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Hoofdstuk 1  Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor deze ontwikkeling en de ligging en begrenzing van 
het gebied aangegeven  Verder wordt een opsomming van het geldende bestemmingsplan 
gegeven, die met het nieuwe verzamelbestemmingsplan binnen het plangebied komt te 
vervallen.  

1.1  Beschrijving van de ontwikkeling 

Het perceel Ankummer Es 21 is een voormalig agrarisch perceel  Op het erf staan in totaal 
480m2 aan schuren. Met uitzondering van 1 karakteristieke hooiberg, een betonnen schuurtje 
en het bijgebouw ten noorden van de woning worden alle schuren gesloopt  Daarnaast wordt 
er van de Ganzepanweg 1 circa 600 sloop m2 aangekocht. Ook wordt van de Hagenweg 24 
100 sloop m2 overgekocht  Samen geeft dit voldoende sloopoppervlak om met toepassing 
van de beleidsregels ‘Ontwikkelen met Kwaliteit in het Buitengebied gemeente Dalfsen’, 
onderdeel ‘Sloop voor Kansen’ een (compensatie)woning te bouwen aan de Ankummer Es 
21.      

Omdat het plan niet past in het bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Dalfsen, is een 
aanpassing van de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ nodig.  

Kaart 1    Ligging van het perceel Ankummer Es 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bron: Giskit viewer 2017,  gemeente Dalfsen 
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Aan de Ganzepanweg 1 zijn de agrarische werkzaamheden stopgezet. De beleidsregels 
‘Ontwikkelen met Kwaliteit in het Buitengebied gemeente Dalfsen’, onderdeel ‘Vrijgekomen 
Agrarische Bebouwing (VAB)’ geeft de mogelijkheid om als karakteristieke beoordeelde 
bebouwing om te bouwen tot woning  De zadenschuur achter de bedrijfswoning is zo’n 
karakteristiek gebouw en de initiatiefnemers willen deze verbouwen tot schuurwoning.  

Daarnaast worden met uitzondering van de hooiberg en garage, alle resterende schuren op 
het erf gesloopt. Ongeveer 600m2 sloop wordt verkocht en ingezet aan de Ankummer Es 21. 
Uiteindelijk staan er twee woningen op het perceel, die de bestemming ‘Wonen’ krijgt   

Omdat het plan niet past in het bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Dalfsen, is een 
aanpassing van de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ nodig   

Kaart 2.   Ligging van het perceel Ganzepanweg 1 
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1.2  Geldende bestemming 

Het perceel Ankummer Es 21 ligt in het bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen en 
heeft hierin de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ met de aanduiding ‘Agrarisch bedrijf b’    

Kaart 3.  Huidige bestemming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bron: Giskit viewer 2017,  gemeente Dalfsen 

De huidige woning op het perceel Ankummer Es 21 staat nu binnen de agrarische 
bestemming, maar krijgt straks een woonbestemming.  

Daarnaast willen de initiatiefnemers een extra woning toevoegen met toepassing van de 
beleidsregels ‘Ontwikkelen met Kwaliteit in het Buitengebied gemeente Dalfsen’, onderdeel 
‘Sloop voor Kansen’  Door het slopen op eigen perceel en het aankopen van 
sloopoppervlakte van de Ganzepanweg 1 wordt voldaan aan de eisen voor het verkrijgen van 
een extra woonbestemming op het perceel Ankummer Es 21  Hierdoor krijgt het perceel de 
aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden: 2’.  

Om dit mogelijk te kunnen maken is een procedure nodig   

Het perceel Ganzepanweg 1 ligt in het bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen en 
heeft hierin de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ met de aanduiding ‘Agrarisch bedrijf b’, 
‘luchtvaartzone’ en ‘bomenteelt’.   

Kaart 4   Huidige bestemming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bron: Giskit viewer 2017,  gemeente Dalfsen 
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De beleidsregels ‘Ontwikkelen met Kwaliteit in het Buitengebied gemeente Dalfsen’, 
onderdeel ‘Vrijgekomen Agrarische Bebouwing (VAB)’ geven mogelijkheden voor het 
hergebruiken van leegstaande agrarische bebouwing. Als de bebouwing door het Oversticht 
als karakteristiek wordt beoordeeld, geeft het VAB beleid de mogelijkheid om een woning in 
deze bebouwing te creëren. 

Aan de Ganzepanweg 1 is de schuur achter de bedrijfswoning door de ervenconsulent van 
het Oversticht als karakteristiek aangeduid. Oorspronkelijk was er sprake van dat de schuur 
verplaatst zou worden, maar er is besloten om de karakteristieke schuur op haar huidige plek 
om te bouwen tot woning. De huidige bedrijfswoning blijft in haar huidige vorm bestaan.  

Een aanbouw aan de te verplaatsen schuur wordt gesloopt, net als de grote veestal achter op 
het erf. De sloopoppervlakte van deze gebouwen wordt ingebracht aan de Ankummer Es 21. 

Uiteindelijk veranderd de bestemming op het perceel naar ‘Wonen’, met de aanduiding 
‘maximum aantal wooneenheden: 2’.  

Om dit mogelijk te kunnen maken is een procedure nodig  In dit geval heeft de aanvrager 
ervoor gekozen om gezamenlijk met de initiatiefnemers van de Ankummer Es 21 deel te 
nemen aan het ‘5e Verzamelplan Buitengebied’ (jaarlijkse bestemmingsplanherziening)  Dit 
omdat de sloop m2 van de Ganzepanweg 1 worden ingezet op het perceel Ankummer Es 21. 
Om alles goed juridisch te borgen wordt één ruimtelijke onderbouwing opgesteld  De 
bestemming ‘Wonen’ wordt aangepast aan het erfinrichtingsplan.  
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Hoofdstuk 2  Beleid 

2.1  Rijksbeleid 

2.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De basiskwaliteit van het gebied blijft gewaarborgd. Het erf wordt niet gewijzigd en behoud de 
huidige indeling  Er zijn geen nadelige gevolgen voor de omgeving, de economie of de 
samenleving. Het 5e Verzamelplan Buitengebied (bestemmingsplan) is in overeenstemming 
met de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte  

2.1.2 Ladder voor duurzame verstedelijking 

 De Ladder voor duurzame verstedelijking is van toepassing bij een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling. Beoordeeld moet dan worden of sprake is van een nieuw beslag op de ruimte. 
Daarvan is in het beginsel sprake als het nieuwe ruimtelijke besluit meer bebouwing mogelijk 
maakt dan er op grond van het voorheen geldende planologische regime aanwezig was, 
of kon worden gerealiseerd  Daarnaast volgt uit jurisprudentie dat bij functiewijzigingen moet 
worden beoordeeld of er sprake is van een naar aard en omvang zodanige functiewijzing, dat 
toch gesproken kan worden van een nieuw stedelijke ontwikkeling  Daarbij moet ook het 
ruimtebeslag betrokken worden. 

Aan de Ankummer Es 21 wordt 285m2 aan landschapsontsierende agrarische schuren 
gesloopt. Deze vierkante meters worden op het eigen perceel ingezet om een tweede woning 
op het perceel te bouwen  De nieuw te realiseren compensatiewoning met bijgebouw heeft 
ongeveer hetzelfde bouwoppervlak dan nu aanwezig is op het perceel. Hierdoor is er geen 
sprake van extra ruimtebeslag   

Aan de Ganzepanweg 1 wordt echter ook 650m2 gesloopt om de bouw van de woning 
mogelijk te maken  Dit betekend dat er in totaal veel meer bouwoppervlakte verdwijnt dan dat 
er terug komt.  

Ook wordt er aan de Ganzepanweg 1 een nieuwe woning gerealiseerd in de bestaande 
karakteristieke schuur. Het hergebruiken van deze bestaande bebouwing betekend dat er 
elders geen extra ruimtebeslag is door een nieuwe woning   

Het hergebruiken van bestaande bouwoppervlakte en het slopen van leegstaande agrarische 
gebouwen dragen ertoe bij dat de bebouwde oppervlakte afneemt  De woning die terug wordt 
gebouwd is kleiner dan de te slopen bebouwing. Er is dus geen sprake van een nieuwe 
stedelijke ontwikkeling   

2.2  Provinciaal beleid 

2 2 1  Toetsing van het initiatief aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel 

Om te bepalen of het initiatief bijdraagt aan de Provinciale ambities, wordt het initiatief 
getoetst aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel  In dit model staan de stappen 
‘of’, ‘waar’ en ‘hoe’ centraal. Als de ontwikkeling wordt getoetst aan de Uitvoeringsmodel 
Omgevingsvisie Overijssel ontstaat het volgende beeld  

2 2 2  Toetsing generieke beleidskeuzes 

De generieke beleidskeuzes geven antwoord op de vraag ‘of’ er aan een bepaalde 
ontwikkeling kan worden meegewerkt  Een deel van deze beleidskeuzes geldt voor heel 
Overijssel, een deel voor specifieke gebieden in Overijssel. Voor heel Overijssel geldt de 
‘Overijsselse ladder voor duurzame verstedelijking’  Integraliteit, toekomstbestendigheid, 
concentratiebeleid, (boven)regionale afstemming en zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik zijn 
beleidskeuzes die invulling geven aan de ‘Overijsselse ladder voor duurzame verstedelijking’  
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2.2.2.1 Generieke beleidskeuzes 

De generieke beleidskeuzes zijn vaak normstellend  Dit betekent dat ze opgevolgd moeten 
worden. De normstellende beleidskeuzes zijn vastgelegd in de Omgevingsverordening 
Overijssel 2017  

Dit bestemmingsplan maakt geen extra ruimtebeslag op de Groene Omgeving mogelijk. 
Artikel 2 1 3 Zuinig en Zorgvuldig ruimtegebruik van de Omgevingsverordening is dan ook 
niet van toepassing. De ontwikkeling draagt bij aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit 
volgens de geldende gebiedskenmerken  Om dit te waarborgen is een advies van de 
ervenconsulent van het Oversticht gevraagd voor de beide percelen (zie bijlagen 3 & 4). 
Daarnaast wordt de ontwikkeling in paragraaf 2 2 getoetst aan het Uitvoeringsmodel 
Omgevingsvisie Overijssel, waar het ontwikkelingsperspectief en de vier-lagenbenadering 
onderdeel van uitmaken  Dit alles maakt dat de ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd en daar 
waar kan versterkt wordt, overeenkomstig artikel 2.1.5 Ruimtelijke kwaliteit van de 
Omgevingsverordening  

De Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving is daarnaast een belangrijk instrument van de 
verordening  Ook hier is het extra ruimtebeslag het criterium voor de ‘of’ vraag  Voor deze 
opgave is de kwaliteitsimpuls maar in beperkte mate van toepassing, omdat er geen extra 
ruimtebeslag op de Groene Omgeving wordt gelegd  Dat betekent dat er een basisinvestering 
in ruimtelijke kwaliteit volgens de geldende gebiedskenmerken nodig is. Het erfinrichtingsplan 
(twee varianten) van de Erfontwikkelaar van 24 oktober 2018 en 30 oktober 2018 van 
Ankummer Es 21 (bijlage 1) en het erfinrichtingsplan van de Erfontwikkelaar van 18 
december 2018 van Ganzepanweg 1 (bijlage 2) die naar aanleiding van de adviezen van de 
ervenconsulent van het Oversticht (bijlagen 3 & 4) zijn gemaakt, voorzien hierin. De 
ruimtelijke kwaliteit en uitstraling van de omgeving blijft behouden en wordt verbeterd  

De ontwikkelingen zijn in overeenstemming met de beleidsregels ‘Ontwikkelen met kwaliteit in 
het buitengebied gemeente Dalfsen’ van de gemeente Dalfsen  Aan zowel de Ankummer Es 
als aan de Ganzepanweg leiden de ontwikkelingen tot een kwaliteitsimpuls in de groene 
omgeving (buitengebied) van de gemeente Dalfsen  De investeringen in de ruimtelijke 
kwaliteit staan in verhouding tot de geboden ontwikkelingsmogelijkheden.  
Bij het plan is zeker sprake van ‘zorgvuldig en zuinig ruimtegebruik’  Op beide adressen 
worden leegstaande landschapsontsierende bebouwing gesloopt. In de plaats van deze 
bebouwing wordt aan de Ankummer Es 21 een compensatiewoning met een kleiner 
oppervlak gebouwd. Per saldo neemt het bebouwde oppervlak daardoor af.  

2 2 2 2 Gebiedsspecifieke beleidskeuzes 

Voor specifieke gebieden in Overijssel geldt dat niet alle initiatieven mogelijk zijn. Dit heeft te 
maken met zwaarwegende belangen  Het gaat dan bijvoorbeeld om: 

 Het beschermen tegen overstromingen en wateroverlast 

 Het veilig stellen van ons drinkwater 

 Het behoud van plant- en diersoorten (biodiversiteit) 

 De bescherming van zeldzame of unieke landschapskwaliteiten 

 Het beperken van risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen 

Op het perceel Ankummer Es 21 is geen gebiedsspecifieke beleidskeuze van toepassing. Er 
zijn dus geen zwaarwegende belangen die dit initiatief beïnvloeden   

Voor het perceel Ganzepanweg 1 geldt de gebiedsspecifieke beleidskeuze ‘Boringsvrije zone 
Salland Diep’  

Drinkwater is van levensbelang. De provincie is verantwoordelijk voor de bescherming van 
het grondwater dat hiervoor wordt gebruikt en wil elk risico op verontreiniging voorkomen  Dit 
betekent dat we in Overijssel de gebieden waar grondwater voor drinkwater aan de bodem 
wordt onttrokken en de gebieden die daarvoor gereserveerd zijn, beschermen  Voor dit 
watervoerende (diepe) pakket onder Salland geldt al sinds 1991 dat we onttrekkingen alleen 
toestaan voor de openbare drinkwatervoorziening en voor hoogwaardig industrieel gebruik 
waarop de Warenwet van toepassing is.  
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Naast een beleidsmatige bescherming geldt in dit gebied ook een fysieke bescherming van 
de bodem  Dit betekent dat mechanische bodemingrepen die de beschermende functie teniet 
zouden kunnen doen, niet zijn toegestaan. Ook geldt hier een absoluut verbod om 
bodemenergiesystemen te installeren die de ondoordringbare kleilaag doorboren en een 
verbod om koelwater, afvalwater en overige (verontreinigde) vloeistoffen te lozen. Met het 
behoud van de beschermende bodemlagen en het verbod om schadelijke stoffen te lozen, 
wordt verontreiniging van de diepe grondwaterlagen voorkomen. 

2 2 3  Toetsing ontwikkelingsperspectief 

Een ontwikkelingsperspectief schetst een ruimtelijk perspectief voor een combinatie van 
functies en geeft aan welke beleids- en kwaliteitsambities leidend zijn. Het 
ontwikkelingsperspectief geeft zo richting aan ‘waar’ wat ontwikkeld zou kunnen worden  

Beide percelen liggen in het gebied waarvoor het ontwikkelingsperspectief ‘Wonen en werken 
in het kleinschalige mixlandschap’ geldt  Zie voor een weergave hiervan onderstaand figuur   

Kaart 5 .  Ankummer Es 21 & Ganzepanweg 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevant gedeelte kaart Ontwikkelingsperspectieven 
 

Dit ontwikkelingsperspectief richt zich op het in harmonie met elkaar ontwikkelen van de 
diverse functies van het buitengebied. Het geeft ruimte aan de landbouw, maar tegelijkertijd 
biedt het ook ruimte voor landschapsontwikkeling, natuur, cultuurhistorie, recreatie, wonen en 
de overige bedrijvigheid. Schaalvergroting in de landbouw en opwekking van hernieuwbare 
energie krijgen ruimte, onder de voorwaarde van zorgvuldige inpassing in het kleinschalige 
landschap. Ruimte kan verdiend worden door te investeren in kwaliteitsvoorwaarden. Ook 
verbreding van economische activiteiten op het erf, bijvoorbeeld met zorg, recreatie of 
landwinkels, krijgt de ruimte. Daar waar de ontwikkelruimte voor agrarische bedrijven beperkt 
is, liggen ontwikkelkansen voor andere vormen van bedrijvigheid  

De ruimtelijke kwaliteitsambitie is om voort te bouwen aan de kenmerkende structuren van de 
agrarische cultuurlandschappen  Daarnaast gelden ook de ambities zichtbaar en leefbaar 
mooi landschap, sterke ruimtelijke identiteiten als merken voor Overijssel, en continu en 
beleefbaar watersysteem. 

De ontwikkeling op beide percelen past binnen het ontwikkelingsperspectief. De ruimtelijke 
kwaliteit op beide percelen gaat er op vooruit, karakteristieke delen van de erven blijven 
behouden en worden opgeknapt en vervallen bebouwing wordt gesloopt. Ook past de focus 
op wonen binnen het mixlandschap  
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Doordat het erf wordt her-ontwikkeld krijgt het gebied een kwaliteitsimpuls. Het slopen van de 
grote vee-schuur geeft het erf zijn kleinschalige karakter terug  Doordat de karakteristieke 
schuur wordt hergebruikt en hersteld blijft het bebouwingskarakter behouden.  

2 2 4.3 Stedelijke laag 

De stedelijke laag is de laag van de steden, dorpen, verspreide bebouwing, wegen, 
spoorwegen en waterwegen  Het gaat in deze laag om de dynamiek van de steden en de 
grote infrastructurele verbindingen, maar ook om de rust van de dorpen en de landelijke 
wegen en paden  De ligging van een stad of dorp in het landschap, op een kruispunt van 
infrastructuur of in de nabijheid van grondstoffen speelt een belangrijke rol in het functioneren 
ervan  Efficiëntie en bereikbaarheid zijn belangrijke vestigingsfactoren, maar de kwaliteit, 
eigenheid en het onderscheidend vermogen van de regio is ook steeds belangrijker. De 
stedelijke leefwijze en cultuur waaiert meer en meer uit over het agrarisch cultuurlandschap  
Burgers op getransformeerde boerenerven houden er een stedelijke leefwijze op na; weinig 
(economische) binding met grond en landschap, genietend van de onafhankelijkheid op eigen 
erf. De ruimtelijke kwaliteitsambitie is om een brede waaier aan woon-, werk-, en mixmilieus 
te creëren: elk buurtschap, dorp en stad heeft zijn eigen kleur  Daarnaast ligt er de ambitie 
om het contrast tussen dynamische en luwe gebieden te versterken door het 
infrastructuurnetwerk   

De locatie is op de gebiedskenmerkenkaart de ‘Stedelijke laag' aangeduid met het 
gebiedstype 'Verspreide bebouwing’. Omdat de kaartlaag slecht zichtbaar is in de viewer van 
de provincie Overijssel, is er geen uitsnede van opgenomen in de ruimtelijke onderbouwing. 

Verspreide bebouwing 

De agrarische erven hebben van oudsher een hele sterke binden met het landschap. Door 
eenheid in handelen van boeren ontstonden er samenhangende landschappen, die nu nog 
steeds herkenbaar zijn. Bijzonder is dat elk landschap zijn eigen erftype heeft: de opbouw van 
erf, erfbebouwing, erfbeplantingen en relaties met de omliggende gronden zijn specifiek voor 
het betreffende landschapstype. Naast erven kent het buitengebied losliggende ‘gewone’ 
burgerwoningen met veelal een eigen, individueel karakter en eigen verhaal van ontstaan  
Door transformatie van erven kan de samenhang tussen erf en landschap vervallen. De erven 
gaan binnen de landsschappelijke eenheid steeds meer verschillen  

De ambitie is om erven opnieuw te verbinden met het landschap en te verkennen als 
alternatief woon/werkmilieu  De erven die vrijkomen worden steeds groter  Soms is sloop een 
goede optie, maar hierdoor worden erven zo klein dat ze kunnen verdwijnen. Deze erven 
kunnen ook een anders gebruikt worden  Door voort te bouwen op de karakteristieken en 
kwaliteiten van de vaak eeuwenoude erven, ligt hier een kans om unieke, echt Overijsselse 
woon/werk-, recreatie  en zorgmilieus te ontwikkelen: sterk verbonden met de historie, het 
omliggende landschap en met veel ruimte voor individuele invulling.  

De norm is dat ontwikkeling van nieuwe erven bijdraagt aan het behoud en ontwikkeling van 
de ruimtelijke kwaliteit overeenkomstig de KGO. In de richtinggevende uitspraken staat dat 
ontwikkelingen die op erven plaatsvinden, bijdragen aan behoud en versterking van de 
kenmerkende erfstructuur en volumematen. Daarnaast blijft er een duidelijk onderscheid 
tussen voorkant en achterkant en vindt koppeling van het erf aan het landschap plaats  Bij 
transformatie van erven kan de ervenconsulent van het Oversticht adviseren over de 
ruimtelijke kwaliteit  

Informele en trage netwerk 

Het informele trage netwerk is het ‘langzame’ netwerk (wandelpaden, fietspaden, ruiterpaden, 
vaarroutes) van de provincie, dat delen van het agrarisch cultuurlandschap en het natuurlijke 
laag toegankelijk en ervaarbaar maakt. De oude zandwegen en paden vormen het 
basisstramien. Van oudsher verbonden deze routes vaak de kernen met het ommeland en 
met elkaar  Doordat bepaalde schakels in dit netwerk in de loop van de tijd zijn verdwenen, is 
er sprake van onderbrekingen.  
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De ambitie is om het verplaatsingsgedrag te verschuiven van auto naar fiets. Daarnaast ligt er 
de ambitie om de onderbrekingen op te heffen  Het fiets  en wandelpaden netwerk wordt op 
nieuw van de regio samengevoegd tot een compleet systeem. Verbinden van kernen met het 
buitengebied, ommetjes, gericht op het beleefbaar maken van de directe leefomgeving en het 
landschap en het verknopen van dit netwerk aan overstapplaatsen aan de hoofd- en 
regionale infrastructuur   

De norm is om informele routes en netwerken in beeld te brengen en een beschermende 
bestemmingsregeling te geven  Bij ruimtelijke ontwikkelingen nabij zandwegen, wandel  en 
fietsroutes worden onderbrekingen in het netwerk voorkomen. In de richtinggevende 
uitspraken staat dat wanneer ontwikkelingen plaatsvinden in gebieden dichtbij de stad of 
dorp, dan dragen deze bij aan het behoud van het padennetwerk. Nieuwe mogelijkheden 
worden benut  

Bij beide percelen zijn er geen ontbrekende schakels in het netwerk die binnen het project 
terug kunnen worden gebracht. Beide percelen zijn wel anders gesitueerd dan historisch 
gezien het geval was. De omliggende wegen en erfopgangen zijn in de loop der tijd 
veranderd  Bij de Ankummer Es is de erfopgang die diagonaal naar het erf loopt nog een 
overblijfsel van wat vroeger de weg was. Het erfinrichtingsplan moet het behoud van deze 
historische opritten uitwerken   

2.2.4.4  Laag van de beleving 

Met de 'Natuurlijke laag', de 'Laag van het agrarische cultuurlandschap' en de 'Stedelijke laag' 
is het spectrum van de ruimtelijke kwaliteit nog niet compleet. In de ‘Laag van de beleving’  
komen de natuurlijke, functionele en sociale processen bij elkaar  Dit is de laag die gaat over 
de beleefbaarheid van ruimtelijke kwaliteit, identiteit en tijdsdiepte, van recreatieve 
gebruiksmogelijkheden die een belangrijke rol spelen bij de waardering van de leefomgeving  
De laag van de beleving is de laag van de verbinding en het netwerk. Het voegt kenmerken 
toe als landgoederen, recreatieparken, recreatieve routes maar benut ook vooral de kwaliteit 
van de andere drie lagen. Het maakt ze beleefbaar en tot een belevenis. De 
verblijfsrecreatiecomplexen, de attracties, de routes voor wandelen, fietsen en varen zijn een 
belangrijke economische factor geworden met een vergelijkbaar aandeel in de economie als 
de agrarische sector  

De Ankummer Es 21 heeft geen aanduidingen op de gebiedskenmerkenkaart de ‘Laag van 
de beleving’.  

De Ganzepanweg 1 is op de gebiedskenmerkenkaart de ‘Laag van de beleving’ aangeduid 
met 'Donkerte'  

Kaart 9. Ganzepanweg 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: Relevant deel ‘Laag van de beleving’ 
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Donkerte wordt een te koesteren kwaliteit. De ambitie is de huidige 'donkere' gebieden, op 
zijn minst zo donker te houden, maar bij ontwikkelingen ze liever nog wat donkerder te 
maken. Dit betekent op praktisch niveau terughoudend zijn met verlichting van wegen, 
bedrijventerreinen e d  en verkennen waar deze 's nachts uit kan of anders lichtbronnen 
selectiever richten. Structureel is het vrijwaren van donkere gebieden van verhoging van de 
dynamiek het perspectief  De ambitie is het rustige en onthaaste karakter te behouden, zodat 
passages van autosnelwegen en regionale wegen niet leiden tot stedelijke ontwikkeling aan 
eventuele op- en afritten  Bundeling van stedelijke functies en infrastructuur in de 'lichte' 
gebieden. 

In de richtinggevende uitspraken staat dat in de donkere gebieden alleen minimaal 
noodzakelijk kunstlicht toegepast mag worden. Dit vereist het selectief inzetten en 'richten' 
van kunstlicht  Daarnaast vraagt het veel aandacht voor vermijden van onnodig kunstlicht bij 
ontwikkelingen in het buitengebied. 

Het ombouwen van een schuur en het slopen van landschapontsierende schuren leid niet tot 
een toename van de hoeveelheid kunstlicht.  

2 2 5 Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid 

De ruimtelijke ontwikkelingen in dit bestemmingsplan, zijn in overeenstemming met het 
provinciaal beleid uit de Omgevingsvisie en -verordening Overijssel. 

2 3  Gemeentelijk beleid 

2.3.1  Structuurvisie Buitengebied Gemeente Dalfsen – Ankummer Es 21 

Op de kaart van de Structuurvisie Buitengebied zijn grenzen aangegeven tussen de 
deelgebieden die misschien een bepaalde 'hardheid' suggereren  Overgangen tussen 
landschappen zijn in de praktijk echter vaak 'zacht' en niet of nauwelijks op een bepaalde 
perceelsscheiding te begrenzen  Datzelfde geldt voor de beschrijving van de karakteristiek  
Niet overal in een bepaald deelgebied zullen in dezelfde mate waarden en karakteristieken 
aanwezig zijn  Bij (aanvragen voor) ruimtelijke ontwikkelingen is dan ook altijd een 
verfijningslag nodig. Aanvragers mogen ervan uitgaan dat wordt getoetst aan daadwerkelijk 
aanwezige waarden   

Het perceel Ankummer Es 21 ligt in de Structuurvisie Buitengebied Dalfsen in het 
‘Essenlandschap’  Zie kaart 10 voor een uitsnede uit de Structuurvisie Buitengebied Dalfsen  

Kaart 10. Ankummer Es 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ervenconsulent van Het Oversticht heeft voor deze ontwikkeling een advies uitgebracht 
die passend is in de structuur van het landschap. Zie kaart 11 voor erfinrichtingsschets van 
de ervenconsulent  
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Kaart 11. Erfinrichting Ankummer Es 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1  Karakteristiek Essenlandschap  

Het essenlandschap is een eeuwenoud cultuurlandschap  Men woonde rond gezamenlijke 
akkers (de es) die door continue ophoging met mest hun karakteristieke bolle vorm kregen. 
De meeste en oudste bebouwing ligt op de flanken van de es  De dorpen en boerenerven 
liggen op een natuurlijke wijze in het landschap. De overgangen tussen dorp en omgeving of 
erg en buitengebied lopen op een logische wijze in elkaar over. De erven kennen en rafelig 
silhouet van bebouwing en boomgroepen.  

De variatie aan landschapselementen geeft het landschap een aangename en attractieve 
afwisseling. Er is door de jaren heen een organisch en kronkelend wegenpatroon ontstaan 
vanuit de dorpen  Er zijn nog oude zandpaden aanwezig  Het essenlandschap heeft een 
grote recreatieve aantrekkingskracht. De landbouw speelt een rol als beheerder van het 
landschap. Het buiten wonen is in dit deelgebied veel voorkomend.  

2.3.1.2  Kernkwaliteit 

Het essenlandschap wordt gekenmerkt door aangename kleinschaligheid, een veelheid aan 
functies en een fraaie landschappelijke afwisseling van open en besloten delen, microreliëf, 
historische boerderijen en vele (verschillende) landschapselementen   

2.3.1.3  Ontwikkelingsrichting Wonen 

Het deelgebied van de heideontginningen vormt een waardevol agrarisch productiegebied  
De gemeente zet in op een versterking en uitbreiding van deze functie. Woningbouw kan 
hiermee op gespannen voet staan  Bestaande woningen worden echter gerespecteerd en in 
het kader van het VAB-beleid kunnen wellicht in de toekomst nieuwe woningen worden 
gerealiseerd  Daarbij vindt altijd afstemming plaats met de omliggende functies  Wonen wordt 
beschouwd als een ondergeschikte functie in dit deelgebied.  

2 3 2  Structuurvisie Buitengebied Gemeente Dalfsen  Ganzepanweg 1  

Het perceel Ganzepanweg 1 ligt in de Structuurvisie Buitengebied Dalfsen in het 
‘Kampenlandschap’. Zie kaart 12 voor een uitsnede uit de Structuurvisie Buitengebied 
Dalfsen. 
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Kaart 12. Ganzepanweg 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ervenconsulent van Het Oversticht heeft voor deze ontwikkeling een advies uitgebracht 
die passend is in de structuur van het landschap. Zie kaart 13 voor erfinrichtingsschets van 
de ervenconsulent. Dit betreft een vroege schets waarin er nog geen sprake was van het 
behouden van de zaad/hooischuur  Het advies voor de erfinpassing is hierdoor echter niet 
veranderd.  

Kaart 13  Erfinrichting Ganzepanweg 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.1  Karakteristiek Kampenlandschap 

Net als in het essenlandschap kent ook het kampenlandschap al een lange 
bewoningsgeschiedenis. Deze bewoning concentreerde zich op de hogere dekzandruggen. 
Wegen en bebouwing volgen nabij Hoonhorst en Lemelerveld deze ruggen, waardoor er een 
afwisselend landschap is ontstaan van bochtige wegen, zandpaden, bebouwing en 
beplanting  De dorpen en de boerenerven liggen op een natuurlijke wijze in het landschap  
Vaak zijn de overgangen tussen dorp en omgeving of erf en buitengebied niet scherp, maar 
lopen beide op een logische wijze in elkaar over  Erven kennen een rafelig silhouet van 
bebouwing en boomgroepen. 
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De variatie aan landschapselementen (bosjes, wegbeplanting, erfbeplanting, beplantingen 
langs esranden en op perceelsgrenzen) geeft het landschap een aangename en attractieve 
afwisseling. Er zijn dan ook meerdere verblijfsaccommodaties te vinden en diverse fiets- en 
wandelroutes  De landbouw is de belangrijkste grondgebruiker, zowel in de vorm van 
grasland als bouwlanden. Ook het 'buiten wonen' komt in dit deelgebied regelmatig voor. 

2 3 2 2  Kernkwaliteit 

Het kampenlandschap wordt gekenmerkt door aangename variëteit, een veelheid aan 
functies, een fraaie natuurlijke overgang tussen verschillende delen en functies, microreliëf, 
historische boerderijen en vele (verschillende) landschapselementen. 

2 3 2 3  Ontwikkelingsrichting Wonen 

De gemeente streeft in het kampenlandschap naar een aantrekkelijke mix van landbouw, 
wonen, werken, recreëren en natuur  In de vorm van bestaand VAB beleid en de Rood voor 
rood-regeling wil de gemeente de ruimte bieden aan nieuwe woningen op vrijkomende 
(agrarische) erven  Buiten deze regelingen zijn nieuwe woningen uitsluitend toegestaan in het 
kader van landschapsontwikkeling. Daarbij zet de gemeente in op een aantoonbare 
kwaliteitsverbetering van het landschap ter plekke  De gemeente zal deze landschappelijke 
meerwaarde nadrukkelijk toetsen.  

2.3.3  Beleidsregels Ontwikkelen met kwaliteit in het Buitengebied van de gemeente Dalfsen 

De regels voor het toepassen van ‘Sloop voor Kansen’ en VAB zijn uitgewerkt in de 
gemeentelijke Beleidsregels ‘Ontwikkelen met kwaliteit in het Buitengebied van de gemeente 
Dalfsen’.  

2 3 3.1 Sloop voor Kansen  Ankummer Es 21 

De initiatiefnemers willen aan de Ankummer Es in totaal 285m2 aan leegstaande 
landschapsontsierende agrarische bedrijfsgebouwen slopen  Na omrekening kan er 265m2 
met asbest worden ingezet voor een nieuwe woning. Daarnaast wordt er 100 sloop m2 met 
asbest aangekocht van de Hagenweg 24.  

Aan de Ganzepanweg 1 wordt in totaal 590m2 gesloopt. Na omrekening kan hiervan 585m2 
met asbest worden ingezet aan de Ankummer Es   

Tezamen geeft dit 585+100+265= 950 m2 sloopoppervlakte. Hiermee wordt voldaan aan de 
voorwaarde van 850 sloop m2 voor het bouwen van een (compensatie)woning   

2.3.3.2 Vrijgekomen Agrarische Bebouwing – Ganzepanweg 1  

Aan de Ganzepanweg wordt naast het slopen ook gebruik gemaakt van de mogelijkheden 
voor ‘Vrijgekomen Agrarische Bebouwing (VAB)’ uit de beleidsregels ‘Ontwikkelen met 
kwaliteit in het Buitengebied van de gemeente Dalfsen’   
Deze geven de mogelijk om leegstaande agrarische bebouwing in het buitengebied een 
nieuwe functie te geven  Om het behoud van karakteristieke bebouwing te stimuleren geeft 
het beleid de mogelijkheid om aan karakteristieke bouwwerken een nieuwe of extra 
woonbestemming toe te kennen  Dit kan gaan om grote karakteristieke boerderijen maar ook 
stallen en andere bijgebouwen.  

De zaad/hooischuur is door de ervenconsulent van het Oversticht tijdens een erfbezoek 
beoordeeld als zo’n karakteristiek bouwwerk. De initiatiefnemers willen gebruik maken van de 
geboden mogelijkheden door de zaad/hooischuur te verbouwen tot woning   

2.3.4  Landschapsontwikkelingsplan 

2.3.4.1 Ankummer Es 21 

De ervenconsulent van Het Oversticht heeft advies uitgebracht over het ontwikkelen van een 
compensatiewoning aan de Ankummer Es 21. Het advies van de ervenconsulent wordt 
overgenomen   
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De splitsing in twee deelerven is passend in het beleid, de bewoning draagt bij aan de 
vitaliteit van het platteland  Het erf heeft een bijzonder karakter  Herontwikkeling is mogelijk 
mits de sfeer en kenmerken van het huidige ensemble worden meegenomen. De 
ervenconsulent stelt als randvoorwaarden behoud van een variatie van, in typologie, 
agrarische bijgebouwen op het zij- en achtererf, in specifiek renovatie van de rechthoekige 
hooiberg  Behoud van de sobere en functionele inrichting van het erf  Er wordt geadviseerd in 
dit proces de Monumentenwacht Overijssel Flevoland voor aanvullend advies in te schakelen, 
de complexwaarde van her erf is groot en het verdient aanbeveling te verkennen wat 
haalbaar is in behoud hiervan. 

Het advies is als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing gedaan  De ontwikkeling past in 
het Landschapsontwikkelingsplan.  

2 3 4.2 Ganzepanweg 1 

De ervenconsulent van Het Oversticht heeft advies uitgebracht over het ombouwen van de 
karakteristieke zaad/hooischuur tot een woning  Het advies van de ervenconsulent wordt 
overgenomen.  

De ervenconsulent adviseert om de uitstraling van het erf passend te houden bij de een 
periode van de wederopbouw: sober en functioneel, een omhaagde siertuin aan de voorzijde, 
in combinatie met wat nutsbeplanting aan de zijden  De hulsthaag op het voorerf is waardevol 
te behouden. Behoud en versterking van de rij met eiken aan de zuidoost zijde door een 
aanplant van bijvoorbeeld twee inlandse eiken. Hierdoor wordt het erf sterker verankerd op de 
plek. Veel langschappelijke aanplant rond het erf is verdwenen. Aanplant van enkele losse 
bomen op het achtererf zoals walnoot, linde of eik  De berkenbomen zijn niet duurzaam als 
boomvormer. Zij kunnen op termijn worden gekapt wanneer de andere solitairen een redelijke 
maat hebben   

Het advies is als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing gedaan. De ontwikkeling past in 
het Landschapsontwikkelingsplan   
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Hoofdstuk 3  Onderzoeken 

3.1  Onderzoeken 

In dit hoofdstuk worden alle ruimtelijk relevante omgevingsfactoren op een rij gezet en 
belangen afgewogen  De belangenafweging moet aantonen dat de betreffende ontwikkeling 
aan een goede ruimtelijke ordening voldoet. Daarbij wordt op het volgende ingegaan: 

 Archeologie; 

 Bodem; 

 Duurzaamheid; 

 Ecologie; 

 Externe veiligheid; 

 Milieuzonering; 

 Geluid; 

 Luchtkwaliteit; 

 Verkeerssituatie; 

 Water. 

3.1.1  Archeologie 

Volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente Dalfsen zijn de percelen 
Ankummer Es 21 en Ganzepanweg 1 bekende archeologische vindplaatsen (AWV categorie 
4)  In deze gebieden is bij bodemingrepen dieper dan 30cm en groter dan 50m2 een 
vroegtijdig archeologisch onderzoek naar de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie nodig.  

Kaart 14. Ankummer Es 21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: relevant gedeelte archeologische beleidskaart gemeente Dalfsen 

3 1 1 1 Ankummer Es 21 

Aan de Ankummer Es wordt een compensatiewoning gebouwd, waardoor de grenswaarde 
voor archeologisch onderzoek wordt overschreden. De nieuwe woning wordt groter dan 
50m2, waardoor een verplicht vroegtijdig onderzoek nodig is  Door Salisbury is op 10 januari 
2019 een verkennend booronderzoek gedaan, voorafgegaan door een archeologisch 
bureauonderzoek, zie bijlage 5   

Conclusie 

Beantwoording onderzoeksvragen 

Wat is de bodemopbouw en zijn er aanwijzingen voorbodemverstoringen?  

De bodemopbouw in het plangebied bestaat van boven naar beneden uit een bouwvoor op 
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opgebracht zand op dekzand behorende bij een C-horizont. De natuurlijke ondergrond 
(pleistocene afzettingen) in het plangebied bestaat uit zwak siltig matig fijn tot matig grof 
zand. Op basis van het booronderzoek blijkt de bodem tot gemiddeld 0,80 m -mv verstoord.  

Welke consequenties zal voortgaande planuitvoering op de archeologische resten kunnen 
hebben?  

Aangezien de bodem in het plangebied verstoord is tot in de pleistocene afzettingen worden 
geen vondsten verwacht uit de periode Laat-Paleolithicum –Nieuwe tijd. Op basis van het 
veldonderzoek kan dan ook geconcludeerd worden dat de planuitvoering geen consequenties 
zal hebben .  

In welke mate stemmen de resultaten van het booronderzoek overeen met de verwachtingen 
uit het bureauonderzoek?  

Het bureauonderzoek heeft uitgewezen dat in het plangebied vindplaatsen uit het 
Mesolithicum -Nieuwe tijd aanwezig kunnen zijn indien de bodem intact is. Aangezien de 
bodem in het gehele plangebied verstoord is tot in de C-horizont van het dekzand worden in 
het plangebied geen archeologische vindplaatsen meer verwacht. Ook zijn er geen sporen 
van een historisch erf aangetroffen   

De middelhoge tot hoge verwachting voor de periode Mesolithicum – Nieuwe tijd kan op basis 
van het veldonderzoek naar een lage verwachting worden bijgesteld   

Wat zijn de aanbevelingen? Is nader onderzoek noodzakelijk? En zo ja, waaruit kan deze 
bestaan? Er zijn geen aanwijzingen voor intacte archeologische resten aangetroffen tijdens 
het onderzoek. Vervolgonderzoek is niet noodzakelijk. Zie verder hieronder. 

Aanbevelingen  

Op basis van de resultaten van het bureau-en verkennend booronderzoek kan worden 
geconcludeerd dat de middelhoge tot hoge verwachtingswaarde van het plangebied naar 
beneden kan worden bijgesteld. De kans op het aantreffen van een (intacte) archeologische 
vindplaats in het plangebied, wordt klein ingeschat omdat de bodem verstoord is tot in de 
C-horizont van het dekzand. Met het oog hierop adviseert Salisbury Archeologie b.v. het 
plangebied vrij te geven voor de voorgenomen ingrepen   

Met betrekking tot de aanbevelingen/bevindingen uit onderhavig onderzoek dient contact 
opgenomen te worden met het bevoegd gezag, in dit geval de gemeente Dalfsen   

Ook voor het vrijgegeven plangebied bestaat altijd de mogelijkheid dat er tijdens 
graafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen  Op grond van 
artikel 5.10 van de Erfgoedwet 2016, dient zo spoedig mogelijk melding te worden gemaakt 
van de vondst bij de gemeente, provincie of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  

Kaart 15. Ganzepanweg 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: relevant gedeelte archeologische beleidskaart gemeente Dalfsen 
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3.1.1.2 Ganzepanweg 1 

Oorspronkelijk was er aan de Ganzepanweg sprake van dat de karakteristieke schuur 
verplaatst zou worden. De schuur staat dicht op de boerderij en herbouw op een andere plek 
zou beter zijn voor de privacy op de nieuwe erven  Doordat hiervoor graafwerkzaamheden 
groter dan 50m2 nodig zijn, werd er door de regio-archeoloog geconcludeerd dat 
archeologisch vooronderzoek nodig is   

De initiatiefnemers hebben echter besloten om de karakteristieke schuur niet te verplaatsen, 
maar deze op de bestaande locatie om te bouwen tot woning  Omdat er hierdoor geen sprake 
is van grondwerkzaamheden op het perceel is een vroegtijdig archeologisch onderzoek niet 
langer nodig   

3.1.2  Bodemkwaliteit 

Beide percelen zijn voormalig agrarische erven, waardoor ze beide als verdacht zijn 
aangemerkt  Zowel aan de Ankummer Es als aan de Ganzepanweg is daarom een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd.  

3 1 2 1 Ankummer Es 21  

Op 12 en 19 oktober 2018 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door Eco Reest. 
Hierbij is ook een onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van asbest op het perceel. Het  
gehele onderzoek is te vinden als bijlage 6 Hieronder zijn de conclusies van het 
bodemonderzoek overgenomen   

Deellocatie A: Voormalige locatie bovengrondse dieseltank 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in de grond van monsterpunt 1 (deellocatie A, 
voormalige locatie bovengrondse tank) sprake is van een verontreiniging aan minerale olie. 
De onderzoekshypothese zijnde een verdachte locatie wordt derhalve bevestigd  De 
verontreiniging is in verticale zin afgeperkt. In het grondwater zijn maximaal licht verhoogde 
waarden aan de onderzochte parameters gemeten  Geadviseerd wordt de verontreiniging in 
horizontale zin nader te onderzoeken. 

Deellocatie B: Overig terrein  

Ter plaatse van deellocatie B, overig terrein, zijn geen verhogingen aan de onderzochte 
parametersgemeten  De onderzoekshypothese zijnde een verdachte locatie wordt dan ook 
verworpen.  

Deellocatie C: Drietal verdachte toplagen onder afwaterende asbestverdacht daken   

Ter plaatse van deellocatie C, verdachte toplagen onder afwaterende asbestverdachte daken, 
is in alle drie de toplagen asbest gemeten  De hypothese zijnde verdacht voor het voorkomen 
van asbest wordt dan ook bevestigd. Echter is slechts ter plaatse van toplaag 1 sprake van 
een interventiewaarde overschrijding aan asbest  Geadviseerd wordt toplaag 1 te saneren 
voorafgaand aan de beoogde ontwikkeling van de locatie. Hierbij wordt opgemerkt dat het 
mogelijk noodzakelijk is een aanvullende analyse op respirabele vezels uit te voeren van 
toplaag 1. 

Toplagen 2 en 3 zijn aangemerkt als asbesthoudend, maar niet asbestverontreinigd  
Geadviseerd wordt deze toplagen voorafgaand aan de geplande ontwikkeling te ontgraven en 
op een verantwoorde wijze af te voeren. 

Deellocatie D: Puinverharding. 

Ter plaatse van deellocatie D is in sleuf 3 sprake van een overschrijding van de 
interventiewaarde aan asbest (>100 mg/kg droge stof aan verontreinigd materiaal). Middels 
de analyses van sleuf 4 (asbest beneden interventiewaarde) en sleuven 1, 2 en 5 (geen 
asbest aangetoond) is de verontreiniging binnen de puinverharding in afdoende mate 
afgeperkt  
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Opgemerkt wordt dat het in het bezit hebben van een asbesthoudende weg verboden is 
onder het Besluit asbestwegen  Onderhavige verharding valt onder de definitie van weg in het 
Besluit asbestwegen. Mogelijk is het noodzakelijk voorafgaand aan de sanering van de 
asbesthoudende weg noodzakelijk een analyse te verrichten op respirabele vezels  Deze zijn 
aangetoond in de analyse van de fijne fractie van sleuf 3. 

In de voorwaardelijke verplichtingen zal worden opgenomen dat er een nader onderzoek 
uitgevoerd moet worden naar de vervuiling rond de dieseltank en de asbestverontreiniging op 
het terrein, voordat overgegaan wordt tot realisatie van het plan  Daarnaast moet het 
aanwezige asbest gesaneerd worden.  

3 1 2 2 Ganzepanweg 1 

 Door Econsultancy is een verkennend asbest- en bodemonderzoek opgesteld. 

 Dit rapport is door de Omgevingsdienst IJsselland (OD) gecontroleerd. Hierna zijn de 
onderzoeksresultaten (bijlage 7) en de conclusie van de OD opgenomen (bijlage 8): 

 Onderzoeksresultaten 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, alsmede in 
de bodem, geen puin(resten) en/of andere asbestverdachte materialen aangetroffen  Er zijn 
op het maaiveld geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 
Ter plaatse van één schuur (deellocatie B) is onder de asbesthoudende daken zonder 
dakgoot een asbestconcentratie boven de interventiewaarde aangetoond. Er wordt vanuit 
gegaan dat een dergelijke verontreiniging zich beperkt tot een diepte van 10 centimeter en tot 
een halve meter aan weerszijden van de dakrand. Ter plaatse van de andere twee schuren is 
onder de asbesthoudende daken zonder dakgoot geen verhoogde asbestconcentratie 
aangetoond. 
In de mengmonsters van zowel de boven  als de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten 
van de geanalyseerde chemische parameters aangetoond boven de achtergrondwaarden. In 
het monster van het grondwater zijn geen verhoogde concentraties van de geanalyseerde 
chemische parameters aangetoond boven de streefwaarden. 
 
Conclusie en advies 
Naar onze mening is het ingediende bodemonderzoek voldoende van opzet en uitvoering 
voor de voorgenomen herontwikkeling van de locatie. Wel dient de sterke 
asbestverontreiniging voorafgaande aan de planontwikkeling te worden gesaneerd  Hiervoor 
dient (in tegenstelling tot het advies uit het rapport) een saneringsplan te worden 
opgesteld waarop een besluit genomen moet worden door het bevoegd gezag (provincie 
Overijssel).  

3.1.3  Duurzaamheid 

April 2017 heeft de gemeenteraad van Dalfsen het Beleidsplan duurzaamheid 2017 – 2025 
vastgesteld  In dit beleidsplan worden verbeterdoelen en concrete doelen gesteld  De ambitie 
is om een duurzaam leefbare gemeente te maken. Hiervoor zijn vier verbeterdoelen gesteld: 
meer lokale kracht, minder energiegebruik, meer duurzame energie en meer circulair   

Met de toepassing van Sloop voor Kansen en het VAB-beleid wordt bijgedragen aan 
duurzame ontwikkeling van het buitengebied doordat bebouwing zonder vervolgfunctie wordt 
gesloopt of hergebruikt en er duurzaam in ruimtelijke kwaliteit geïnvesteerd wordt.   

3 1 4  Ecologie 

3 1 4.1 Natura 2000 gebieden 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied of een Beschermd 
natuurmonument  Aan de Ankummer Es is het dichtstbijzijnde natuurbeschermingsgebied het 
Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water & Vecht op een afstand van ca. 3,7 km. De 
afstand tussen de Ganzepanweg en het dichtstbijzijnde natuurbeschermingsgebied 
‘Rijntakken’ (Natura 2000) is 4,3 kilometer.  
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Gezien de relatief grote afstand van de plangebieden tot de dichtstbijzijnde 
natuurbeschermingsgebieden en de beperkte effectafstand van de ingreep, kan een 
aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied op voorhand 
worden uitgesloten  Verdere toetsing in de vorm van een verslechteringstoets of een 
passende beoordeling of het aanvragen van een vergunning op grond van de Wet 
natuurbescherming is niet aan de orde  

3.1.4.2 Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) 

Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)  In de 
wijdere omgeving van het plangebied liggen enkele NNN-gebieden, waaronder de Vecht en 
enkele grotere bosgebieden langs de noordzijde van de Vecht onder Dalfsen  Aangezien het 
plangebied buiten het NNN ligt en van een fysieke aantasting van het NNN dus geen sprake 
is, kunnen opvallende effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN worden 
uitgesloten.  

Het plan bevat verschillende ingrepen in de ruimtelijke omgeving  Het slopen van leegstaande 
gebouwen, het verplaatsen en ombouwen van een karakteristieke schuur en de nieuwbouw 
van een (compensatie)woning  Deze ingrepen kennen slechts een beperkte effectafstand 
waardoor er geen sprake zal zijn van een opvallende verstoring binnen het NNN. Verdere 
toetsing in de vorm van een “Nee, tenzij-toets” is niet aan de orde  

3.1.4.3 De Wet natuurbescherming 

3 1 4.3 1 Ankummer Es 21 

Door Eco Reest is een veldbezoek afgelegd aan de Ankummer Es 21. De bevindingen van dit 
bezoek zijn, samen met de resultaten van een bureauonderzoek, verwerkt in een Quickscan 
Flora en Fauna. Dit rapport is aan de ruimtelijke onderbouwing toegevoegd als bijlage 9. De 
aanbevelingen en conclusies uit het plan zijn hieronder overgenomen   

Binnen de onderzoekslocatie is in de te handhaven bebouwing sprake van potentieel 
beschermde waarden voor huismussen, vleermuizen en steenmarters  Omdat deze 
bebouwing blijft gehandhaafd is nader onderzoek naar deze soorten niet noodzakelijk. 

Binnen het onderzoeksterrein zijn verder geen jaarrond beschermde nesten als beschreven in 
de Wet natuurbescherming aangetroffen. Daarnaast zijn er geen beschermde soorten of 
potentiële nest  of verblijfplaatsen voor beschermde soorten aangetroffen in de te slopen 
opstallen en te kappen bomen. De te verwachten diersoorten zijn aangemerkt als vrijgestelde 
soorten of soorten die alleen onder de zorgplicht vallen waarvoor in het kader van bestendig 
beheer, bestendig gebruik, onderhoud aan infrastructuur of ruimtelijke ontwikkelingen een 
vrijstelling geldt  Dit houdt in dat in het kader van de Wet natuurbescherming geen ontheffing 
noodzakelijk is voor de voorgenomen bestemmingswijziging of het uitvoeren van eventuele 
ontwikkelingswerkzaamheden in de toekomst  Populaties van bovengenoemde soorten 
worden bij toekomstige ontwikkeling niet in gevaar gebracht. Het zal voornamelijk gaan om 
verstoring van individuen. 

Alle in gebruik zijnde nesten zijn beschermd. Indien er in de toekomst geen kap- of 
ontwikkelingswerkzaamheden plaatsvinden binnen het broedseizoen (globaal 1 maart t/m 1 
september), of wanneer de werkzaamheden starten voor het broedseizoen en doorlopen tot 
in het broedseizoen wordt er geen overtreding van de Wet natuurbescherming verwacht wat 
betreft nestlocaties voor vogels. Indien de werkzaamheden binnen het broedseizoen starten 
moet voorafgaand hieraan de locatie worden vrijgegeven door een ervaren ecoloog  Als bij de 
controle nesten van vogels, of in aanbouw zijnde nesten worden aangetroffen moeten de 
werkzaamheden worden uitgesteld tot het nest niet meer in gebruik is  

Wij merken op dat te allen tijde de zorgplicht blijft gelden. Deze zorgplicht houdt in dat 
nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Deze zorg 
geldt voor alle individuen van in Nederland voorkomende soorten planten en dieren, ongeacht 
of deze soort beschermd is en ongeacht of ontheffing of vrijstelling is verleend  
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3.1.4.3.1 Ganzepanweg 1 

Door Eco Reest is een veldbezoek afgelegd aan de Ganzepanweg 1  De bevindingen van dit 
bezoek zijn, samen met de resultaten van een bureauonderzoek, verwerkt in een Quickscan 
Flora en Fauna  Dit rapport is aan de ruimtelijke onderbouwing toegevoegd als bijlage 10  De 
aanbevelingen en conclusies uit het plan zijn hieronder overgenomen. 

Conclusie soortenbescherming 

Binnen de onderzoekslocatie is in één van de schuren een steenuil aangetroffen. De schuur 
biedt een potentieel geschikte nest- en verblijfplaats  De nest- en verblijfplaats van de steenuil 
zijn jaarrond beschermd als beschreven in de Wet natuurbescherming.  

De overige te verwachten diersoorten zijn aangemerkt als vrijgestelde soorten waarvoor in 
het kader van bestendig beheer, bestendig gebruik, onderhoud aan infrastructuur of 
ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling geldt  Dit houdt in dat in het kader van de Wet 
natuurbescherming geen ontheffing noodzakelijk is voor het uitvoeren van de voorgenomen 
werkzaamheden  Daarnaast worden populaties van bovengenoemde soorten niet in gevaar 
gebracht. Het zal voornamelijk gaan om verstoring van individuen. 

In de bomen en in de schuren kunnen algemene vogelsoorten tot broeden komen  Alle in 
gebruik zijnde vogelnesten zijn beschermd. Voor het broedseizoen wordt geen standaard 
periode gehanteerd, van belang is of er een broedgeval aanwezig is  Globaal loopt het 
broedseizoen van vogels van 1 maart tot 1 september. Dit is afhankelijk van de soort en van 
de klimatologische omstandigheden. 

Conclusie gebiedsbescherming 

De onderzoekslocatie is gelegen ten zuiden van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht. De afstand tussen de onderzoekslocatie en dit Natura 
2000-gebied bedraagt circa vijf kilometer  Gelet op de afstand tot het gebied, de kernopgave 
van het gebied en de aard van de geplande ingreep is er geen onderzoek in het kader van 
gebiedsbescherming binnen de Wet natuurbescherming uitgevoerd. 

Daarnaast is de locatie gelegen buiten het Natuurnetwerk Nederland. Daar er geen sprake is 
van aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken van het NNN is verder onderzoek naar 
invloeden op het NNN niet van toepassing. 

Aanbevelingen en advies  

Nader onderzoek  

Het kan niet worden uitgesloten dat er nest  of verblijfplaatsen van de steenuil aanwezig zijn 
in de schuur en binnen de onderzoekslocatie. Verblijfplaatsen en nestplaatsen van de 
steenuil zijn streng beschermd in het kader van de Wet natuurbescherming  Om te bepalen of 
er al dan geen nest- of verblijfplaatsen van de steenuil in en nabij de bebouwing aanwezig 
zijn, is aanvullend onderzoek nodig  Alleen dan kan bepaald worden of er bij de voorgenomen 
werkzaamheden sprake is van overtreding van verbodsbepalingen uit de Wet 
natuurbescherming.  

Het onderzoek naar de steenuil wordt uitgevoerd volgens het soorteninventarisatieprotocol 
van Netwerk Groene Bureaus  De meest optimale periode voor steenuil onderzoek is van 1 
februari tot en met 30 april.  

Afhankelijk van de resultaten wordt bepaald of maatregelen en/of een ontheffing nodig zijn  

Broedvogels  

Opgemerkt wordt dat de locatie in het broedseizoen tevens geschikt is als broedlocatie voor 
diverse (niet jaarrond beschermde) vogelsoorten. Alle in gebruik zijnde nesten zijn 
beschermd  Indien er geen (kap-)werkzaamheden plaatsvinden binnen het broedseizoen 
wordt er geen overtreding van de Wet natuurbescherming verwacht wat betreft nestlocaties 
voor vogels. Voor het broedseizoen wordt geen standaard periode gehanteerd, van belang is 
of er een broedgeval aanwezig is. Globaal loopt het broedseizoen van vogels van 1 maart tot 
1 september  Dit is afhankelijk van de soort en van de klimatologische omstandigheden  

Indien de werkzaamheden binnen het broedseizoen plaatsvinden moet voorafgaand hieraan 
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de locatie worden vrijgegeven door een ervaren ecoloog. Indien bij de controle in gebruik 
zijnde nesten van vogels, of in aanbouw zijnde nesten worden aangetroffen moeten de 
werkzaamheden worden uitgesteld tot het nest niet meer in gebruik is.  

Zorgplicht  

Wij merken op dat te allen tijde de zorgplicht blijft gelden. Deze zorgplicht houdt in dat 
nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moeten worden voorkomen  Deze zorg 
geldt voor alle individuen van in Nederland voorkomende soorten planten en dieren, ongeacht 
of deze soort beschermd is en ongeacht of ontheffing of vrijstelling is verleend  

3.1.5  Externe veiligheid  

3.1.5.1  Toetsing Risicobronnen – Ankummer Es 21 

De ontwikkeling is getoetst aan het Externe Veiligheidsbeleid zoals aangegeven in het 
verzamelplan. Risicozonering rondom Ankummer Es 21 is hieronder aangegeven. 

Kaart 16  Ankummer Es 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitsnede gemeentelijke risicokaart Giskit viewer 2017 gem Dalfsen 

Toets aan risicokaart 

Het plangebied ligt dichtbij een risicobron, wat betekent dat externe veiligheid een rol speelt  

De risicobron is de LPG-tankstation aan de Vossersteeg 99. Deze heeft een invloedsgebied 
van 150 meter zowel vanuit het vulpunt als de ondergrondse tank  De opstelplaats 
vrachtwagen voor het vullen van de ondergrondse brandstoftanks ligt op circa 100 meter van 
het plangebied aan de Ankummer Es  Het vulpunt en de ondergrondse tank liggen op circa 
130 meter van de nieuw te bouwen woning. 

Plaatsgebonden risico (PR): 

De plaatsgebonden risicocontouren van de afzonderlijke delen van het LPG-tankstation staan 
op afbeelding 2 1 van het Onderzoek Externe Veiligheid Ankummer Es 21 te Dalfsen van 
Econsultancy te vinden in bijlage 11. De linker cirkel hoort bij de afleverzuil, de middelste bij 
het vulpunt en de rechter bij de ondergrondse tank  De afstanden per cirkel varieert van 25 
meter van de tank en het vulpunt tot 15 meter van de afleverzuil. 

Omdat binnen bovenstaande afstanden geen zeer kwetsbare, kwetsbare of beperkt 
kwetsbare objecten (woningen) voorkomen of gepland zijn, wordt voldaan aan het 
plaatsgebonden risico ( PR 10 6).  

Groepsrisico (GR): 

De groepsrisico wordt berekend op basis van het invloedsgebied  De afstand die daarbij hoort 
is 150 meter. De nieuwe woning komt op circa 130 meter te liggen. Dus binnen het 
invloedgebied. Een nadere beschouwing is daardoor nodig. 
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Er heeft een berekening met de LPG rekentool plaatsgevonden om de gevolgen van de 
ontwikkeling op de hoogte van de groepsrisico te bepalen, zij bijlage 11. 
Daaruit komt naar voren dat in zowel de bestaande als de toekomstige situatie het 
groepsrisico ruim lager dan 0,1 x de oriëntatiewaarde is. Het groepsrisico neemt wel licht toe 
vanwege de inpassing van een extra woning  Het maximaal aantal slachtoffers neemt 
evenredig toe met het aantal aanwezigen in de extra woning. 
 

Effectgebied 

Verder hanteert de Veiligheidsregio een gebied waarbinnen nog gewonden vallen 
(effectgebied). Voor De LPG-tankstation is de maatgevende scenario een brand waarbij een 
LPG tankauto is betrokken  

Als een LPG tankwagen ten gevolge van een brand in de directe omgeving wordt 
aangestraald is er kans op een BLEVE  Door de warmtestraling zal de druk in de tank 
oplopen en gelijktijdig zal de constructie van de tank worden aangetast. Hierdoor kan een 
warme BLEVE ontstaan  Door de aanwezigheid van vuur/ brand/ hitte zal de tank bezwijken 
en de aanwezige opgewarmde LPG ontsteken. Dit resulteert in een grote vuurbal met hoge 
warmtestraling naar de omgeving  Bij een in takte gecoate tank is er na 75 minuten kans op 
een BLEVE bij een niet gecoate of niet in takte coating is er na 20 munten kans op een 
BLEVE.   

De opstelplaats vrachtwagen voor het vullen van de ondergrondse brandstoftanks ligt op circa 
100 meter van het plangebied aan de Ankummer Es  

De effecten van een warme BLEVE zijn hittestraling, overdruk en scherfwerking. Deze 
effecten kunnen slachtoffers, schade en brand in de omgeving veroorzaken  Het 
slachtofferbeeld wordt voornamelijk bepaald door de hittestraling en niet door de overdruk. 
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat gebouwen een belangrijke bescherming kunnen 
bieden tegen de hittestraling. De gebouwen moeten dan wel bestand zijn tegen de overdruk.  

Bij een BLEVE is de hittestraling binnen 100 meter van de tankwagen meer dan 130 kW/m2  
In dit gebied komen meer dan 99% van de mensen buiten te overlijden en zullen alle 
brandbare materialen gaan branden  De 1% letaliteitsgrens ligt op circa 310 meter voor 
mensen buiten. 

Circulaire effectafstanden LPG tankstations (28 06 2016) 

Met de komst van de Omgevingswet wordt er meer rekening worden gehouden met de 
effecten van ongeval scenario’s  Bij het opstellen van de Circulaire effectafstanden LPG 
tankstations is hier al rekening mee gehouden. De gemeenten zijn gevraagd om de circulaire 
op dit moment al toe passen bij nieuw op te stellen bestemmingsplannen waar meer 
aanwezigen in de omgeving van het tankstation aanwezig kunnen zijn. 

Zeer kwetsbare objecten 

In de circulaire is voor het eerst het begrip “zeer kwetsbare objecten” gebruikt. Zeer 
kwetsbare objecten zijn objecten waar personen verblijven met een beperkte 
zelfredzaamheid, zoals minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten. Bijvoorbeeld 
ziekenhuizen, zorginstellingen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse 
opvang, etc. De nieuw te bouwen woning is niet speciaal bedoeld voor de hiervoor genoemde 
categorieën  De woning kan daarom worden beoordeeld als kwetsbaar object  

Kwetsbare object 

Voor kwetsbare objecten geldt een effectzone van 60 meter Deze zone is gebaseerd op het 
meest risicorelevante scenario Fakkelbrand. In beginsel wordt geadviseerd om geen 
(beperkt) kwetsbare objecten toe te staan binnen een afstand van 60 meter. Buiten deze 
afstand zijn kwetsbare personen binnen voldoende beschermd. Het bevoegd gezag wordt 
gevraagd in beginsel deze afstanden aan te houden  De nieuw te bouwen woning (kwetsbaar 
object) ligt op 130 meter en voldoet hiermee aan de Circulaire.  

Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de woning dan wel bestand moet zijn tegen de 
overdruk. Tevens moeten de bewoners op de hoogte zijn van de handelingsperspectieven en 
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hierna handelen bij een LPG incident bij het LPG tankstation. 

Beperkte verantwoording Groepsrisico 

Voor de verantwoording van het groepsrisico wordt aandacht besteed aan  
personendichtheid, zelfredzaamheid, bestrijdbaarheid en bereikbaarheid  

Personendichtheid 

Door deze planontwikkeling komt er een extra woning bij op het perceel Ankummer Es 21  
Volgens de vuistregels wordt er berekend met een 1,2 personen overdag en 2,4 personen 
gedurende de nacht  Uit de berekening komt naar voren dat in zowel de bestaande als de 
toekomstige situatie het groepsrisico ruim lager dan 0,1 x de oriëntatiewaarde is. Het 
groepsrisico neemt wel licht toe vanwege de inpassing van een extra woning  Het maximaal 
aantal slachtoffers neemt evenredig toe met het aantal aanwezigen in de extra woning 

Zelfredzaamheid 

Omdat de ontwikkeling de realisatie van een extra woning betreft, wordt uitgegaan van goed 
zelfredzame personen  Ontvluchting van het gebied is goed mogelijk in zuidelijke richting  
Daarbij moet de omwonenden weten dat buiten tot op een afstand van 380 meter nog 
gewonden zijn te verwachten  

Bestrijdbaarheid 

De nadruk zal hierbij komen te liggen op het koelen van de tank en tijdig informeren van de 
omwonenden en aanwezigen in de directe omgeving. 

Van belang hierbij is dat LPG tankwagen is voorzien van een hitte werende bekleding. Als de 
tankwagen is voorzien van intacte hitte werende bekleding zal naar verwachting de 
tankwagen pas na 75 minuten kunnen bezwijken  Indien de tank niet is voorzien van hitte 
werende bekleding zal de tank na circa 20 minuten kunnen bezwijken. 

Bereikbaarheid 

Het tankstation is bereikbaarheid vanaf de Vossersteeg van de oost- en westzijde. Ook is het 
perceel te bereiken vanuit het zuiden via de Ankummer Es  De risicobron is daardoor goed 
bereikbaar.   

De dichtstbijzijnde brandweerkazerne bevindt zich aan de Prins Hendrikstraat 4 in Dalfsen  
De verwachte opkomsttijd is circa 10 minuten. Alleen door een snelle opkomst en daarop 
volgende onmiddellijke inzet valt het BLEVE scenario te bestrijden  

Risicocommunicatie 

De omwonenden worden door risicocommunicatie op de hoogte gebracht van de 
handelingsperspectieven en rekening mee te houden dat bij een BLEVE tot op 380 meter van 
het vulpunt buiten nog gewonde- en dodelijke slachtoffers zijn te verwachten  Bij 240 meter 
loopt dit percentage op tot 99%.  

Conclusie verantwoording groepsrisico 

Ondanks dat het groepsrisico minimaal toeneemt, vindt het gemeentebestuur het groepsrisico 
aanvaardbaar  Bij de verantwoording worden naast de veiligheidsbelangen ook ondermeer de 
economische belangen, leefbaarheid van het platteland, de zelfredzaamheid van de 
aanwezige personen en de bereidbaarheid en bestrijdbaarheid door de hulpdiensten 
meegewogen. 

3 1 5.2  Toetsing Risicobronnen  Ganzepanweg 1 

De ontwikkeling is getoetst aan het Externe Veiligheidsbeleid zoals aangegeven in het 
verzamelplan  Risicozonering rondom Ganzepanweg 1 is hierna aangegeven  

 

 

 

 



 5e Verzamelplan bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen  

Ankummer Es 21 en Ganzepanweg 1 

 28   

Kaart 17. Ganzepanweg 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitsnede gemeentelijke risicokaart Giskit viewer 2017 gem Dalfsen 

Toets aan risicokaart 
Het plangebied ligt niet in het groene gebied.  
Rondom de Ganzepanweg 1 liggen de volgende risicobronnen: 
- De Route gevaarlijke stoffen over de N35 op circa 90 meter 
 Inrichting Sauna Thermen Swoll op circa 1 km  

- Aardgastransportleidingen A-595 op circa 270 meter en A-510 op circa 285 meter. 
Dit betekent dat er rekening moet worden gehouden met externe veiligheid. 
 
Sauna 
Plaatsgebonden risico (PR) 

De chemicaliënopslag van 600 liter binnen deze inrichting is gelegen op een afstand van circa 
1 kilometer van de grens van het plangebied. Op basis van de gegevens van de openbare 
risicokaart, geldt voor deze bron geen risicocontour. 

Groepsrisico (GR) 

Volgens de openbare risicokaart wordt de oriënterende waarde voor het groepsrisico niet 
overschreden voor deze inrichting. 

N35  

Plaatsgebonden risico (PR): 

De afstand van de N35 tot het plangebied bedraagt circa 90 meter  Op basis van bijlage I van 
de Regeling basisnet wordt voor de N35 (Zwolle – afrit N348) uitgegaan van maximaal 500 
tankauto’s per jaar voor het vervoeren van brandbare gassen (GF3)  De risicocontour (PR 
10-6) bedraagt voor dit traject 0 meter.  

Het plangebied ligt voor een groot gedeelte langs de N35  Over deze weg vindt vervoer van 
gevaarlijke stoffen plaats en maakt onderdeel uit van het landelijk netwerk “Het Basisnet”. 

Basisnet 

Het Basisnet heeft als doel een evenwicht voor de lange termijn te creëren tussen de 
belangen van het vervoer van gevaarlijke stoffen, de bebouwde omgeving en de veiligheid 
van mensen die wonen of verblijven dicht in de buurt van de infrastructuur waar dit vervoer 
plaatsvindt. In het Basisnet is met de volgende referentie aantallen vervoer gevaarlijke stoffen 
rekening gehouden: 
1  500 tankwagens per jaar met brandbaar gas (GF3) 
2. 2756 tankwagens per jaar met brandbare vloeistoffen (LF1, bijv. diesel) 
3  4833 tankwagens per jaar met brandbare vloeistoffen (LF2, bijv  benzine) 
Het Basisnet werkt met risicoplafonds. De totale hoeveelheid vervoer van gevaarlijke stoffen 
moet onder het in het Basisnet bepaalde risicoplafond blijven, de omvang en samenstelling 
van de vervoerstromen kan hierbij afwijken van de referentie aantallen. De risicoplafonds zijn 
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door de minister vastgesteld. 

Voor dit wegvak (O59) van de N35 wordt geen PR 10-6 contour en 
plasbrandaandachtsgebied berekend. 

Groepsrisico (GR) 

Volgens artikel 8 van het Besluit externe Veiligheid Transportroutes is bij een route 
gevaarlijke stoffen nodig voor de groepsrisico te kijken naar een zone van 200 meter rondom 
de weg.  

Volgens Bijlagenrapport Eindrapportage Basisnet weg is het groepsrisico voor deze locatie 
kleiner dan 0.1 maal de oriënterende waarde. Met de komst van een tweede woning neemt 
het aantal aanwezigen toe met 2 4 personen  Het groepsrisico blijft hiermee beneden 0 1 
maal de oriënterende waarde.  

Effectgebied 

De veiligheidsregio toetst de ontwikkelingen niet alleen aan het plaatsgebonden risico en 
groepsrisico maar beoordeelt aan de hand van de mogelijke scenario’s ook de effecten van 
een incident. Over de N35 worden brandbare vloeistoffen (LF1 en LF2) en brandbare gassen 
vervoerd (GF3, LPG)   

Brandbare vloeistoffen 

Omdat de nieuwe woning op meer dan 90 meter van de N35 ligt zijn de effecten van een 
incident met brandbare vloeistoffen voor het plangebied gering. Er is voor dit gedeelte van de 
N35 (wegvak O59) ook geen plasbrandaandachtsgebied berekend. 

Brandbare gassen 

Voor wat brandbare gassen liggen de effecten van een LPG incident (effectstraal van 380 
meter) ruim over het plangebied. Daarom adviseert de Veiligheidsregio om de nieuwe 
bebouwing zover mogelijk vanaf de N35 te situeren  Daarnaast adviseert de Veiligheidsregio 
om te bekijken of de nieuw te bouwen woning zodanig kan worden gesitueerd dat er 
afscherming is van de bestaande bebouwing. 

Verantwoording Groepsrisico 

Zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid 

Bij een BLEVE van een LPG tankwagen zullen tot 100 meter van het incident 99% van de 
aanwezigen buiten en 40% van de aanwezigen binnen komen te overlijden  Ook zijn er 
binnen gewonden te verwachten. Op 380 meter van het incident komt nog 1% van de 
aanwezigen te overlijden.  

Gezien de korte tijd waarin het BLEVE scenario zich kan ontwikkelen en daarmee gepaard 
gaande grote warmtebelasting zijn de mogelijkheden van de hulpdiensten bij een incident in 
de directe omgeving van het plangebied zeer beperkt tot niet aanwezig. De bewoners 
(aanwezigen) zijn dan ook voornamelijk aangewezen op zelfredzaamheid  Bij een dreigende 
BLEVE verdient het schuilen in een gebouw de voorkeur boven het vluchten.  

Bereikbaarheid 

De bereikbaarheid van het perceel is goed, omdat er van meerdere kanten kan worden 
aangereden  Er kan gebruik worden gemaakt van de parallelweg van de N35  

Buisleidingen 

Plaatsgebonden risico (PR): 

Hieronder staan wat gegevens over de 2 dichtbij gelegen aardgastransportleidingen. De 
afstand tot het plangebied van de A-595 is circa 270 meter en tot A-510 is circa 285 meter  
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Op de professionele risicokaart staan de PR-contouren va deze leidingen. Ter hoogte van het 
plangebied zijn er geen PR-contouren  

Groepsrisico (GR): 

Het invloedsgebied van de grootste leiding van deze twee is 430 meter aan elke zijde  De 
afstand van planlocatie tot deze leiding is circa 285 meter. Deze ligt daardoor binnen deze 
zone  Het plangebied bevindt zich dus binnen de invloedssfeer van de buisleiding met 
kenmerk A-510. In het bestemmingsplan “Buitengebied Dalfsen” is reeds een berekening 
uitgevoerd van het groepsrisico  Uit deze berekening blijkt dat de waarde van het groepsrisico 
niet hoger is dan 0,1 maal de oriënterende waarde. 

Voor geen van beide leidingen wordt de oriënterende waarde voor het groepsrisico 
overschreden. Door de toevoeging van 1 woning neemt het aantal personen in het 
invloedsgebied van deze bronnen zeer beperkt toe  Dit zal geen effect hebben op de hoogte 
van het groepsrisico. 

Er kan dus volstaan worden met een beperkte verantwoording van het groepsrisico  

Effectgebied: 

Verder hanteert de Veiligheidsregio een zone waarbinnen nog gewonden vallen  Deze zone 
is groter dan het invloedsgebied. Daarom ligt het plangebied ook binnen deze zone. Deze 
zone wordt door de Veiligheidsregio effectgebied genoemd  Bij ontwikkelingen in deze zone 
wil de Veiligheidsregio graag advies uitbrengen, om hun werk voor inzet en hulpverlening 
goed voor te kunnen bereiden. Bij een incident met brand bij de buisleiding bedraagt de 
warmtebelasting tot op 450 meter van de buisleiding nog 10 kW/m2.  

Verantwoording Groepsrisico 

Voor de verantwoording van het groepsrisico wordt aandacht besteed aan  
personendichtheid, zelfredzaamheid, bestrijdbaarheid en bereikbaarheid  

Personendichtheid 

Door deze planontwikkeling komt er een extra woning bij op het perceel Ganzepanweg 1 in 
Dalfsen. De omgeving wort gekenmerkt als verspreid liggende bebouwing. Door toevoeging 
van 1 woning, neemt de personendichtheid met 2,4 toe  De toename is daardoor nihil  

Zelfredzaamheid 

Bij een incident (fakkelbrand) bij de buisleiding kan de warmtebelasting in de buurt van de 
Ganzepan 1 zeer hoog kan zijn. Het gehele perceel ligt op circa 280 meter van de 
buisleidingen  Omdat de warmtebelasting tot op 450 meter van de buisleiding nog 10 kW/m2 
bedraagt is de kans groot dat de gebouwen naar verloop van tijd mee kunnen gaan branden. 
De aanwezigen moeten dan alsnog vluchten  Bij een warmtebelasting van 3 kW/m2 of meer 
moet gebruik worden gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen en/of afscherming om 
veilig te kunnen vluchten  De vluchtweg (Ganzepanweg) is van de buisleidingen af gericht  

Omdat de ontwikkeling de realisatie van een extra woning betreft, wordt uitgegaan van goed 
zelfredzame personen.  

Bestrijdbaarheid 

De buisleidingen worden door de leidingbeheerder gemonitord  Indien er een incident 
plaatsvindt bij een buisleiding kan het leidinggedeelte waar het incident plaats heeft worden 
ingeblokt. Omdat het inblokken grote consequenties kan hebben voor de gasvoorziening in 
een groot gebied wordt dit zorgvuldig afgewogen. Het kan dan ook enige tijd duren voordat 
het leidingdeel wordt ingeblokt  Afhankelijk van de grootte van het ingeblokte gedeelte, de 
drukval en de tijd die nodig is om het leiding gedeelte in te blokken kan de leiding tot enkele 
uren blijven branden  

De warmtebelasting is zo groot dat de hulpdiensten zelf er niet in de buurt kunnen komen. Ze 
richten zich daarom op het bestrijden van secundaire branden.  

Bereikbaarheid 

Bij een incident bij de buisleiding is de locatie door de grote warmtebelasting voor de 
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hulpdiensten niet goed bereikbaar. De aanwezigen zijn de eerste tijd tot de fakkelbrand 
afneemt aangewezen op zelfredzaamheid  

Conclusie verantwoording groepsrisico 

Ondanks dat het groepsrisico minimaal toeneemt, vindt het gemeentebestuur het groepsrisico 
aanvaardbaar. Bij de verantwoording worden naast de veiligheidsbelangen ook ondermeer de 
economische belangen, leefbaarheid van het platteland, de zelfredzaamheid van de 
aanwezige personen en de bereidbaarheid en bestrijdbaarheid door de hulpdiensten 
meegewogen  

3.1.6  Milieuzonering 

Aan de Ankummer Es 21 ligt de dichtstbijzijnde intensieve veehouderij (varkens) op ongeveer 
600 meter  Uit navraag bij de Omgevingsdienst blijkt dat er bij een dergelijk grote afstand 
geen problemen met betrekking tot geur worden verwacht. Het dichtstbijzijnde agrarische 
bedrijf ligt op 300 meter  Er is geen kans op overlast voor de nieuwe woning, nog zal deze de 
uitbreidingsmogelijkheden van omliggende agrariërs bedreigen.  

Aan de Ganzepanweg 1 ligt het dichtstbijzijnde agrarische bedrijf (rundvee) op 200 meter  Er 
is geen kans op overlast voor de nieuwe woning, nog zal deze de uitbreidingsmogelijkheden 
van omliggende agrariërs bedreigen.  

3.1.6  Geluid 

De Wet geluidhinder heeft als doel de mensen te beschermen tegen geluidsoverlast. Op 
basis van deze wet moet bij ruimtelijke ontwikkelingen aandacht worden besteed aan het 
aspect geluid.  

Het perceel Ankummer Es 21 ligt langs een smalle landbouwweg in het buitengebied tussen 
Dalfsen en Zwolle. Deze weg heeft geen doorgaande functie en wordt slechts door 
bestemmingsverkeer en landbouwverkeer gebruikt  Het verwachtte geluidsniveau is lager dan 
43dB.  

De planlocatie ligt binnen de wettelijke geluidzone van de N35, de Ganzepanweg en de 
Koelmanstraat. 
In verband met voorgenomen wijzigingen is door VOBRU een akoestisch onderzoek (bijlage 
13) verricht waarbij de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op voornoemde wegen c.q. 
wegvakken inzichtelijk is gemaakt  De geluidsbelasting is daarbij bepaald ter hoogte van: 
• De richting de N35 georiënteerde, bestaande en als ‘agrarische bedrijfswoning’ aan te 
merken bestemming waarvoor thans een wijziging in die van ‘burgerwoning’ wordt beoogd  
• De te realiseren woning (nieuwbouw) binnen de daarvoor te verbouwen bestaande schuur 
aan de noordoostzijde van voornoemde bestaande woning  
 
Het geluidsrapport is beoordeeld door de Omgevingsdienst IJsselland, bijlage 14   
 
Conclusie 
Voor de nieuwe (schuur)woning een hogere waarde vast te stellen van Lden = 53 dB (incl. 
aftrek art  110g Wgh) ten gevolge van de N35. 
 

Hogere waarden (geluid) 

Met een hogere waarde procedure kan het college een hogere geluidsbelasting (hogere 
waarde) toestaan dan de voorkeursgrenswaarde. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat voor 
de nieuwe woning de maximale grenswaarde ter hoogte van de 1e verdieping (4,5 m) wordt 
overschreden. Daarom is het noodzakelijk hogere grenswaarden Wet geluidhinder vast te 
stellen van 57 dB  

3.1.7  Luchtkwaliteit 

Het bestemmingsplan bevat de creatie van twee nieuwe woningen. Geconcludeerd kan 
worden dat door de ontwikkeling, die in het onderhavige bestemmingsplan mogelijk wordt 
gemaakt, de luchtkwaliteit niet "in betekenende mate" zal verslechteren. Aan het bepaalde 
omtrent luchtkwaliteit wordt dan ook voldaan   
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Risico-inventarisatie 

Op de risicokaart komt het volgende kaartbeeld naar voren bij overstromingen met een kleine 
kans (1/1000 tot 1/10.000 jaar). Dit zijn de overstromingen vanuit het primaire systeem 
(bijvoorbeeld de Vecht) waar de dijken een strenge norm hebben   

Voor de Ankummer Es 21 wordt een maximale waterdiepte van minder dan 0,2 meter 
gevonden (zie kaart 19)  Op de kaart van middelgrote kans (1/100 jaar) blijft het plangebied 
droog. De risicokaart geeft geen tijd tot overstroming aan. 

Kaart 19  Uitsnede IPO risicokaart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: IPO risicokaart 

Conclusie 

In geval van overstroming zijn er geen belemmeringen om de beoogde ontwikkelingen op de 
locatie toe te staan  Het Waterschap Drents Overijsselse Delta en de Veiligheidsregio zijn op 
de hoogte gesteld van de ontwikkeling. Het bestemmingsplan maakt een 
bestemmingswijziging van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ en het realiseren van een tweede woning 
mogelijk. Gezien de kleine kans van overstroming en het feit dat het bestemmingsplan geen 
verblijfsfunctie voor kwetsbare groepen mogelijk maakt, is het niet nodig om maatregelen te 
nemen.   

3 1 10  Water  Ganzepanweg 1 

3.1 10.1 Watertoets 

In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is 
een watertoets verplicht bij gemeentelijke bestemmingsplannen en projectbesluiten  De 
watertoets is een procesinstrument, waarbij het waterschap en de initiatiefnemer (gemeente) 
onderlinge afstemming zoeken. 

3.1.10.2 Relevant beleid 

Er zijn veel beleidstukken over water vastgesteld  Zowel de provincie, het waterschap als de 
gemeente stellen waterbeleid vast. De belangrijkste kaders zijn de Omgevingsverordening en 
–visie van de provincie Overijssel, het Waterbeheerplan 2016  2021 van het Waterschap 
Drents Overijsselse Delta, het gemeentelijk rioleringsplan en het Waterplan van de gemeente 
Dalfsen. 

3.1.10.3 Invloed op de waterhuishouding 

Binnen het bestemmingsplan worden twee nieuwe wooneenheden gerealiseerd  Er vindt 
geen toename van het verharde oppervlak plaats. Het plangebied bevindt zich niet binnen 
een beekdal, primair watergebied of een stedelijk watercorridor.  
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locatie toe te staan. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta en de Veiligheidsregio zijn op 
de hoogte gesteld van de ontwikkeling  Het bestemmingsplan maakt een 
bestemmingswijziging van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ en het ombouwen van een schuur tot 
woning mogelijk  Gezien de kleine kans van overstroming en het feit dat het 
bestemmingsplan geen verblijfsfunctie voor kwetsbare groepen mogelijk maakt, is het niet 
nodig om maatregelen te nemen    
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Hoofdstuk 4  Planbeschrijving 

4.1  Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze de binnen het plangebieden voorkomende 
functies, zoals die in het voorgaande aan de orde zijn geweest, in het bestemmingsplan 
worden geregeld. Het betreft de uitgangspunten met betrekking tot de gewenste ruimtelijke 
structuur, de functionele structuur en de milieu-uitgangspunten  Ook wordt aangegeven hoe 
het beleid en de planuitgangspunten zijn verwoord in de bestemming. 

4.2  Beschrijving gewenste situatie 

Na herziening van het bestemmingsplan is aan de Ankummer Es 21 de bestemming 
'agrarisch met waarden’ met de aanduiding 'agrarisch bedrijf b' omgezet in 'Wonen' met de 
aanduiding ‘maximaal aantal wooneenheden:2’   

Er moet een nader onderzoek uitgevoerd worden naar de vervuiling rond de dieseltank en de 
asbestverontreiniging op het terrein, voordat overgegaan wordt tot realisatie van het plan  
Daarnaast moet het aanwezige asbest gesaneerd worden.  

Initiatiefnemers moeten de compensatiewoning en het erf op het perceel Ankummer Es 21 te 
realiseren zoals is aangegeven in het erfinrichtingsplan (twee varianten) van de 
Erfontwikkelaar van 24 oktober 2018 of 30 oktober 2018 (bijlage 1)  
 
Initiatiefnemers moeten binnen één jaar na het in gebruik nemen van de compensatiewoning 
de erfbeplanting volgens het door de gemeente goedgekeurde erfinrichtingsplan (twee 
varianten) van de Erfontwikkelaar van 24 oktober 2018 of 30 oktober 2018 voor het perceel 
Ankummer Es 21 (bijlage 1) realiseren en deze minimaal tien jaar in stand houden.  
 
Initiatiefnemers zijn verplicht om de terreininrichting en beplanting te realiseren zoals is 
aangegeven in het erfinrichtingsplan (twee varianten) van de Erfontwikkelaar van 24 oktober 
2018 of 30 oktober 2018 voor Ankummer Es 21 (bijlage 1).  

 

Na herziening van het bestemmingsplan is aan de Ganzepanweg 1 de bestemming 
‘Agrarisch met waarden’ met de aanduidingen ‘Agrarisch bedrijf b’, ‘luchtvaartzone’ en 
‘bomenteelt’ omgezet in de bestemming ‘Wonen’ met de aanduidingen ‘luchtvaartzone’, 
’bomenteelt’ en ‘maximaal aantal wooneenheden:2’  

Initiatiefnemer moet voor het ombouwen van een karakteristieke schuur tot woning, deze 
woning en het bijbehorende erf op het perceel Ganzepanweg 1 te realiseren zoals is 
aangegeven in de landschapsmaatregelen van de Erfontwikkelaar van 18 december 2018 
(bijlage 2)   
 
Initiatiefnemer moet binnen één jaar na het in gebruik nemen van de tot woning omgebouwde 
karakteristieke schuur de erfbeplanting volgens de door de gemeente goedgekeurde 
landschapsmaatregelen van de Erfontwikkelaar van 18 december 2018 (bijlage 2) voor het 
perceel Ganzepanweg 1 realiseren en deze minimaal tien jaar in stand houden.  
 
Initiatiefnemer is verplicht om de terreininrichting en beplanting te realiseren voor 
Ganzepanweg 1 zoals is aangegeven in de landschapsmaatregelen van de Erfontwikkelaar 
van 18 december 2018 (bijlage 2).   
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Hoofdstuk 5  Economische Uitvoerbaarheid 

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is vastgelegd dat ruimtelijke plannen economisch 
uitvoerbaar moeten zijn. De gemeente Dalfsen heeft een ontwikkelingsovereenkomst met de 
aanvrager gesloten, waarin is vastgelegd dat de kosten voor de procedure, de 
landschappelijke inpassing en eventuele kosten voor planschade volledig voor zijn rekening 
komen. 

Het is niet nodig een exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal met een 
ontwikkelingsovereenkomst is geregeld. De economische uitvoerbaarheid van deze 
ontwikkeling is hiermee voldoende gegarandeerd. 
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Bijlage 1 Erfinrichtingsplannen Ankummer Es 21 (twee varianten) 

 

 

 









Bijlage 2  Erfinrichtingsplan Ganzepanweg 1 





Bijlage 3  Advies ervenconsulent voor Ankummer Es 21 



 

 
 

 
 

Gemeente Dalfsen  

t.a.v. mevrouw J. Klink 
Postbus 35  

7720 AA Dalfsen 

 
 

 

Zwolle, 13 september 2018 

Kenmerk: 018 2457 DS 

 

Betreft: advies ervenconsulent Ankumer ES, gemeente Dalfsen 

Inlichtingen bij: mevrouw ir. I.M. Nij Bijvank van Herel of mevrouw ir. A. Coops  

 

 

Geachte mevrouw Klink, 

 

Bijgaand treft u ons advies aan betreffende Ankumer Es, gemeente Dalfsen. 

 

Conclusie 

De splitsing in twee deelerven is passend in uw beleid, de bewoning draagt bij aan de vitaliteit van het 

platteland.  Het erf heeft een bijzonder karakter. Herontwikkeling is mogelijk mits de sfeer en 

kenmerken van het huidige ensemble worden meegenomen. Wij stellen als randvoorwaarden behoud 

van een variatie van, in typologie, agrarische bijgebouwen op het zij- en achtererf, in specifiek renovatie 

van de rechthoekige hooiberg. Behoud van de sobere en functionele inrichting van het erf.  

 

Wij adviseren in dit proces de Monumentenwacht Overijssel Flevoland voor aanvullend advies in te 

schakelen, de complexwaarde van her erf is groot en het verdient aanbeveling te verkennen wat 

haalbaar is in behoud hiervan. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende informatie verstrekt te hebben. 

 

 

 

 

 

Hoogachtend, 

ir. A. Buijs, directeur 

Namens deze, mr. ing. H.G.A.M. Verheyen, teammanager 

 

 



 

Ervenconsulentadvies 2457 DS: Ankummer Es 21, gemeente 

Dalfsen 

 

Datum :  10 september 2018 

Kader :  Vijfde Verzamelplan, slopen voor kansen, KGO 

Fase :  initiatief 

 

Opgave 

De Initiatiefnemer vraagt vanuit de regeling ‘slopen voor kansen’ de splitsing aan van het erf. 

De boerderij kan worden gerenoveerd tot woning en ernaast kan een nieuwe woning worden 

gerealiseerd. Beide erven hebben de bouwmogelijkheid voor een bijgebouw van 150 m2. Dit 

kan ook verdeeld worden over meerdere bijgebouwen. Op het erf zelf en elders wordt in totaal 

voldoende gesloopt om de nieuwe woning mogelijk te maken.  

De gemeente vindt het van belang dat waardevol agrarisch erfgoed behouden kan blijven en 

dat nieuwe ontwikkelingen op een juiste manier een plek krijgen in het landschap en 

aansluiten bij de karakteristiek van de erven en gebouwen. De gemeente staat positief 

tegenover splitsing omdat dit, onder ruimtelijke randvoorwaarden, vaak meer mogelijkheden 

biedt voor een duurzaam behoud.  

 

Op 10 juli jongstleden heeft de ervenconsulent het erf bezocht.  

 

Beleid  

Provincie 

Omgevingsvisie en Kwaliteitsimpuls groene omgeving 

Het erf ligt in het essenlandschap. Als ontwikkelingen plaatsvinden in dit landschap, dan 

dragen deze bij aan het beter zichtbaar maken van de hoogteverschillen en het watersysteem, 

afwisseling van beekdalen en ruggen. De essen en esjes krijgen een beschermende 

bestemmingsregeling, gericht op instandhouding van de karakteristieke openheid, de 

bodemkwaliteit en het reliëf. Als ontwikkelingen plaatsvinden in het landschap, dan dragen 

deze bij aan behoud en accentuering van de groenstructuur en routes, en aan de samenhang 

van de karakteristieke verschillen tussen de landschapselementen. Ontwikkelingen vergroten 

de toegankelijkheid van erven en routes. 

 

Gemeente 

Structuurvisie (essenlandschap) 

Het erf ligt in het essenlandschap. Het essenlandschap wordt gekenmerkt door aangename 

kleinschaligheid, een veelheid aan functies en een fraaie landschappelijke afwisseling van open 

en besloten delen, microreliëf, historische boerderijen en vele (verschillende) 

landschapselementen. De kleine schaal en het historische karakter maken het gebied 

kwetsbaar voor grootschalige, nieuwe ontwikkelingen. De gemeente kiest in dit deelgebied dan 

ook voor een zorgvuldige, terughoudende koers. Daarbij is draagkracht van het landschap 

bepalend voor de mate waarin ontwikkelingen mogelijk zijn. 

 

De bestaande niet-agrarische bedrijven vormen een belangrijk onderdeel van de 

plattelandseconomie. De gemeente realiseert zich dat multifunctionele ontwikkelingen 

noodzakelijk zijn om het landschap (in economisch opzicht) te kunnen blijven dragen. 





  

 

Pagina 3 van 7 

Advies 

Landschap (zie bijlage 1 en 2) 

 Het erf ligt aan de noordzijde van de Ankummer es. Het erf ligt met de voorzijde naar 

de weg en bestaat uit een boerderij (een stenen schuur parallel aan de boerderij, twee 

betonnen schuurtjes op het zij , en achtererf, twee hooibergen op het achtererf, een 

houten schuur en een mestsilo (reeds gesloopt) aan de zuidzijde van het erf. 

 Tussen de weg en de boerderij ligt een grote weide, ingericht met een klein gedeelte 

siertuin. Deze weide is de voormalige fruitgaarde. Bij de boerderij staat nog een 

perenboom en een beuk. Andere fruitbomen zijn verdwenen. Op het achtererf staan 

twee markante essen.  

 Het erf heeft twee toegangen waarvan een toegang bestraat en een toegang met een 

karrespoor.  Op oudere kaarten is te zien dat dit karrespoor aan de zuidzijde van het 

erf eerder een doorgaande weg was naar een ander erf en vervolgens liep naar de 

noordelijker gelegen weg. Het erf was toen aan de zuidzijde ontsloten. Tot 1964 is deze 

situatie. Daarna vervalt het achter gelegen erf en ook de doorgaande weg. Het erf krijgt 

een tweede ontsluiting aan de noordzijde. 

 Het erf is transparant van opzet en heeft een eenvoudige, functionele inrichting.  

 

Waardering (zie bijlage 1 en 2) 

 Het erf heeft een vrij originele inrichting met een agrarisch functioneel karakter. De 

gebouwen zijn goed zichtbaar vanaf de weg. De staat van de gebouwen is redelijk tot 

slecht. De waarde ligt in het ensemble, de combinatie van de verschillende agrarische 

opstallen rond de boerderij. Dit is nog heel gaaf. Door de diversiteit is de ontwikkeling 

van het erf door de jaren heen goed zichtbaar. De betonnen schuren en de hooibergen 

zijn op zichzelf ook van waarde. Zij laten duidelijk een ontwikkeling zien in de 

agrarische bouwstijl.  

 De boerderij heeft het kenmerk van de wederopbouw, maar is opgebouwd met oudere 

gevelsteen. Mogelijk zijn dit stenen van de oude boerderij die ten zuiden stond en is 

afgebroken. 

 Waardevol is de transparantie van het erf, de eenvoud van de inrichting.  

 Het reliëf van de es is in de loop der jaren vervlakt en daardoor minder goed 

ervaarbaar. 

Landschap, erfensemble en gebouwen, ruimtelijke randvoorwaarden (zie bijlage 3) 

Bij de herontwikkeling van het erf adviseren wij voor het behoud en de ontwikkeling van het 

landschap en erfensemble:  

 Behoud van de eenvoudige en functionele inrichting van het erf. Behoud van de 

transparantie, de relatie van het erf met het landschap: 

 Sobere erfinrichting, beperkte aanleg van een tuin, ‘de tuin is het landschap’. Principe 

‘gras tot aan de gevel’: 
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o Herstel van de fruitgaarde op het voorerf. Behoud van de huidige perenboom 

en beuk. Herplant van een boomgroep op het achtererf na kap van de essen, 

bij voorbeeld linde of inlandse eik. Deze essen zijn ziek (essentaksterfziekte) en 

kunnen verwijderd worden. De gemeente heeft deze bomen onlangs 

geïnspecteerd. Op het erf zijn ook bomen als walnoot of kers passend. 

Wanneer wenselijk een aanvulling met een nutstuin (groenten en bloemen) aan 

de zuidzijde van het erf.  

o Ruimte voor extensief beheerd weiland (bloemrijk/kruidenrijk grasland) op 

overhoeken en aan de randen van het erf, accent op natuurontwikkeling. Dit 

draagt bij aan de waarden voor flora en fauna;  

o Minimale verlichting en verharding van het bouwperceel; 

o Ingetogen uitstraling van de toegangen. Geïnspireerd op de informele sfeer van 

de agrarische erven; 

o Inpassing van de zonnepanelen door een integratie in de nieuwe gebouwen 

(zowel bij pan en riet is dat mogelijk), of op het zij  of achtererf, in aansluiting 

op het bouwperceel, tuingedeelte: inpassing van de zijden van de opstelling 

met een streekeigen haag van bijvoorbeeld veldesdoorn, beuk of liguster. In 

combinatie met losse streekeigen struiken en bijvoorbeeld een gedeelte 

bloemrijk, minder intensief gemaaid, weiland. Deze aanvulling op de haag geeft 

een meer natuurlijk karakter.  

 

 Behoud van de zichtrelatie van het erf met de Ankumer es aan de zuidzijde. De 

noordzijde kan meer verdicht worden. Zo vervaagd ook de zichtlijn op het 

naastgelegen garagebedrijf.  

 Benutting van de twee toegangen, waarvan de zuidelijke een historische doorgaande 

weg betreft.  

 Behoud en herstel van het agrarische karakter van het erfensemble. Vanwege de 

regeling worden veel agrarische opstallen op het erf gesloopt. Hierdoor verandert het 

karakter van het erf. Het is wenselijk de sfeer te behouden. Dit kan door behoud en of 

herbouw van schuren in variatie van agrarische architectuur. Bij voorkeur hergebruik 

van materialen als steen, plaat en pannen voor de nieuwe bijgebouwen. Wij stellen als 

voorwaarde de vierkante hooiberg met de ijzeren staanders te behouden op het erf. 

Deze zou bij de nieuwe woning als een bijgebouw kunnen dienen. De hooiberg is 

ongeveer 80m2. Een kleiner bijgebouw ter aanvulling van 60m2 versterkt het karakter 

van het ensemble. De hooiberg kan worden dichtgezet met houten wanden. Dit is 

passend bij de ontwikkeling van hooibergen op de erven. De positie op het erf kan 

ongeveer hetzelfde blijven. Het volume zorgt voor de informele scheiding van de twee 

achtererven. De materialen van de andere hooiberg en/of de kleine schuurtjes kunnen 

mogelijk op een ander erf hergebruikt worden. Stichting Sallands Erfgoed of Stichting 

RIBO kunnen hiervoor benaderd worden.  

 Ontwikkeling van een nieuwe eigentijdse laag met respect voor de boerderij en de 

hooiberg. Een nieuw volume aan de zuidzijde, bij voorkeur een schuurwoning met klein 

bijgebouw. De boerderij vormt het hoofdvolume van het erf. In combinatie met andere 

bijgebouwen die qua vormgeving en uitstraling onderschikt en informeel zijn 
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Bijlage 1: schets huidige situatie 

 

Bijlage 2: principe tekening beleving van erfensemble 
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Bijlage 3: schets voorstel nieuwe situatie 

 

 

 



Bijlage 4  Advies ervenconsulent voor Ganzepanweg 1 





























Bijlage 5  Archeologisch rapport Ankummer Es 21 
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Locatie en administratieve gegevens 

Projectnaam Ankummer Es 21 te Dalfsen 

Projectcode 20182273 

Type onderzoek Bureau  en verkennend booronderzoek (IVO  

O) 

OM nummer 4641902100 (bureauonderzoek), 4641910100 

(IVO-O). 

Projectleider G. Aalbersberg 

Contact T: +31 85 3031540 

M: 06 28500730 

E: gerard.aalbersberg@salisburybv.nl 

Bevoegde overheid Gemeente Dalfsen, 

namens deze: Het Oversticht 

Postbus 831 

8000 AM Zwolle. 

T: 038  412 3257 

Plaats Dalfsen 

Gemeente Dalfsen 

Provincie Overijssel 

Kaartblad 21H 

Kadastrale percelen DSN01 N 1038 

Coördinaten Centrumcoördinaat 212.506 / 503.896 

Oppervlakte Circa 5.000 m2 

NAP-hoogte maaiveld Circa 2,05 m + NAP 

Uitvoering onderzoek 8-12 oktober 2017 

Beheer en locatie documentatie Salisbury Archeologie b.v. en e-depot 
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Samenvatting resultaten 

Vraagstelling Bestaat er een gerede kans dat het plangebied waardevolle 

archeologische resten bevat uit de periode Laat Paleolithicum  

Neolithicum? 

Geologie Het plangebied ligt in een voormalig veengebied met in de  

ondergrond grondmorene (keileem) van de Formatie van Drenthe 

afgedekt door dekzand dat gerekend kan worden tot de Formatie van 

Twente. 

Geomorfologie Dekzandwelving 

Bekende archeologische waarden Geen bekende archeologische waarden in het plangebied. 

Historische waarden Het gebied waar nu Nieuw Schoonebeek ligt, bestond eind achttiende 

eeuw uit uitgestrekte groenlanden waar ossen graasden. In 1805 

vestigden zich de eerste Duitse boeren in Nieuw-Schoonebeek, nadat 

Schoonebeek besloten had een deel van de nattere weidegebieden te 

verkopen aan duitse boeren. Op de historische kaarten is te zien dat 

het plangebied tot en met de 1950 niet bebouwd is. Het plangebied 

ligt in een agrarisch gebied met blokverkaveling ten noorden van de 

Europaweg. Deze weg ontstaat in de Middeleeuwen als een oostwest 

verbinding over de zandrug. De weg vormt de as van de verschillende 

ontginningsfasen. Ten zuiden van het plangebied ligt het 

Schoonebeekerdiep. Vanaf 1805 wordt het gebied ontgonnen. 

Verwachting Volgens de gemeentelijke archeologische beleidskaart ligt het  

plangebied in een zone met waarde archeologie 4: een middelhoge 

of hoge verwachting op het aantreffen van archeologische resten. Op 

basis van het bureauonderzoek worden archeologische resten uit de 

periode Laat Paleolithicum  Neolithicum in het plangebied verwacht. 

Deze hebben een middelhoge tot hoge verwachting. Voor de periode 

Midden-Neolithicum  Nieuwe tijd heeft het plangebied een lage 

verwachting. Het gebied is tot circa 1805 onbewoonbaar in verband 

met de aanwezigheid van veen. Daarnaast is volgens de historische 

kaarten het plangebied pas vanaf 1950 bebouwd. Archeologische 

resten uit deze periode worden in het plangebied dan ook niet 

verwacht. 

Gehanteerde methode Bureauonderzoek, gevolgd door een inventariserend veldonderzoek,  

verkennende fase (IVO-O). 

Resultaten De natuurlijke ondergrond in het plangebied kan omschreven worden als  

zwak siltig zeer fijn dekzand. De bodemopbouw in het plangebied bestaat 

van boven naar beneden uit een klinker en/of op opgebracht zand op 

verstoord dekzand op intact dekzand behorende bij een C-horizont. Op 

basis van het booronderzoek blijkt de bodem tot op grote diepte 

verstoord. De middelhoge tot hoge verwachting voor de periode Laat 

Paleolithicum  Neolithicum kan op basis van het veldonderzoek naar een 

lage verwachting worden bijgesteld. De lage verwachting voor de periode 

midden Neolithicum  Nieuwe tijd kan gehandhaafd blijven 

Aanbeveling Op basis van de resultaten van het verkennend booronderzoek, kan  

worden geconcludeerd dat de middelhoge tot hoge 

verwachtingswaarde van het plangebied naar beneden kan worden 

bijgesteld. De kans op het aantreffen van een (intacte) archeologische 

vindplaats in het plangebied, wordt klein ingeschat omdat de bodem 

verstoord is tot in de C-horizont van het dekzand. Met het oog op 

voorgaande adviseert Salisbury Archeologie b.v. het plangebied vrij te 

geven voor de voorgenomen ingrepen. 
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Afb. 2  Schetsontwerp nieuwe plannen (bron: opdrachtgever)  
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Afb. 3. Het plangebied op de archeologische beleidskaart van de gemeente Dalfsen (rode lijnen).  

1.2 Huidige en toekomstige situatie op de onderzoekslocatie 

Het plangebied betreft het perceel rondom de huidige bebouwing aan de Ankummer Es 21, ca. 220 m ten 

noorden van het dorpje Ankum (zie afb.1 ). Binnen het plangebied staat een boerderij met bijgebouwen, 

die op de nominatie staat gesloopt te worden. Naar opgave van de opdrachtgever zijn deze gebouwen niet 

onderkelderd. Een mestsilo, die ook binnen het plangebied aanwezig was, is al gesloopt. 

In het plangebied is nieuwbouw van twee woningen voorzien. De exacte locatie van deze woningen was bij 

het schrijven van dit bureauonderzoek nog niet bekend; wel is door de opdrachtgever aangegeven dat ook 

deze gebouwen niet onderkelderd zullen worden, en dat de maximale verstoringsdiepte ca. 1,0 m -mv 

bedraagt. Een schetsontwerp is te zien in afbeelding 2. 

1.3 Begrenzing onderzoeks- en plangebied 

Het is belangrijk onderscheid te maken tussen het onderzoeksgebied en het plangebied  Met het 

plangebied wordt het gebied bedoeld waarop de plannen van de opdrachtgever betrekking hebben, in 

dit geval het erf aan de Ankummer Es 21  Binnen dit gebied kunnen eventueel aanwezige archeologische 

resten worden verstoord door de voorgenomen graafwerkzaamheden  
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Het onderzoeksgebied omvat het gebied waarover informatie is verzameld om een goed beeld te 

verkrijgen van het landschap en de eventueel aanwezige archeologische waarden. Het onderzoeksgebied is 

groter dan het plangebied en verschilt al naar gelang het te onderzoeken aspect 

1.4 Doel van het onderzoek 

Bureauonderzoek 

Doel van het bureauonderzoek is het verkrijgen van inzicht in bekende en te verwachten archeologische 

waarden in en in de omgeving (onderzoeksgebied) van het plangebied. Op basis van de verkregen 

informatie wordt een archeologisch verwachtingsmodel voor het plangebied opgesteld. Hierin wordt 

beschreven of er archeologische resten aanwezig (kunnen) zijn in het plangebied, wat de potentiële aard en 

omvang van de voorgenomen werkzaamheden zijn en of deze een bedreiging vormen voor het 

bodemarchief. Indien dit het geval is, wordt geadviseerd op welke wijze hiermee in het vervolgtraject van de 

plannen rekening dient te worden gehouden. 

Inventariserend veldonderzoek 

Het doel van het inventariserend veldonderzoek, verkennende fase (IVO-O) is om het verwachtingsmodel 

te toetsen en door middel van boringen vast te stellen in welke mate de bodemopbouw intact is. 

1.5 Onderzoeksvragen 

Voor het onderzoek golden de volgende onderzoeksvragen: 

• Wat is de bodemopbouw en zijn er aanwijzingen voor bodemverstoringen? 

• Welke consequenties zal voortgaande planuitvoering hebben op (eventueel) aanwezige 

archeologische resten? 

• In welke mate stemmen de resultaten van het booronderzoek overeen met de 

verwachtingen uit het bureauonderzoek? 

• Wat zijn de aanbevelingen? Is nader onderzoek noodzakelijk? En zo ja, waaruit kan deze 

bestaan? 
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2 Bureauonderzoek 
Voor het bureauonderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

 Actueel hoogtebestand Nederland (AHN, www.ahn.nl), 

 De bodemkaart van Nederland (https://zoeken.cultuureelerfgoed.nl), 

 De geomorfologische kaart van Nederland (https://zoeken.cultureelerfgoed.nl), 

 De archeologische monumentenkaart (AMK; http://archeologieinnederland.nl/bronnen en  

kaarten/amk), 

 Archeologische beleidskaart Gemeente Dalfsen (http;//www.dalfsen.nl), 

 Gemeentelijk beleid (http;//www.dalfsen.nl), 

 De kadastrale kaart van 1811 1832 (http://www.hisgis.nl), 

 Bonneblad 1900 (https://zoeken.cultureelerfgoed.nl), 

 Google Earth (www.google.nl), 

 Ondergrondgegevens (https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens), 

 Verstoringen (www.bodemloket.nl) 

2.1 Geologie en geomorfologie 

Op de geomorfologische kaart ligt het plangebied in een vlakte van ten dele verspoelde dekzanden, 

vervlakt van door veen en/of veen (code 2M14; zie afb  4). Ten zuiden en ten zuidwesten van het 

plangebied liggen dekzandruggen (al dan niet met een oud bouwlanddek; codes 3K14 en 4K14); de 

bebouwde kom van Dalfsen ligt ruim 850 meter oostelijker  In het uiterste zuidwesten van het 

onderzoeksgebied, langs de IJssel, bevinden zich relatief hoog gelegen welvingen in uiterwaarden (code 

3L14b) en de noordoostrand van een brede rivieroeverwal (code 3K25) die hier de IJsseloever vormt  

Op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de dekzandrug met het daarop gelegen esdek goed te 

herkennen (afb. 4). Het plangebied lijkt op een kleine hoogte los van de dekzandrug te liggen, maar 

mogelijk is dit een gevolg van het filteren van het bestand. Bomen en gebouwen die niet op de 

topografische kaart (waarop het filter is gebaseerd) staan, worden niet of niet volledig weggefilterd maar 

als een verhoging van het maaiveld geïnterpreteerd. 
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Afb. 4. Het plangebied (rode lijnen) op de geomorfologische kaart (bron: 

https://zoeken.cultureelerfgoed.nl). 
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Afb. 5. Het plangebied (rode cirkel op het Actueel Hoogtebestand van Nederland (bron: www.ahn.nl, 

rood is hoog en blauw laag) 
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2.2 Bodemkaart 

De bodemkaart vertoont een beeld dat goed overeenkomt met het landschap zoals dat uit de 

geomorfologische kaart en het AHN naar voren komt. Het plangebied ligt in een zone met 

vlakvaaggronden op lemig fijn zand (code Zn23; zie fig. 5). Ten zuiden en ten zuidoosten, goeddeels 

samenvallend met de dekzandrug op de geomorfologische kaart, liggen hoge bruine enkeerdgronden 

(eveneens op lemig fijn zand; code bEZ23). In het uiterste noordoosten van het onderzoeksgebied liggen 

veldpodzolen op leemarm of zwak lemig fijn zand (code Hn21). In het noordwesten van het 

onderzoeksgebied liggen beekeerdgronden (op lemig fijn zand; code pZg23) en gooreerdgronden (op 

leemarm of zwak lemig fijn zand; code pZn21). Ten zuidwesten van de IJssel, op de uiterwaard  en 

oeverwalafzettingen, bevinden zich vlakvaaggronden (op leemarm of zwak lemig fijn zand; code Zn21). 

 

Afb. 6. Het plangebied (rode lijnen) op de bodemkaart (bron: https://zoeken.cultureelerfgoed.nl). 
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2.3 Bekende archeologische waarden 

Gemeentelijke beleidskaart 

Volgens de beleidsadvieskaart van de gemeente Dalfsen (vastgesteld in 2016) ligt het plangebied in een 

archeologisch waardevol gebied 4 (AWG 4; afb. 2). Binnen dergelijke gebieden geldt een 

onderzoeksplicht bij bodemingrepen dieper dan 0,3 m -mv of dieper dan de bekende bodemverstoringen 

en bij plangebieden groter dan 50 m2. Een tweede historisch erf, genaamd ‘Westerman’ ligt direct ten westen 

van het plangebied. Beide erven liggen in een zone met een middelmatige archeologische verwachting. 

De Ankummer Es en de zones met hoge bruine enkeerdgronden hebben een hoge archeologische 

verwachting. 

Archeologische waarden, onderzoekslocaties en waarnemingen 

De inventarisatie van bekende archeologische waarden op AMK-terreinen, (archeologische 

monumentenkaart), archeologische waarnemingen en eerder uitgevoerd onderzoek 

(onderzoeksmeldingen) in en rond het plangebied vormt een vast onderdeel van het bureauonderzoek  

De genoemde bronnen zijn geraadpleegd via ARCHIS1  De resultaten zijn weergegeven op afbeelding 6  

Binnen het plangebied zijn in het verleden geen archeologische onderzoeken uitgevoerd en zijn er geen 

archeologische waardevolle terreinen of waarnemingen bekend  Aan weerszijden van de Cubbinghesteeg 

(ten westen van het plangebied) zijn meerdere archeologische vondsten gedaan uit onder meer het 

Mesolithicum (periode 8800  5300 voor Chr ) en de Middeleeuwen (periode 725  1500 na Chr  Circa 450 

m ten zuidzuidwesten van het plangebied ligt een terrein van hoge archeologische waarde (AMK

monumentnr  13308)  Dit monument betreft de restanten van het kasteel ‘Rutenberg’, dat in 1328 voor het 

eerst in historische bronnen vermeld wordt  In de 16e eeuw werd het kasteel gesloopt, en werd een 

havezate op dezelfde locatie gebouwd (zie afb  7)  Dit gebouw werd in de 18e eeuw gesloopt en 

vervangen; in het begin van de 19e eeuw werd ook deze havezate gesloopt en ditmaal vervangen door 

een neoclassisistisch landhuis  Ook dit landhuis is geen lang leven beschoren; in 1915 is de bebouwing 

gesloopt en zijn de grachten gedempt  

Direct ten noorden van de Vossersteeg ligt het Rijksmonument Hofwijk (nr. 11674), een eenvoudig 

buitenhuis dat in 1859 gebouwd is. Deze buitenplaats is op de archeologische beleidskaart aangegeven als 

een archeologisch en bouwhistorisch kansrijke locatie (paars vlak). De historische dorpskern van Ankum is 

eveneens aangegeven als een archeologisch en bouwhistorische kansrijke locatie. 

Binnen het plangebied is een bekende archeologische vindplaats aanwezig met een attentiezone van 50 m. 

Het gaat hier om het historisch bekende erf ‘Vosboer’, dat de op historische kaarten vanaf 1850 staat 

aangegeven (zie verder onder 2.5 Historische waarden).2 

1 https://archis.cultureelerfgoed.nl 
2 https://www.topotijdreis.nl 
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historische kaarten zijn overigens niet zo gedetailleerd dat daaruit opgemaakt kan worden of er 

bebouwing was of niet. Dalfsen staat ook afgebeeld in de Hottinger Atlas uit 1773-1974. Op deze kaart is 

de kern Dalfsen weergegeven, en kan het plangebied afgeleid worden, hoewel het onduidelijk is of het 

plangebied in deze periode al bebouwd is (afb. 8). 

Uit de historische kaarten wordt wel duidelijk dat er direct ten westen van het plangebied een tweede erf 

lag, genaamd ‘Westerman’, bewoond door dhr. Willem Westerman. Vanaf dit erf liepen wegen naar het 

noorden, zuidoosten en zuiden (afb. 9). Deze situatie blijft gehandhaafd tot ca. 1965. Op de topografische 

kaart uit 1965 is het noord-zuid lopende deel van de Ankummer Es in zijn huidige vorm weergegeven. Van 

het westelijke erf resteert slechts één gebouw, dat tussen 1973 en 1975 afgebroken is. Op de recentste 

kaarten is te zien hoe er allengs meer bijgebouwen rond het (historische) erf ‘Voskuil’ gebouwd worden. 

 
Afb. 8. Het plangebied (rode cirkel) op de Hottinger Atlas 1773 1794 (Versfelt, 2003). 
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Afb  9  Het plangebied (rode cirkel) op de kadastrale kaart van 1850 (bron: 

https://zoeken.cultureelerfgoed nl/)  
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Afb  10  Het plangebied (rode cirkel) op topografische kaart uit 1899 (bron: http://www topotijdreis nl)  
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Afb  11  Het plangebied (rode cirkel) op een topografische kaart uit 1965 (bron: 

https://zoeken.cultureelerfgoed nl/)  

2.6 Bodemverstoring 

Binnen het plangebied zijn geen saneringen of ondergrondse olietanks, benzinepompinstallaties en 

dergelijke bekend waardoor archeologische resten mogelijk verloren zijn gegaan. Noch op de bodemkaart, 

noch bij het Bodemloket3 zijn verstoringen binnen het onderzoeksgebied aangegeven. Volgens de 

opdrachtgever is de huidige bebouwing niet onderkelderd, zodat ook hier de verstoringen van eventueel 

aanwezige archeologische waarden minimaal zal zijn. 

Aangezien het om een bebouwd erf gaat, zal de bodem plaatselijk verstoord zijn als gevolg van de aanleg 

van kabels en leidingen. 

2.7 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel 

Het plangebied ligt in een relatief laaggelegen deel van een dekzandlandschap, iets te noorden van de 

Ankummer Es die op een dekzandrug ligt  Vondsten in de omgeving geven aan dat er al tijdens het 

Mesolithicum menselijke activiteit in het plangebied was  Het archeologisch relevante niveau voor 

vondsten uit de periode Laat Paleolithicum Neolithicum is de top van het dekzand. Volgens de 

bodemkaart ligt het plangebied in een zone met vlakvaaggronden, met hoge bruine enkeerdgronden op 

korte afstand  Het is onbekend in hoeverre het historische landgebruik de top van het dekzand verstoord 

heeft  

In het plangebied heeft een historisch erf gelegen; de huidige bebouwing aan de Ankummer Es 21 ligt op 

het oostelijke erf  Het is niet bekend of dit erf een oudere voorloper heeft gehad  Het archeologisch 

relevante niveau bevindt zich in of net onder de (moderne) bouwvoor  

3 http://www.bodemloket.nl 
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Op basis van de beschikbare gegevens heeft de regioarcheoloog geconstateerd dat de voorgenomen 

werkzaamheden plaatsvinden op een terrein dat aangemerkt is als archeologisch waardevol gebied 

(AWG4). Hiervoor geldt een vrijstellingsgrens van 50 m2 en een diepte van 0,3 m-mv. De voorgenomen 

ingrepen overschrijden deze vrijstellingsgrens. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient dan ook een 

archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd om de te verwachten archeologische resten in kaart te 

brengen. Dit onderzoek dient in eerste instantie te bestaan uit een archeologisch bureauonderzoek en 

verkennend booronderzoek. 
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3 Resultaten verkennend booronderzoek 

3.1 Methode 

In het plangebied is een verkennend booronderzoek uitgevoerd met een minimale boordichtheid van 6 

boringen per ha. Aangezien het plangebied een omvang heeft van circa 5000 m2 is het minimum aantal 

van 6 boringen gezet. De boringen zijn regelmatig over het plangebied verdeeld conform het Plan van 

Aanpak (De Vries 2017). Bij het verkennend booronderzoek is gebruik gemaakt van een Edelmanboor met 

een diameter van 7 cm. De boringen zijn tot maximaal 1,8 m -mv gezet. De boringen zijn doorgezet tot in 

de C-horizont, tot onder het niveau waar nog potentiele archeologische niveaus aangetroffen kunnen 

worden. De boringen zijn gezet om de onderzoeksvragen te beantwoorden en tot een waardestelling te 

komen. 

De x-, y , en z coördinaten van de boringen zijn ingemeten met behulp van GPS  Het opgeboorde 

sediment is met de hand onderzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals houtskool, 

vuursteen en aardewerk  Het opgeboorde sediment is beschreven conform de NEN 5104 en de 

Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; Bosch 2005)  De locatie van de boorpunten en 

de resultaten van het booronderzoek zijn weergegeven in bijlagen 1 en 2  

3.2 Resultaten 

Beschrijving plangebied 

In het plangebied is een boerderij met bijgebouwen gelegen, waarvan een deel gesloopt en een deel 

gerenoveerd gaat worden  Om de boerderij is grasland gelegen. Het woonhuis en de bijgebouwen zijn 

iets hoger gelegen dan het omliggende land  

Bodemopbouw 

De bodemopbouw is als volgt te beschrijven. De top van het bodemprofiel bestaat uit een circa 25-60 cm 

dikke laag zwartbruin, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn tot matig grof zand. Dit is geïnterpreteerd als de 

bouwvoor. Hieronder is in veel gevallen een laag zwartbruin wit zand aanwezig, wat gebrokt is, en uit zwak 

siltig, matig grof zand bestaat waar baksteenbrokjes in aanwezig zijn. Deze laag is geïnterpreteerd als een 

verrommelde laag, ten behoeve van ophoging voor de bouw van de opstallen. 

Hieronder is een laag witgeel-geel zwak siltig, matig grof zand aanwezig met wat ijzervlekken. Dit is 

geïnterpreteerd als de C horizont. 

Boring 5 wijkt af van dit beeld. Hier is onder de bouwvoor en de verrommelde laag (tot 80 cm Mv), een 

zwartbruine, zwak siltige, sterk humeuze laag aangetroffen, met eronder een laag zwak siltig bruingrijs 

zand, waarvan het lijkt dat er uitloging heeft plaats gevonden (120 150 Mv). Onder in de boring is een 

dunne laag (5 cm) veraard veen met houtbrokjes aangetroffen. Onder in de boring is wederom witgeel 

zand aangetroffen wat als de C horizont geïnterpreteerd is. Mogelijk is in deze boring een oude 

afwateringssloot aangetroffen. Deze kan dan dichtgeschoven zijn. Op historisch kaartmateriaal is tussen 

circa 1935 en 1975 een weg aangegeven. Mogelijk was er langs de weg een sloot aanwezig. Dit zou de 

resultaten van de boring kunnen verklaren. 

Archeologie 

Tijdens het booronderzoek is gebleken dat de bodem verstoord is tot in de C-horizont van het dekzand. 

In het plangebied zijn geen afdekkende veenlagen of een intacte podzolbodem waargenomen. De 

verrommelde laag kan wijzen op opgebrachte grond om het terrein op te hogen of te egaliseren ten 

behoeve van de bouw van de opstallen. 
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4 Conclusie 

4.1 Beantwoording onderzoeksvragen 

Wat is de bodemopbouw en zijn er aanwijzingen voorbodemverstoringen? 

De natuurlijke ondergrond in het plangebied kan omschreven worden als zwak siltig matig fijn tot matig 

grof zand. Het zand kan geïnterpreteerd worden als dekzand behorende bij de Formatie van Twente. De 

bodemopbouw in het plangebied bestaat van boven naar beneden uit een bouwvoor op opgebracht zand 

op dekzand behorende bij een C horizont. Op basis van het booronderzoek blijkt de bodem verstoord. 

Welke consequenties zal voortgaande planuitvoering op de archeologische resten kunnen hebben? 

Aangezien de bodem in het plangebied verstoord is tot in de C horizont van het dekzand worden in het 

plangebied geen vondsten verwacht uit de periode Laat Paleolithicum Nieuwe tijd. Op basis van het 

veldonderzoek kan dan ook geconcludeerd worden dat de planuitvoering geen consequenties zal hebben . 

In welke mate stemmen de resultaten van het booronderzoek overeen met de verwachtingen uit 

het bureauonderzoek? 

Het bureauonderzoek heeft uitgewezen dat in het plangebied vindplaatsen uit het Mesolithicum Nieuwe 

tijd aanwezig kunnen zijn indien de bodem intact is. Aangezien de bodem in het gehele plangebied 

verstoord is tot in de C horizont van het dekzand worden in het plangebied geen archeologische 

vindplaatsen meer verwacht  Ook zijn er geen sporen van een historisch erf aangetroffen. 

De middelhoge tot hoge verwachting voor de periode Mesolithicum  Nieuwe tijd kan op basis van 

het veldonderzoek naar een lage verwachting worden bijgesteld  

Wat zijn de aanbevelingen? Is nader onderzoek noodzakelijk? En zo ja, waaruit kan deze 

bestaan? Er zijn geen aanwijzingen voor intacte archeologische resten aangetroffen tijdens het 

onderzoek  Vervolgonderzoek is niet noodzakelijk  

4.2 Aanbevelingen 

Op basis van de resultaten van het zowel het bureau- als verkennend booronderzoek, kan worden 

geconcludeerd dat de middelhoge tot hoge verwachtingswaarde van het plangebied naar beneden kan 

worden bijgesteld. De kans op het aantreffen van een (intacte) archeologische vindplaats in het 

plangebied, wordt klein ingeschat omdat de bodem verstoord is tot in de C-horizont van het dekzand. Met 

het oog op voorgaande adviseert Salisbury Archeologie b.v. het plangebied vrij te geven voor de 

voorgenomen ingrepen. 

Met betrekking tot de aanbevelingen/bevindingen uit onderhavig onderzoek dient contact opgenomen te 

worden met het bevoegd gezag, in dit geval de gemeente Dalfsen. 

Ook voor het vrijgegeven plangebied bestaat altijd de mogelijkheid dat er tijdens graafwerkzaamheden 

toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen. Op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet 2016, 

dient zo spoedig mogelijk melding te worden gemaakt van de vondst bij de gemeente, provincie of de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
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Bijlage 1 Boorpuntenkaart 

 







Bijlage 6 Verkennend bodemonderzoek en nader asbestonderzoek Ankummer Es 21 











1. Inleiding 

1.1  A lgemeen  
Eco Reest BV heeft een verkennend bodemonderzoek en nader asbestonderzoek in grond en puin 

uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Ankummer Es 21 te Dalfsen. 

1.2 Aanleiding en Doelstell ing  
Aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen sloop van enkele schuren, de 

nieuwbouw van een woning en de daarmee samenhangende bestemmingswijziging van het 

onderzoeksterrein. 

Doel van het chemisch onderzoek is een indruk te verkrijgen omtrent de eventuele aanwezigheid van 

verontreinigingen in de grond en in het grondwater van het onderzoeksterrein. Dit gebeurt teneinde te 

bepalen of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen bestaan voor het toekomstige gebruik van 

de locatie (wonen met tuin). 

Doel van het nader asbestonderzoek in grond en puin is het vaststellen van de aard en omvang van een 

eventuele verontreiniging en een bepaling van het gehalte aan asbest op basis van inspectie en 

monsterneming van steekproefsgewijs uitgegraven materiaal. 

1.3 Kwali teitsborging 
Eco Reest BV streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteit van onderzoek te leveren. 

 

Eco Reest BV is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). Als 

aangesloten adviesbureau zorgen we samen met de andere leden voor een betere 

borging van kwaliteit in de uitvoering van (water)bodemonderzoek en -saneringen. 
 

Naast kwaliteit is onafhankelijkheid van groot belang om onze opdrachtgever van dienst te zijn met het 

beste advies voor zijn vraagstuk. 

Wij merken dan ook op dat er geen functionele relatie bestaat tussen opdrachtgever en Eco Reest BV, 

hetgeen betekent dat het advies van Eco Reest onafhankelijk is van de belangen van de opdrachtgever 

en derden. 

Conform de eisen uit onze ethische code houdt Eco Reest alle gegevens geheim, waarvan wij 

kennisnemen als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden, behoudens in geval van 

wettelijke verplichtingen. 

De veldwerkzaamheden en laboratorium werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de actuele 

beoordelingsrichtlijn en accreditatieschema, en de onderzoeksstrategie is opgesteld conform de 

geldende NEN normen en protocollen, zoals hierna beschreven. 
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De chemische analyses zijn uitgevoerd conform de AS 3000 “Laboratoriumanalyses voor 

milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor Eurofins Analytico B.V. is geaccrediteerd en erkend 

door het ministerie van I en W. 

De monsterconservering is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001 “Conserveringsmethoden en 

conserveringstermijnen voor milieumonsters”. Eurofins Analytico B.V. is een NEN-EN-ISO/IEC 17025 

geaccrediteerd laboratorium, met certificaatnummer L010. Het certificaat is bijgevoegd in bijlage 6. 

De asbest analyses zijn uitgevoerd door ACMAA Laboratoria BV te Deurningen, die geaccrediteerd en 

erkend is door het ministerie van I en W. ACMAA Laboratoria BV is een NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 

geaccrediteerd laboratorium, met certificaatnummer L376. Het certificaat is eveneens bijgevoegd in 

bijlage 6. 

Eventuele afwijkingen op de normen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn gekomen, zijn 

weergegeven in § 4.1.1. 

1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 is de basisinformatie weergegeven van het onderzoeksgebied en wordt een 

samenvatting van de relevante informatie uit het vooronderzoek beschreven. In hoofdstuk 3 en 5 zijn 

de veldwerkzaamheden en waarnemingen tijdens het onderzoek beschreven, gevolgd door de 

toetsing van de analyseresultaten in hoofdstuk 4 en 6. In hoofdstuk 7 is een samenvatting 

opgenomen en zijn de conclusies en aanbevelingen weergegeven. 
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BIJLAGE 1 

Behoort bij rapport: 

Ankummer Es 21 

Dalfsen 

181765 



 

Regionale ligging onderzoekslocatie met luchtfoto Bijlage 1.1 



BIJLAGE 2 

Behoort bij rapport: 

Ankummer Es 21 

Dalfsen 

181765 

















BIJLAGE 3 

Behoort bij rapport: 

Ankummer Es 21 

Dalfsen 

181765 



t ype  pe i lb u is  me t  1  

f i l te r  d at u m 1 2- 10- 20 18  
b oo r me e st e r  Mp  

x  2 1 2 4 8 8 . 1 0 0  

y  5 0 3 9 0 4 9 8  

bodemprofielen schaal 1 :50  
 

o n d e r z o e k  D a l f s e n  

p r o j e c t c o d e  1 8 1 7 6 5  

d a t u m  2 4 - 1 0 - 2 0 1 8  

getekend conform NEN 5104 
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erf, maaiveld 

0 

zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, neutraal zwart, bruin, ow: 
sterk, edelman 

01 
0 

5 0  

1 0 0  

1 5 0  

2 0 0  

2 5 0  

3 0 0  





0

50

100

  
0 

 

zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, neutraal zwart, bruin, 
edelman 

13 erf, maaiveld 

 
type grondboring 

datum 12-10-2018 

boormeester Mp 
x  2 1 2 5 1 2 9 4  

y  5 0 3 8 8 5 6 6  

bodemprofielen schaal 1 :50  
 

o n d e r z o e k  D a l f s e n  

p r o j e c t c o d e  1 8 1 7 6 5  

d a t u m  2 4 - 1 0 - 2 0 1 8  

getekend conform NEN 5104 
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BIJLAGE 4 

Behoort bij rapport: 

Ankummer Es 21 

Dalfsen 

181765 





Uw ordernummer 

Monster(s) ontvangen 12-Oct-2018 

Dit cert i f icaat mag uitsluitend in z i jn geheel worden gereproduceerd. 

De ana lyse resu l ta ten hebben a l leen betrekk ing op het beproefde object .  

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst . Zonder tegenber icht worden de monsters nadien afg evoerd.  

Indien de monsters langer bewaard dienen te bl ijven verzoeken wij  U dit exemplaar uiter l i jk 1 werkdag voor af loop 

van de standaardbewaarper iode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van 

monsters verwijzen wij naar de pr i js l i js t .  

Bewaren tot:  

Datum: Naam: Handtekening: 

Wij  vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleid ing van dit  
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Uw ordernummer 

Monster(s) ontvangen 19-Oct-2018 

Dit cert i f icaat mag uitsluitend in z i jn geheel worden gereproduceerd.  

De ana lyse resu l ta ten hebben a l leen betrekk ing op het beproefde object .  

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en wat ermonsters tot 2 weken na 

datum ontvangst . Zonder tegenber icht worden de monsters nadien afgevoerd.  

Indien de monsters langer bewaard dienen te bl ijven verzoeken wij  U dit exemplaar uiter l i jk 1 werkdag voor af loop 

van de standaardbewaarper iode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van 

monsters verwijzen wij naar de pr i js l i js t .  

Bewaren tot:  

Datum: Naam: Handtekening: 

Wij  vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleid ing van dit 
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Behoort bij rapport: 

Ankummer Es 21 

Dalfsen 
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BIJLAGE 6 

Behoort bij rapport: 

Ankummer Es 21 
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1 INLEIDING 

 

Countus heeft aan Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een verkennend asbest  

en bodemonderzoek op de locatie Ganzepanweg 1 te Dalfsen. 

 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen herontwikkeling van de onder-

zoekslocatie.  

 

Het verkennend bodemonderzoek heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast 

te stellen of op de onderzoekslocatie een grond  en/of grondwaterverontreiniging aanwezig is, tenein

de te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de voorgenomen herontwikkeling van 

de onderzoekslocatie. Het verkennend onderzoek asbest in bodem heeft tot doel om na te gaan of de 

verdenking van verontreiniging van de bodem met asbest terecht is en een indicatieve uitspraak te 

doen over het asbestgehalte in de bodem  

 

Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem  Landbodem  Strategie voor het 

uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". Het bodemonderzoek is uitge-

voerd conform de NEN 5740+A1:2016 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van ver-

kennend bodemonderzoek  Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond"  

Het verkennend onderzoek asbest in bodem is uitgevoerd conform de NEN 5707+C1:2016 "Bodem  

Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond". 

 

Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 

"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem  en waterbodemonderzoek", protocollen 2001, 2002 en 2018  

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering en aan de 

achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1). De visuele in-

spectie is uitgevoerd door medewerkers die gekwalificeerd zijn voor het protocol 2018 van de BRL 

SIKB 2000  

 

De analyseresultaten zijn conform de NEN 5707 getoetst aan de helft van de interventiewaarde.  

 

Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001, 2002 en 2018 van de BRL SIKB 

2000  In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te wor-

den. 

 

 

2 AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE  

 

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende terreindelen binnen een 

afstand van 25 meter.  

 

De onderzoekslocatie (± 5 985 m²) is gelegen aan de Ganzepanweg 1 te Dalfsen (zie bijlage 1)  

 

De onderzoekslocatie is kadastraal bekend gemeente Dalfsen, sectie Y, nummer 1305. 

 

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 1,8 

m +NAP en zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie X = 209.570, Y = 499.350. 
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3 6 Aangrenzende terreindelen/percelen 

 

In paragraaf 3.1 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en aan

grenzende percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van 

de omliggende terreindelen is als volgt: 

 

 aan de noordzijde bevinden zich weilanden; 

 aan de oostzijde bevinden zich weilanden en een bos; 

 aan de zuidzijde bevinden zich weilanden; 

 aan de westzijde bevinden zich weilanden en de toegangsweg (Ganzepanweg 1, te Dalfsen)  

 

Van de aangrenzende percelen zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend. 

 

3.7 Terreininspectie 

 

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de 

identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwa-

terverontreiniging. 

 

Uit de terreininspectie is gebleken dat ter plaatse van deellocatie D dakgoten aanwezig zijn  Echter 

bleken deze dakgoten beschadigd te zijn. De dakbedekking bleek eveneens op deze deellocatie be-

schadigd te zijn. Verder is van deellocaties B en C gebleken dat er geen dakgoten aanwezig zijn en 

de afwatering op het maaiveld plaats vindt  Verder komt de tijdens de terreininspectie aangetroffen 

situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze zijn opgenomen in paragraaf 3 2   

 

Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. 

 

3 8 Bodemopbouw en geohydrologie 

 

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland uit een hoge 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  

 

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 0,5 m +NAP, waardoor het grondwater 

zich op ± 1,1 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de 

isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO in westelijke richting   

 

Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen 

zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie.  

 

De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings  en/of grondwaterwingebied   
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  interventiewaarde: 

deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarbo

ven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschap

pen, die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de in-

terventiewaarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interven-

tiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en 

de spoedeisendheid van de sanering te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of in

terventiewaarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolg-

onderzoek meestal niet noodzakelijk. 

 

In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires  Deze bijlage bevat de 

achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (10% organische stof en 

25% lutum). De gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVa-toetsing, met behulp van de door 

het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof  en lutumgehalte, omgerekend naar 

gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst. De gebruikte analysetechnieken zijn weer-

gegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt de vol

gende terminologie gebruikt: 

 

Grond: 

 niet verontreinigd: gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet; 

- licht verontreinigd: gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde; 

- matig verontreinigd: gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde; 

 sterk verontreinigd: gehalte > interventiewaarde. 

 

Grondwater: 

- niet verontreinigd: concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet; 

- licht verontreinigd: concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde; 

 matig verontreinigd: concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde; 

 sterk verontreinigd: concentratie > interventiewaarde  

 

Verkennend onderzoek asbest in bodem NEN 5707 

De analyseresultaten zijn, conform de NEN 5707, getoetst aan 0,5 x de interventiewaarde (zie bijlage 

5)  Bij overschrijding van 0,5 x de interventiewaarde bestaat er in beginsel aanleiding tot het uitvoeren 

van nader onderzoek, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat; 

 
 interventiewaarde: 

Deze waarde geeft het niveau voor verontreiniging in grond aan waarboven ernstige verminde

ring of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die de bodem heeft 

voor mens of dier. Bij overschrijding van de interventiewaarde dient de ernst van de verontreini-

ging en de saneringsurgentie te worden bepaald  De interventiewaarde voor asbest is gelijk aan 

de maximale samenstellingswaarde uit de Regeling bodemkwaliteit, welke de hergebruiksmoge

lijkheden van de grond/puin bepaalt en is vastgesteld op 100 mg/kg d.s. Indien sprake is van een 

overschrijding van de interventiewaarde voor asbest in de grond is tevens sprake van een geval 

van ernstige bodemverontreiniging zoals bedoeld in de Wet bodembescherming, onafhankelijk 

van het bodemvolume waarin deze asbestconcentraties zijn aangetoond  
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7 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES  

 

Countus heeft aan Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een verkennend asbest en 

bodemonderzoek op de locatie Ganzepanweg 1 te Dalfsen. 

 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen herontwikkeling van de onder-

zoekslocatie. 

 

De bovengrond bestaat voornamelijk uit zwak siltig, zeer fijn tot matig grof zand. De bovengrond is 

bovendien plaatselijk zwak humeus  De ondergrond bestaat voornamelijk uit zwak siltig, zeer fijn 

zand  Plaatselijk bestaat de ondergrond uit leem  De ondergrond is plaatselijk zwak tot matig gley-

houdend. 

 

In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen  

 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, alsmede in de bo

dem, geen puin(resten) en/of andere asbestverdachte materialen aangetroffen.  

 

Op de onderzoekslocatie zijn de volgende deellocaties onderzocht: 

 

Deellocatie A:  gehele onderzoekslocatie 

Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat deze deellocatie onderzocht dient te worden 

volgens de strategie "onverdacht" (ONV)  Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat 

de bodem niet verontreinigd is  

 

In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. Analytisch zijn in de 

bovengrond als in de ondergrond geen verontreinigingen aangetoond. In het grondwater zijn even-

eens geen verontreinigingen aangetoond  

 

De vooraf gestelde hypothese dat de onderzoekslocatie ter plaatse van deellocatie A als "onverdacht" 

dient te worden beschouwd, wordt bevestigd. Op basis van de onderzoeksresultaten bestaat er geen 

reden voor een nader bodemonderzoek   

 

Deellocatie B:  Schuur 

Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat deze deellocatie onderzocht dient te worden 

volgens de strategie "verdacht" (VEP). Bij verdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de 

bodem verontreinigd is  

 

Ter plaatse van deellocatie B (MMB1) is onder de asbesthoudende daken zonder dakgoot een as-

bestconcentratie boven de interventiewaarde van > 100 mg/kg d.s. aangetoond. Ter plaatse van deze 

toplagen (0 10 cm mv) van de bodem is sprake van een sterke verontreiniging met asbest (geval van 

ernstige bodemverontreiniging). Uit onderzoek van LievenseCSO (onderzoek vereenvoudiging aan

pak toplaag onder geërodeerde asbestdaken, documentcode 16J069.RAP001. CB.CL, 27 maart 

2017) blijkt dat een dergelijke verontreiniging zich beperkt tot een diepte van 10 centimeter en tot een 

halve meter aan weerszijden van de dakrand of het lekkagepunt  Het uitvoeren van een nader onder-

zoek asbest in bodem, om hiermee de omvang van de verontreiniging in beeld te krijgen, wordt der-

halve niet zinvol geacht.  
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Op basis van het zorgplichtsartikel uit de Wet bodembescherming dient de verontreiniging zo spoedig 

mogelijk te worden gesaneerd  Geadviseerd wordt derhalve de sterke verontreiniging voorafgaande 

aan de planontwikkeling te saneren. Hiervoor dient een plan van aanpak te worden opgesteld dat 

goedgekeurd dient te worden door het bevoegd gezag (gemeente Dalfsen) 

 

Deellocatie C:  Schuur 

Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat deze deellocatie onderzocht dient te worden 

volgens de strategie "verdacht" (VEP). Bij verdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de 

bodem verontreinigd is. 

 

In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen aangetroffen  Uit analyseresultaten 

is gebleken dat er geen asbest is aangetoond   

 

De vooraf gestelde hypothese dat de onderzoekslocatie ter plaatse van deellocatie C als " plaatselijk 

verdacht" dient te worden beschouwd, wordt voor deellocatie C verworpen  Er bestaat geen reden 

voor nader onderzoek. 

 

Deellocatie D:  omschrijving 

Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat deze deellocatie onderzocht dient te worden 

volgens de strategie "verdacht" (VEP)  Bij verdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de 

bodem verontreinigd is. 

 

In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen aangetroffen  Uit analyseresultaten 

is gebleken dat er geen asbest is aangetoond   

 

De vooraf gestelde hypothese dat de onderzoekslocatie ter plaatse van deellocatie D als " plaatselijk 

verdacht" dient te worden beschouwd, wordt voor deellocatie D verworpen. Er bestaat geen reden 

voor nader onderzoek  

 

Algemeen 

Indien er bij werkzaamheden grond vrijkomt die niet op de locatie kan worden hergebruikt, zijn de 

regels van het Besluit bodemkwaliteit of de regionale bodemkwaliteitskaart van toepassing   

 

 

 

Econsultancy 

Zwolle, 17 december 2018 

 

















Bijlage 3 Boorprofielen  
 

 

 



















Bijlage 4a Analysecertificaten 



































Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Uw referentie : ASB-B-MM1 ASB-B-MM1 (0-10)
Monstercode : 5829604

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Tabel 6 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 834312
Project omschrijving : 2018174872-7917.002
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KTNL-KAHC-DACO-MNNF Ref.: 834312_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5829604 ASB-B-MM1 ASB-B-MM1 (0-10) ASB-B-MM1 0-.1 0118781MG

5829605 ASB-C-MM1 ASB-C-MM1 (0-10) ASB-C-MM1 0-.1 0118778MG

5829606 ASB-D-MM1 ASB-D-MM1 (0-10) ASB-D-MM1 0-.1 0118779MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 834312
Project omschrijving : 2018174872-7917.002
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KTNL-KAHC-DACO-MNNF Ref.: 834312_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 834312
Project omschrijving : 2018174872-7917.002
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KTNL-KAHC-DACO-MNNF Ref.: 834312_certificaat_v1















Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten 



















 

 



Bijlage 8 Bodemadvies Omgevingsdienst IJsselland voor Ganzepanweg 1 





2

Omgevingsdienst IJsselland beschouwt e-mail als een volwaardig communicatiemiddel. 

Dit betekent dat u erop mag vertrouwen dat de inhoud van dit bericht correct en compleet is. 

 

 

 

 

 



Bijlage 9 Quickscan Wet Natuurbescherming Ankummer Es 21 









1. Inleiding 

Eco Reest BV heeft een quickscan Wet natuurbescherming uitgevoerd ter plaatse van Ankummer Es 21 

te Dalfsen. 

1.1 Aanleiding en doelstelling 

Aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen sloop van enkele schuren, de nieuwbouw van 

een woning en bijgebouw, de kap van enkele bomen en de daarmee samenhangende 

bestemmingswijziging van het onderzoeksterrein. 

Doel van de quickscan Wet natuurbescherming is een beeld te krijgen van de aanwezige 

habitats en de voorkomende beschermde dier- en plantensoorten ter plaatse van het 

onderzoekslocatie. 

1.2 Scope 

In dit rapport is een quickscan Wet natuurbescherming beschreven. Hierin is onderzocht of er 

negatieve effecten te verwachten zijn op beschermde soorten en zo ja, of nader soortgericht 

onderzoek noodzakelijk is. 

Bij ruimtelijke ingrepen moet vooraf worden getoetst of schade op kan treden aan bestaande Natura 

2000-gebieden. Indien er sprake is van “verslechtering of significante verstoring”  of “significante 

gevolgen” op een Natura 2000-gebied is een vergunning nodig. Opgemerkt wordt dat deze 

rapportage geen verstorings- of verslechteringstoets of PAS-berekening bevat. In dit rapport is 

beoordeeld of significante effecten op Natura 2000 gebied verwacht kunnen worden en of er nadere 

toetsing met betrekking tot Natura 2000-gebieden noodzakelijk is. 

1.3 Kwaliteitsborging 

Eco Reest streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteit van onderzoek te leveren. 

 

Eco Reest Holding is gecertificeerd volgens “NEN-EN-ISO 9001:2008”, voor het geven van milieukundig 

advies in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen, gebouwen en managementondersteuning, met inbegrip 

van de uitvoering van gerelateerde onderzoeksactiviteiten. 

Eco Reest is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Als aangesloten adviesbureau zorgen we 

samen met de andere leden voor een betere borging van kwaliteit in de uitvoering van ecologisch 

onderzoek.  

Naast kwaliteit is onafhankelijkheid van groot belang om onze opdrachtgever van dienst te zijn met het 

beste advies voor zijn vraagstuk. Wij merken dan ook op dat er geen functionele relatie bestaat tussen 

opdrachtgever en Eco Reest BV, hetgeen betekent dat het advies van Eco Reest onafhankelijk is van de 

belangen van de opdrachtgever en derden. 

Eco Reest BV is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus en maakt gebruik van een 

overkoepelende ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 9 van de Flora  en 

faunawet voor zover dit betreft het vangen, bemachtigen en met het oog daarop opsporen van 
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2. Onderzoekslocatie en nabije omgeving 

In dit hoofdstuk wordt de huidige en toekomstige situatie van de onderzoekslocatie beschreven en wordt 

een overzicht gegeven van de beschermde gebieden in de omgeving van de onderzoekslocatie. 

2.1 Beschrijving onderzoekslocatie en directe omgeving 

Het onderzoeksterrein is gelegen aan de Ankummer Es 21 te Dalfsen. De locatie bestaat uit een 

leegstaande boerderij met zes bijbehorende schuren en omliggend erf. De boerderij en noordelijk 

gelegen veeschuur zijn gedekt met dakpannen. De overige schuren zijn voorzien van asbest- of blikken 

golfplaten als dakbedekking. Het erf is deels voorzien van puinverharding. Het overige deel van het 

terrein is onverhard. 

De locatie is gelegen nabij de bebouwde kom van Ankum (gemeente Dalfsen). In de omgeving is 

verder met name sprake van weilanden. 

In onderstaande figuur 2.1 is de onderzoekslocatie aangegeven. 

 
Figuur 2.1. Plangebied rood omlijnd (bron achtergrondkaart: ArcGIS). 

In figuur 2.2 tot en met 2.5 zijn overzicht foto’s opgenomen van de onderzoekslocatie.  

Quickscan Wet natuurbescherming 

Ankummer Es 21 te Dalfsen (Projectnummer: 181766) 

Pagina 6 van 24 

 



 
Figuur 2.3. Noordwestzijde erf met oude hooischuur en wagenberging. 
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Figuur 2.2. Boerderij en voormalige veeschuur gezien vanuit noordelijke richting. 



 
Figuur 2.5. Zuidzijde erf met wagenschuur en boerderij. Links op foto te kappen essen. 
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Figuur 2.4. Westzijde onderzoekslocatie met wagenschuur en oude veeschuur. 



2.2 Beschrijving toekomstige plannen 

Men is voornemens een drietal schuren (nrs. 5 en 7 in figuur 2.6) te slopen en de essen (nr. 15 in 

figuur 2.6) aan de westzijde van het onderzoeksterrein te kappen. De boerderij en overige schuren 

blijven gehandhaafd. Daarnaast wordt aan de zuidzijde van het perceel een nieuwe woning met 

nieuw bijgebouw gerealiseerd (nrs. 8 en 4 in figuur 2.6). 

 
Figuur 2.6. Huidige situatie en toekomstige situatie (bron: opdrachtgever). 

2.3 Beschermde gebieden in de omgeving 

2.3.1 Natura 2000 

De onderzoekslocatie is gelegen ten oosten van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, 

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht (zie figuur 2.7). De afstand tussen de onderzoekslocatie en dit 

Natura 2000-gebied bedraagt circa vier kilometer. 

Gelet op de afstand tot het gebied, de aard van het tussenliggende gebied (bebouwing, agrarisch 

terrein en kanalen), de kernopgave van het gebied en de aard van de geplande ingreep wordt er 

geen onderzoek in het kader van gebiedsbescherming binnen de Wet natuurbescherming uitgevoerd 

(zie ook paragraaf 1.2 scope). 
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5. Resultaten 

Onderstaand zijn de resultaten van zowel het literatuuronderzoek als het veldbezoek weergegeven.  

5.1 Vaatplanten 

De NDFF maakt geen melding van beschermde vaatplanten binnen een straal van een kilometer rond de 

onderzoekslocatie. Ter plaatse van het erf zijn naast met name grassen algemeen voorkomende soorten 

vaatplanten aangetroffen zoals paardenbloem, duizendblad, hondsdraf en herderstasje. In de plantvakken 

in de siertuin zijn met name cultivarsoorten aangetroffen. 

Verder zijn er enkele bomen aanwezig binnen het onderzoeksterrein. Het betreft een tweetal essen, een 

beuk, een perenboom en enkele kleine gewone vlieren. Ter plaatse van het plangebied zijn geen 

beschermde soorten vaatplaten aangetroffen. Gelet op de eigenschappen (voedselrijk) en het beheer van 

het onderzoeksterrein worden deze soorten ter plaatse ook niet verwacht. 

5.2 Vogels 

Gedurende het veldbezoek zijn binnen het onderzoeksterrein geen vogels aangetroffen. In de 

boerderij zijn aan de voorzijde potentiële nestlocaties aanwezig voor de huismus. Daarnaas t is in het 

achterhuis een nest van de boerenzwaluw aangetroffen. De boerderij blijft gehandhaafd binnen de 

ontwikkelingsplannen. Deze nestlocaties blijven tijdens en na ontwikkeling dan ook beschikbaar.  

In een van de te kappen essen is in de kroon een nest waargenomen. Het is niet bekend van welke 

vogelsoort het nest is. Het betreft een nest van een kraaiachtige. Verder zijn er in de bomen en 

bosschages diverse nestgelegenheden voor vogels. Jaarrond beschermde nesten worden echter niet 

verwacht. 

Nestlocaties van steen- of kerkuil worden binnen de onderzoekslocatie, in fruitbomen of oude 

schuren eveneens niet verwacht. Het onderzoeksterrein maakt onderdeel uit van het 

foerageergebied van steenmarters (zie ook paragraaf 5.3). Gelet op de aanwezigheid van de 

steenmarter en het verder geheel ontbreken van sporen van steen- en kerkuil wordt de 

aanwezigheid van verblijfplaatsen van deze soorten onwaarschijnlijk geacht. 

Alle in gebruik zijnde nesten zijn beschermd. Indien er in de toekomst geen kap- of 

ontwikkelingswerkzaamheden plaatsvinden binnen het broedseizoen (globaal 1 maart t/m 1 

september), of wanneer de werkzaamheden starten voor het broedseizoen en doorlopen tot in het 

broedseizoen wordt er geen overtreding van de Wet natuurbescherming verwacht wat bet reft 

nestlocaties voor vogels. Indien de werkzaamheden binnen het broedseizoen starten moet 

voorafgaand hieraan de locatie worden vrijgegeven door een ervaren ecoloog. Als bij de controle 

nesten van vogels, of in aanbouw zijnde nesten worden aangetroffen moeten de werkzaamheden 

worden uitgesteld tot het nest niet meer in gebruik is. 
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5.3 Grondgebonden zoogdieren 

De NDFF maakt melding van de das, eekhoorn en steenmarter binnen een straal van een kilometer rond 

de onderzoekslocatie. 

De das heeft een voorkeur voor open terreinen, zoals kleinschalig akker- en weidelandschap met 

verspreide bosjes, heggen en houtwallen, vochtige heiden en rivierdalen. Binnen het leefgebied van de 

das moet voldoende beschutting aanwezig zijn, een groot voedselaanbod, een bodem waarin ze goed 

kunnen graven en weinig verstoring. De onderzoekslocatie (voormalig boerenerf) vormt geen optimaal 

geschikt biotoop voor deze soort. 

Eekhoorns komen voornamelijk voor in bossen, maar ook in tuinen, parken en houtwallen in de buurt 

van bosgebieden. Door het ontbreken van voldoende bomen en bosschages van enige omvang 

worden er geen eekhoorns verwacht binnen het plangebied. Hiervoor ligt het erf te geïsoleerd ten 

opzichte van omliggend groen. 

De steenmarter wordt wel verwacht binnen het plangebied. Onder de dakpannen van de te 

handhaven veeschuur ten noorden van de boerderij is een dode haas waargenomen (zie figuur 5.1) 

die daar vermoedelijk naar toe is gebracht door een steenmarter. Deze waarneming in combinatie 

met de waarnemingen uit de NDFF en situatie van het erf doet concluderen dat de locatie onderdeel 

uitmaakt van het leefgebied van de steenmarter. Hierbij wordt echter opgemerkt dat de geschikte 

verblijfplaatsen voor steenmarters te vinden zijn in de te handhaven bebouwing (boerderij, veeschuur 

ten noorden van de boerderij en te handhaven schuur aan de westzijde van de boerderij).  

 
Foto 5.1. Overblijfsel van een prooi van de steenmarter aan de dakrand. 

In de te slopen schuren (kapschuren en wagenberging) is door het ontbreken van geschikte 

schuilmogelijkheden juist geen sprake van potentiële waarden voor steenmarters (zie ook figuur 5.2 en 

5.3.). Daar de (potentiële) verblijfplaatsen van de steenmarter niet worden aangetast zijn nader onderzoek 

naar steenmarters en eventuele mitigerende maatregelen niet noodzakelijk. 
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Figuur 5.3 Dakconstructie hooiberg zonder schuilmogelijkheden. 
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Figuur 5.2 Overzicht aanbouw wagenberging zonder geschikte schuilmogelijkheden voor steenmarters. 
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Onze rapportage is opgezet in kleur, om het u bij het lezen van het digitale document visueel 
aantrekkelijk te maken. Uiteraard kan het document ook op papier worden afgedrukt, waarbij we 
willen wijzen op de mogelijkheid om het document in zwart-wit af te drukken om  kosten en toner te 
besparen. 
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Conform de eisen uit onze ethische code behandelt Eco Reest BV alle gegevens vertrouwelijk, 
waarvan wij kennisnemen als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden, behoudens in geval 
van wettelijke verplichtingen  
 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de locatie, omgeving en het ontwikkelingsplan beschreven. In dit hoofdstuk 
wordt tevens aangegeven welke beschermde gebieden in de directe omgeving aanwezig zijn  
Hoofdstuk 3 bevat een samenvatting van de regelgeving uit de Wet natuurbescherming die hier 
relevant is. In hoofdstuk 4 worden de gebruikte onderzoeksmethoden beschreven. De resultaten van 
de toets aan de Wet natuurbescherming worden beschreven in hoofdstuk 5  In hoofdstuk 6 worden 
conclusies weergegeven en aanbevelingen gedaan. Besloten wordt met een overzicht van 
geraadpleegde bronnen  
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Figuur 2 2  Verschillende schuren met de bijbehorende werkzaamheden  

 
In figuur 2.3 tot en met 2.6 zijn overzichtsfoto’s opgenomen van de onderzoekslocatie.  
 

 
Figuur 2.3. Voormalige varkensschuur, wordt geheel gesloopt (ondervloer bevat asbest), gebouw 4 op figuur 2.2. 
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Figuur 2.4. Schuur die geheel gesloopt gaat worden, gebouw 3 op figuur 2.2.  
 

 
Figuur 2.5. Achterzijde twee schuren, gebouw 2 en 3 op figuur 2.2 (gezien vanuit het oosten). 
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Figuur 2 6  Voorzijde van de schuur waarvan het lage gedeelte wordt gesloopt, gebouw 2 op figuur 2 2  

 

 
Figuur 2 7  Schuur / garage waarvan het dak wordt vervangen wegens asbest, gebouw 6 op figuur 2 2  
 

2.2 Beschrijving toekomstige plannen 

Men is voornemens om twee schuren (gebouw 3 en 4) geheel te slopen en hier een nieuw te bouwen 
woning te plaatsen  Daarnaast is er een schuur (gebouw 2) waarvan het lage gedeelte wordt gesloopt 
en van het hogere gedeelte het dak wordt vervangen. Van de schuur / garage (gebouw 6) zal alleen 
het dak worden vervangen. 
 
De bomen tussen gebouw 2 en 3 zullen worden gekapt.  
 
De sloop van de twee schuren (gebouw 3 en 4) staan zo spoedig mogelijk gepland, najaar 2018. 
De overige werkzaamheden staan gepland voor najaar 2019. 
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3. Natuurwetgeving 
In Nederland is de bescherming van soorten en gebieden geregeld in de Wet natuurbescherming. De  
provincies zijn bevoegd gezag met betrekking tot het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen voor 
soortenbescherming en vergunningen ten behoeve van gebiedsbescherming. 
 

3.1 Soortenbescherming 

De Wet natuurbescherming gaat uit van het ‘nee, tenzij’ principe  Dit betekent dat activiteiten met 
een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. Van dit verbod kan onder 
voorwaarden worden afgeweken met een ontheffing of een vrijstelling   
Binnen de Wet natuurbescherming wordt bij ruimtelijke ingrepen onderscheid gemaakt tussen 
Europees beschermde soorten (artikel 3.5 soorten) en nationaal beschermde soorten (artikel 3.10 
soorten). De lijst Europees beschermde soorten bestaat uit soorten die genoemd zijn in: 
 

 Habitat Richtlijn bijlage IV onderdeel a 

 Bijlage 2 verdrag van Bern 

 Bijlage 1 verdrag van Bonn 

 
Vogels 
Ten aanzien van vogels is in artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming het volgende opgenomen: 
 

 Het is verboden van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld 

in artikel 1 van de Vogelrichtlijn opzettelijk te doden of te vangen.  

 Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in artikel 1 

van de Vogelrichtlijn te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.  

 Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te rapen en 

deze onder zich te hebben   

 Het is verboden vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn opzettelijk te storen   

Verstoren mag wel indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding 
van de desbetreffende vogelsoort. Bovenstaande houdt in dat de nesten van alle inheemse soorten 
zijn beschermd indien deze in gebruik zijn  Voor het verstoren van broedende vogels is een 
ontheffing nodig. Net als onder de Flora  en faunawet, zijn nestplaatsen van een aantal vogelsoorten 
jaarrond beschermd (mits niet definitief verlaten)  Het betreft nesten van de boomvalk, buizerd, 
gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, oehoe, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, 
sperwer, steenuil, wespendief en zwarte wouw. 
 
Overige soorten 
Voor overige Europees beschermde soorten (uit bijlage IV, onderdeel a van de Habitatrichtlijn) is 
artikel 3.5 van toepassing. Volgens dit artikel is het verboden Europees beschermde soorten: 
 

 opzettelijk te doden of te vangen; 

 opzettelijk te verstoren; 

 eieren opzettelijk te vernielen of te rapen; 

 voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of te vernielen; 

 planten opzettelijk te plukken, te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 
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In de Wet natuurbescherming is een lijst met nationaal beschermde soorten opgenomen  Hierop is 
artikel 3.10 van deze wet van toepassing. Artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming houdt in dat 
het verboden is nationaal beschermde soorten:  
 

 opzettelijk te doden of te vangen; 

 voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of te vernielen; 

 planten opzettelijk te plukken, te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 

Provincies beslissen zelf voor welke soorten van deze lijst een vrijstelling geldt.  
 

3.2 Gebiedsbescherming 

Natura 2000 
Met de Wet natuurbescherming is de gebiedsbescherming van de Europese Habitat  en Vogelrichtlijn 
in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd  De beschermde gebieden uit de beide richtlijnen 
worden aangeduid als Natura 2000-gebieden. 
 
In het aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied zijn zowel de te beschermen waarden van de 
Vogelrichtlijn  als het Habitatrichtlijngebied opgenomen. Dit zijn habitattypen of soorten die 
typerend zijn voor een bepaald gebied  Deze kwalificerende habitattypen en soorten zijn in het 
aanwijzingsbesluit opgenomen als zogenaamde instandhoudingsdoelen. Elk gebied is specifiek voor 
een of meer van deze instandhoudingsdoelen aangewezen  Met deze nationale deelverplichtingen 
wordt bijgedragen aan de Europese verplichting die beoogt het goede voortbestaan van deze 
natuurwaarden zeker te stellen.   
 
Indien er sprake is van “verslechtering of significante verstoring” of “significante gevolgen” op een 
Natura 2000-gebied is een vergunning nodig  Deze wordt aangevraagd bij de provincie waar de 
ingreep plaatsvindt. De effecten op de beschermde waarden kunnen zowel direct als indirect 
(externe werking) zijn. “Extern” betekent zowel dat instandhoudingsdoelen beschermd moeten zijn 
tegen invloed van buiten het gebied als dat soorten die een levensfunctie buiten het gebied hebben, 
daar ook volledige bescherming genieten. 
 
Bij het bepalen of de ontwikkeling negatieve gevolgen kan hebben, moet ook rekening gehouden 
worden met de overige ontwikkelingen in de omgeving van het beschermde gebied  Door een 
combinatie (cumulatie) van activiteiten kunnen namelijk ook negatieve effecten optreden. Hierbij 
wordt als richtlijn gehanteerd dat alleen plannen en projecten, waarover een definitief besluit is 
genomen, bij deze beoordeling worden betrokken. 
 
Sinds 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden, waarin het beleid 
voor stikstofgevoelige natuurgebieden is geregeld. De PAS heeft betrekking op Natura 2000 gebieden 
waar stikstofgevoelige natuur aanwezig is  Als onderdeel van de PAS wordt met het rekenprogramma 
AERIUS bepaald of de stikstofdepositie door de voorgenomen plannen zodanig verandert dat een 
melding of vergunningsaanvraag bij de provincie nodig is  
  
Natuurnetwerk Nederland 
Het Natuurnetwerk Nederland NNN is een samenhangend netwerk van gebieden met veel 
natuurwaarden. Het NNN moet voorkomen dat planten en dieren door isolatie van gebieden 
uitsterven en dat de Nederlandse biodiversiteit afneemt  In het NNN zijn opgenomen: 
 

 Natura 2000-gebieden, bestaande natuurgebieden, reservaten en 
natuurontwikkelingsgebieden en (robuuste) verbindingen; 
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 landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheersgebieden); 

 grote wateren. 
 
Voor het NNN geldt het toetsingskader van het Structuurschema Groene Ruimte 1995 (SGR). Dit is 
overgenomen in de Nota Ruimte  Deze nota stelt dat ruimtelijke ingrepen moeten worden getoetst 
op mogelijk negatieve effecten voor de aanwezige natuur  en landschapswaarden. Voor het hele 
NNN geldt een ‘nee, tenzij beginsel’  Op grond hiervan dient directe of indirecte aantasting van bos  
en natuurgebied waar mogelijk te worden voorkomen. Er is vrijwel altijd een 
compensatieverplichting in het provinciaal beleid opgenomen.  
 

3.3 Zorgplicht 

In artikel 1 11 van de Wet natuurbescherming is een zorgplicht opgenomen  Deze geldt voor zowel 
soorten als gebieden. Dit houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht neemt voor Natura 2000
gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun 
directe leefomgeving. In artikel 1.11 is het als volgt verwoord:  
 
De zorg houdt in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of 
nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt (…); 

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 

b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke 

maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of 

c  voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zo veel mogelijk beperkt of 

ongedaan gemaakt.  

Deze zorg geldt voor alle individuen van in Nederland voorkomende soorten planten en dieren, 
ongeacht of deze soort beschermd is en ongeacht of ontheffing of vrijstelling is verleend.  
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5. Resultaten 
Onderstaand zijn de resultaten van zowel het literatuuronderzoek als het veldbezoek weergegeven  
 

5.1 Vaatplanten 

De NDFF maakt geen melding van beschermde vaatplanten binnen een straal van één kilometer rond 
de onderzoekslocatie   
Binnen de onderzoekslocatie zijn verschillende soorten van een voedselrijke bodem aangetroffen, 
waaronder: gewoon duizendblad, gewone vlier, grote teunisbloem, hulst, kleine brandnetel, paarse 
dovenetel en witte dovenetel  
Tevens staan er enkele berkenbomen tussen gebouw 2 en 3 binnen de onderzoekslocatie. 
 
Er worden gezien de voedselrijke omstandigheden en het beheer (frequent maaien van 
gazon, deels verharde grond) geen beschermde soorten binnen de onderzoekslocatie verwacht. Om 
deze reden worden beschermde vaatplanten niet verwacht. 
 

5.2 Vogels 

In de omgeving van de onderzoekslocatie is de volgende broedvogel met jaarrond beschermde 
nesten bekend (NDFF): de ooievaar. De soort die uit het literatuuronderzoek naar voren kwam is niet 
binnen de onderzoekslocatie aangetroffen. 
 
De ooievaar nestelt bij voorkeur op menselijke bouwsels. Ooievaars broeden op hoge plekken als 
bomen, schoorstenen, kerktorens, hoogspanningsmasten en houten platforms  Het leefgebied van 
ooievaar bevindt zich in extensief beheerde weilanden in veengebieden en uiterwaarden met een 
hoge waterstand. De onderzoekslocatie voldoet niet aan deze habitat eisen en voldoet daarnaast 
niet als geschikte hoge plek om te broeden. Tijdens het veldbezoek zijn geen aanwijzingen gevonden 
voor de aanwezigheid van de ooievaar. De ooievaar kan worden uitgesloten binnen de 
onderzoekslocatie   
 
Uit de NDFF kwam naar voren dat er een aantal vogels van categorie 5 in of in de omgeving van de 
onderzoekslocatie zijn waargenomen. Er zijn in (de omgeving van) het plangebied voldoende 
alternatieven aanwezig voor categorie 5 soorten. De nesten van deze vogels zijn dan ook niet 
jaarrond beschermd.  
 
In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn gedurende het veldbezoek enkele vogelsoorten 
aangetroffen. Het betreffen onder andere huismus, koolmees en roodborst.  
 
Tijdens het veldbezoek is daarnaast een steenuil aangetroffen. Deze steenuil is aangetroffen in het te 
slopen gedeelte van de schuur (zie figuur 2 2 en 2 6)  De steenuil zat op een van de houten balken 
vlak bij de deur (zuidzijde van de schuur). Vervolgens vloog de steenuil via één van de lage open 
gaten het nabij gelegen weiland in (zie figuur 5.1). De steenuil is een categorie 1 soort en valt onder 
de vogelsoorten die jaarrond bescherming betreft volgens de Wet natuurbescherming  Nesten en 
roestplaatsen van steenuilen zijn het gehele jaar beschermd, omdat zij deze ook buiten het 
broedseizoen gebruiken als vaste rust- en verblijfplaats  De steenuil is vaak trouw aan zijn nestplek, 
maar wisselt soms ook wel van nestplaats binnen een territorium. Deze nestplaatsen bevinden zich 
vaak op hetzelfde erf  Alle waarnemingen in een geschikt gebied duiden op de mogelijke 
aanwezigheid van een nestplaats in het gebied (Bij12). Mogelijk kan zich een nest en / of vaste 
verblijfplaats tussen het rietendakbeschot bevinden. 
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ruim honderd meter afstand van de onderzoekslocatie  Een verblijfplaats van de otter kan worden 
uitgesloten van de directe onderzoekslocatie.  
 
De steenmarter is een soort die tegenwoordig vaak wordt aangetroffen in zowel dorpen, steden als 
landelijk gebied. De steenmarter heeft een voorkeur voor gebieden met kleinschalige landbouw, met 
oude schuren, heggen en geriefhoutbosjes  Daarbij is de aanwezigheid van elementen zoals 
groenstroken, heggen, bosjes, greppels en bermen van belang, omdat de steenmarter daar zijn 
voedsel zoekt  Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen van de steenmarter aangetroffen  Daarnaast 
is zoals eerder genoemd, tijdens het veldbezoek een steenuil aangetroffen. De steenmarter en 
steenuil worden in de regel niet samen binnen dezelfde onderzoekslocatie aangetroffen  De 
steenmarter is een roofdier die doorgaans jaagt op onder andere de steenuil (Vogelbescherming). 
Een vaste verblijfplaats van de steenmarter binnen de directe onderzoekslocatie kan worden 
uitgesloten  
 
Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen aangetroffen van grondgebonden zoogdieren ter plaatse van 
de onderzoekslocatie. Hierbij wordt overigens opgemerkt dat sporen van kleine zoogdieren in 
vegetatie lastig zichtbaar zijn  Gelet op het habitattype zou de onderzoekslocatie en directe 
omgeving, onderdeel kunnen uitmaken van het leefgebied van algemene zoogdieren zoals diverse 
algemene muizensoorten en de bruine rat. 
 
De bovengenoemde en verwachte diersoorten zijn aangemerkt als vrijgestelde soorten of soorten die 
alleen onder de zorgplicht vallen waarvoor in het kader van bestendig beheer, bestendig gebruik, 
onderhoud aan infrastructuur of ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling geldt. Dit houdt in dat in 
het kader van de Wet natuurbescherming geen ontheffing noodzakelijk is voor het uitvoeren van de 
voorgenomen werkzaamheden. Daarnaast worden populaties van bovengenoemde soorten niet in 
gevaar gebracht. Het zal voornamelijk gaan om verstoring van individuen.  
 

5.4 Vleermuizen 

In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn de volgende vleermuizen bekend uit de NDFF:  gewone 
dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis en rosse vleermuis. 
 
Verblijfplaatsen 
Tijdens het veldbezoek bleek dat alle schuren en bomen binnen de onderzoekslocaties geen 
geschikte verblijfplaatsen bieden voor vleermuizen. In enkele schuren is er teveel tocht en geen 
stabiel klimaat  Daarnaast zijn er schuren met golfplaten en stenen muren waaraan geen houvast 
mogelijk is voor de vleermuizen. De schuren beschikken niet over potentieel geschikte 
verblijfplaatsen voor vleermuizen. De bomen binnen de onderzoekslocatie beschikken niet over 
loszittende schorsdelen, gaten of scheuren  Hierdoor worden de bomen binnen de onderzoekslocatie 
eveneens niet geschikt geacht als verblijfplaats.  
 
Vliegroute 
De straten, bosschages en het kleine bosgebied achter de onderzoekslocatie vormen lijnvormige 
elementen die als vliegroute kunnen worden gebruikt door vleermuizen. De aanwezigheid van 
vliegroutes kan niet worden uitgesloten. Echter gezien de aanwezigheid van alternatieven in de 
directe omgeving zal het hier niet gaan om essentiële vliegroutes  Bovendien zullen bij de 
werkzaamheden geen vliegroutes worden aangetast. 
 
Foerageergebied 
Mogelijk maakt de onderzoekslocatie deel uit van het foerageergebied van in de omgeving 
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voorkomende soorten vleermuizen  Daar de geplande werkzaamheden overdag plaatsvinden en de 
locatie en omgeving na ontwikkeling voldoende geschikt zullen blijven als foerageergebied is verder 
onderzoek naar het voorkomen van foerageergebieden van vleermuizen niet noodzakelijk  

5.5 Amfibieën en reptielen 

De NDFF maakt melding van de ringslang binnen één kilometer van de onderzoekslocatie   
 
De ringslang is gebonden aan waterrijke habitats, veelal gelegen op zandgronden en overgangen van 
zandgrond naar veen  en kleigronden. De meest geschikte leefgebieden bestaan uit een combinatie 
van loofbos, tuin, grasland, water, hagen, bosschages en stenen muurtjes. De winterperiode brengt 
de ringslang in rust door in een winterverblijfplaats  Deze winterverblijfplaatsen bevinden zich onder 
andere in holtes tussen boomwortels en onder boomstammen, houtstappels, composthopen, 
bladhopen, hooibergen en hooiopslag in schuren  De broedplaatsen van de ringslang bevinden zich 
voornamelijk in bladhopen, composthopen, paardenmesthopen en hooimijten. Binnen de 
onderzoekslocatie zijn geen broeihopen en sporen van de ringslang aangetroffen  Daarnaast wordt 
de dichtstbijzijnde sloot, waar ringslangen hun voedsel zoeken, niet aangetast door de 
werkzaamheden. Een verblijfplaats van de ringslang binnen de directe onderzoekslocatie kan worden 
uitgesloten   
 
Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën of reptielen waargenomen ter plaatse van de 
onderzoekslocatie. Mogelijk is er onder de bomen sprake van incidentele verblijfplaatsen 
(landhabitat) van algemeen voorkomende amfibieën (bijvoorbeeld bruine kikker en gewone pad).  
 
De bovengenoemde en verwachte diersoorten zijn aangemerkt als vrijgestelde soorten waarvoor in 
het kader van bestendig beheer, bestendig gebruik, onderhoud aan infrastructuur of ruimtelijke 
ontwikkelingen een vrijstelling geldt. Dit houdt in dat in het kader van de Wet natuurbescherming 
geen ontheffing noodzakelijk is voor het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden  Daarnaast 
worden populaties van bovengenoemde soorten niet in gevaar gebracht. Het zal voornamelijk gaan 
om verstoring van individuen   
 

5.6 Vissen 

Omdat er op de onderzoekslocatie geen permanent watervoerende elementen aanwezig zijn, kan de 
aanwezigheid van vissen worden uitgesloten.  
 

5.7 Overige soorten 

Door het ontbreken van sleutelfactoren zoals waardplanten speelt onderhavig onderzoekslocatie 
geen cruciale rol voor plaatselijke beschermde vlinderpopulaties. Omdat er op de onderzoekslocatie 
geen geschikte permanent watervoerende elementen aanwezig zijn, kan de aanwezigheid van 
beschermde libellen worden uitgesloten. 
 
Tijdens het veldbezoek zijn geen algemene diersoorten uit de overige soortgroepen aangetroffen. 
Zeldzame, beschermde of Rode Lijstsoorten zijn niet aangetroffen tijdens het veldbezoek  Belangrijke 
reden hiervoor is dat ter plaatse geen geschikt habitat aanwezig is voor deze soorten. 
 
De overige in de Wet natuurbescherming opgenomen ontheffingsplichtige soorten zijn dusdanig 
zeldzaam en grotendeels gebonden aan specifieke biotopen zoals heide, hoogveen, laagveen en 
beken, dat het onwaarschijnlijk is dat de onderzoekslocatie voor deze soorten een functie vervult  
 



 Pagina 22 van 26  

 
 

 
 

 
Quickscan Wet natuurbescherming Ganzepanweg 1 te Dalfsen (Kenmerk: 182123) 

 
 

 
 
 

6. Samenvatting en conclusie 

6.1 Algemeen 

Door Eco Reest BV is een quickscan Wet natuurbescherming uitgevoerd ter plaatse van de 
Ganzepanweg 1 te Dalfsen  

 
Aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen sloop van twee schuren en een gedeelte van een 
andere schuur. Daarnaast zullen van twee andere schuren de daken worden vervangen. Tevens zullen 
er enkele bomen worden gekapt.  
 
Doel van de quickscan Wet natuurbescherming is een beeld te krijgen van de aanwezige habitats en 
de voorkomende beschermde dier- en plantensoorten ter plaatse van de onderzoekslocatie  
 
De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 3000m2 en bestaat uit een woning met 
meerdere schuren, twee worden gesloopt, één schuur wordt gedeelte gesloopt en gedeeltelijk het 
dak vervangen en van één schuur wordt enkel het dak vervangen.  
 

6.2 Conclusie soortenbescherming 

Binnen de onderzoekslocatie is in één van de schuren een steenuil aangetroffen. De schuur biedt een 
potentieel geschikte nest- en verblijfplaats. De nest- en verblijfplaats van de steenuil zijn jaarrond 
beschermd als beschreven in de Wet natuurbescherming.  
 
De overige te verwachten diersoorten zijn aangemerkt als vrijgestelde soorten waarvoor in het kader 
van bestendig beheer, bestendig gebruik, onderhoud aan infrastructuur of ruimtelijke 
ontwikkelingen een vrijstelling geldt  Dit houdt in dat in het kader van de Wet natuurbescherming 
geen ontheffing noodzakelijk is voor het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden. Daarnaast 
worden populaties van bovengenoemde soorten niet in gevaar gebracht. Het zal voornamelijk gaan 
om verstoring van individuen   
 
In de bomen en in de schuren kunnen algemene vogelsoorten tot broeden komen  Alle in gebruik 
zijnde vogelnesten zijn beschermd. Voor het broedseizoen wordt geen standaard periode 
gehanteerd, van belang is of er een broedgeval aanwezig is  Globaal loopt het broedseizoen van 
vogels van 1 maart tot 1 september. Dit is afhankelijk van de soort en van de klimatologische 
omstandigheden. 
 

6.3 Conclusie gebiedsbescherming 

De onderzoekslocatie is gelegen ten zuiden van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht. De afstand tussen de onderzoekslocatie en dit Natura 2000-
gebied bedraagt circa vijf kilometer  Gelet op de afstand tot het gebied, de kernopgave van het 
gebied en de aard van de geplande ingreep is er geen onderzoek in het kader van 
gebiedsbescherming binnen de Wet natuurbescherming uitgevoerd   
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Daarnaast is de locatie gelegen buiten het Natuurnetwerk Nederland  Daar er geen sprake is van 
aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken van het NNN is verder onderzoek naar invloeden 
op het NNN niet van toepassing  
 

6.4 Aanbevelingen en advies 

Nader onderzoek 
Het kan niet worden uitgesloten dat er nest  of verblijfplaatsen van de steenuil aanwezig zijn in de 
schuur en binnen de onderzoekslocatie. Verblijfplaatsen en nestplaatsen van de steenuil zijn streng 
beschermd in het kader van de Wet natuurbescherming. Om te bepalen of er al dan geen nest- of 
verblijfplaatsen van de steenuil in en nabij de bebouwing aanwezig zijn, is aanvullend onderzoek 
nodig. Alleen dan kan bepaald worden of er bij de voorgenomen werkzaamheden sprake is van 
overtreding van verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming   
 
Het onderzoek naar de steenuil wordt uitgevoerd volgens het soorteninventarisatieprotocol van 
Netwerk Groene Bureaus. De meest optimale periode voor steenuil onderzoek is van 1 februari tot 
en met 30 april. 
 
Afhankelijk van de resultaten wordt bepaald of maatregelen en/of een ontheffing nodig zijn.    
 
Broedvogels 
Opgemerkt wordt dat de locatie in het broedseizoen tevens geschikt is als broedlocatie voor diverse 
(niet jaarrond beschermde) vogelsoorten. Alle in gebruik zijnde nesten zijn beschermd. Indien er 
geen (kap-)werkzaamheden plaatsvinden binnen het broedseizoen wordt er geen overtreding van de 
Wet natuurbescherming verwacht wat betreft nestlocaties voor vogels  Voor het broedseizoen wordt 
geen standaard periode gehanteerd, van belang is of er een broedgeval aanwezig is. Globaal loopt 
het broedseizoen van vogels van 1 maart tot 1 september  Dit is afhankelijk van de soort en van de 
klimatologische omstandigheden. 
 
Indien de werkzaamheden binnen het broedseizoen plaatsvinden moet voorafgaand hieraan de 
locatie worden vrijgegeven door een ervaren ecoloog. Indien bij de controle in gebruik zijnde nesten 
van vogels, of in aanbouw zijnde nesten worden aangetroffen moeten de werkzaamheden worden 
uitgesteld tot het nest niet meer in gebruik is.  
 
Zorgplicht 
Wij merken op dat te allen tijde de zorgplicht blijft gelden  Deze zorgplicht houdt in dat nadelige 
gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Deze zorg geldt voor alle 
individuen van in Nederland voorkomende soorten planten en dieren, ongeacht of deze soort 
beschermd is en ongeacht of ontheffing of vrijstelling is verleend   
 

6.5 Verantwoording 

De initiatiefnemer of opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de rapportage. Eco 
Reest BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud, interpretaties of conclusies 
indien gebruik wordt gemaakt van deelaspecten van deze rapportage, zonder verwijzing naar de 
volledige rapportage  Bovendien aanvaardt Eco Reest BV geen aansprakelijkheid voor kosten en 
vertraging die optreden als gevolg van het voorkomen van beschermde flora en fauna. 
 
Eco Reest BV 
S. Nap BSc.  
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1 In dit rapport worden gegevens gebruikt welke (deels) afkomstig zijn uit de NDFF  Deze mogen niet 
zonder toestemming van BIJ12 worden verstrekt aan derden of op enige andere wijze openbaar 
gemaakt worden  
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1 INLEIDING 

Econsultancy heeft een onderzoek naar externe veiligheid uitgevoerd in het kader van de bestem-

mingsplanwijziging aan de Amkummer Es 21 te Dalfsen  Het plan omvat de realisatie van een extra 

woning op het perceel  In figuur 1 1 is de ligging van de woning gegeven  

Vanwege de ligging nabij een LPG-tankstation dient er een kwantitatieve risicoanalyse te worden 

verricht. Het onderzoek heeft als doel het bepalen of er sprake is van overschrijding van de grens-

waarden ten aanzien van externe veiligheid zoals genoemd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen  

Hiertoe worden het plaatsgebonden risico en de toename van het groepsrisico bepaald  

 
Figuur 1.1 Ligging nieuwbouwwoningen (blauw) in relatie tot het tankstation (rood) 

Rapport 8448.001 versie D1 Pagina 1 van 9 



 

2 ONDERZOEKSGEBIED 

Ten noorden van de nieuw te bouwen woning ligt een LPG-tankstation met ondergrondse tank en 

vulpunt  Het invloedsgebied van het tankstation bedraagt 150 meter vanuit zowel het vulpunt als de 

ondergrondse tank  Volgens openbaar beschikbare gegevens bedraagt de doorzet minder dan 1 000 

m3 per jaar. De nieuwe woning is geprojecteerd op circa 130 meter afstand tot zowel het vulpunt als de 

ondergrondse tank. 

 
Figuur 2.1 Overlap invloedsgebied (rood) en plangebied (zwart) 

In figuur 2 1 is het invloedsgebied van het tankstation weergegeven aan de hand van paarse en groene 

cirkels  Het aantal binnen dit gebied aanwezige personen bepaalt de hoogte van het groepsrisico  

Binnen het invloedsgebied is de plaatsgebonden risicocontour weergegeven als blauwe cirkel. De 

nieuwe woning ligt niet binnen deze laatste contour. In figuur 2.2 zijn de plaatsgebonden risicocontouren 

van de afzonderlijke delen van het LPG-tankstation weergegeven. De linker cirkel hoort bij de afleverzuil, 

de middelste bij het vulpunt en de rechter bij de ondergrondse tank  
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Figuur 2.2 plaatsgebonden risicocontouren LPG-tankstation (bron:risicokaart.nl) 

Het plan wordt als een beperkt kwetsbaar object aangemerkt, maar komt niet binnen de 10-6 plaats-

gebonden risicocontour te liggen  

In de directe omgeving van het plan zijn verder geen risicovolle bronnen gelegen. In dit onderzoek 

wordt uitsluitend ingegaan op het LPG-tankstation aan de Vossensteeg 99. 
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3 BELEID EN REGELGEVING 

3 1 Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is bedoeld om mensen in de buurt van een bedrijf met 

gevaarlijke stoffen te beschermen  Bij een omgevingsvergunning milieu of een ruimtelijk besluit rond 

zo'n bedrijf moet het bevoegd gezag rekening houden met veiligheidsafstanden ter bescherming 

individuen (plaatsgebonden risico) en groepen personen (groepsrisico). 

In de bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) zijn bepaling en toepassing van de 

veiligheidsnormen verder uitgewerkt  Voor zogenaamde 'categoriale inrichtingen' geeft de Revi tabellen 

met vaste veiligheidheidsafstanden  

Het Bevi legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het 

bedrijfsterrein  Het gaat daarbij onder meer om LPG-tankstations, opslagplaatsen (PGS), ammoniak-

koelinstallaties, spoorwegemplacementen en bedrijven die onder het BRZO vallen. Het besluit bevat 

eisen voor het plaatsgebonden risico (PR) en regels voor het groepsrisico (GR). Het verplicht ge-

meenten en provincies rekening te houden met deze eisen bij het verlenen van milieuvergunningen en 

het maken van bestemmingsplannen  Op grond van het Bevi zijn in de Revi voor een aantal be

drijfscategorieën (LPG tankstations, ammoniakkoelinstallaties, opslagplaatsen) vaste veiligheidsaf-

standen opgenomen. Het Bevi introduceert in artikel 14 een nieuw instrument, een veiligheidscontour, 

waarmee het bevoegd gezag (Wm en RO gezamenlijk) aan kan geven tot hoever risicovolle bedrijven 

of bedrijventerreinen kunnen uitbreiden. 

3.2 Toetsing 

Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten mogen 

bevinden binnen de plaatsgebonden risico contour van 10-6/j. Voor (geprojecteerde) beperkt kwetsbare 

objecten geldt het 10 6/j PR criterium als richtwaarde. 

Voor de definitie van de begrippen kwetsbare1 en beperkt kwetsbare objecten2 wordt verwezen naar het 

Bevi. Er is geen sprake van sluitende definities of een limitatieve opsomming van (beperkt) kwetsbare 

objecten. De begrippen worden door jurisprudentie nader ingevuld. 

Het groepsrisico is voorzien van een oriëntatiewaarde, die in het Bevi gesteld is op F N2 < 10-3 per jaar, 

waarin F de frequentie per jaar is met N of meer dodelijke slachtoffers. Deze oriëntatiewaarde is in figuur 

3.1 grafisch weergegeven. Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht voor het groepsrisico, waarbij het 

bevoegd gezag wordt verplicht om advies in te winnen bij hulpverleningsdiensten omtrent aspecten als 

hulpverlening en zelfredzaamheid  

1 Kwetsbare objecten zijn onder meer woningen, ziekenhuizen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, omvangrijke kantoorge-

bouwen, recreatieterreinen en andere gebouwen waar grote aantallen personen een groot deel van de dag aanwezig zijn 

2 Beperkt kwetsbare objecten zijn onder meer verspreid liggende woningen, kleinere kantoren, hotels en restaurants, sporthallen, 

overige bedrijfsgebouwen. Op basis van het Bevi wordt onder verspreid liggende woningen verstaan: een dichtheid van maximaal 

twee woningen per hectare. Ook lintbebouwing, voor zover deze loodrecht of nagenoeg loodrecht is gelegen op de contouren van 
het plaatsgebonden risico van een buisleiding, wordt aangeduid als een beperkt kwetsbaar object  
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Figuur 3.1 Richtwaarde voor het groepsrisico 

3 3 Verantwoordingsplicht 

In de beoordeling van het groepsrisico in relatie tot de oriëntatiewaarde moet aandacht worden be-

steed aan: 

- het aantal aanwezigen en de te verwachten dichtheid van personen in het invloedsgebied; 

 mogelijkheden tot beperking van het groepsrisico; 

 mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp; 

 mogelijkheden voor personen in het invloedsgebied om zich in veiligheid te brengen. 

Deze verantwoording moet worden voorgelegd aan de Veiligheidsregio voor advies. 

Rapport 8448.001 versie D1 Pagina 5 van 9 



 

4 BEREKENINGEN 

4 1 Uitgangspunten 

Voor de berekening van het groepsrisico is gebruik gemaakt van de LPG-tool van het Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu3  Deze methode is geschikt voor het uitvoeren van een indicatieve berekening  

Voor de berekeningen is het aantal aanwezigen in drie schillen rond het vulpunt in kaart gebracht  Het 

aantal aanwezigen wordt ingevoerd als aantal woningen of oppervlakte aan (beperkt) kwetsbare 

bestemmingen binnen 3 schillen tot de bronnen, zoals weergegeven in figuur 4.1. 

 
Figuur 4.1 Schillen rondom de bronnen. 

Vervolgens zijn berekeningen gemaakt voor de bestaande situatie en de toekomstige situatie met 

invulling van het plan  In bijlage 1 zijn de invoergegevens en resultaten van de berekeningen weerge

geven  

Het aantal aanwezigen per schil in bestaande woonbestemmingen is bepaald door het aantal woningen 

in de betreffende schil te tellen  Per woning wordt uitgegaan van 1,2 aanwezigen overdag en 2,4 

aanwezigen in de nacht  Voor de overige (bedrijfsmatige) bestemmingen is het aantal hectare binnen 

de betreffende schil bepaald. Uitgaand van een omgevingsfactor ‘industrie laag, 40u’ voor het paarse 

vlak in figuur 4.1 en ‘kantoren’ voor het blauwe vlak volgt hieruit het aantal aanwezigen per periode. In 

tabel 4.1 is een overzicht gegeven van het aantal aanwezigen per schil. 

3 www.groepsrisico.nl 
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5 VERANTWOORDING GROEPSRISICO 

5 1 Treffen van maatregelen 

Het volume van de tankauto en het falen hiervan is maatgevend voor het groepsrisico  De nieuwe 

woning is in beperkte mate afgeschermd van de tank en het vulpunt door aanwezige bebouwing  De 

tankwagen en het vulpunt zijn niet beschermd tegen een aanrijding. 

Het beperken van de aflevertijden door middel van venstertijden (dagperiode) heeft een gunstig effect 

op het risico  Door het toepassen van (bouwkundige) maatregelen kan de kans op slachtoffers verder 

worden gereduceerd  Gelet op de hoogte van het groepsrisico is het echter niet noodzakelijk aanvul

lende maatregelen te eisen. 

5 2 Zelfredzaamheid in het plangebied 

De gemiddelde aanwezige in het gebied wordt verondersteld te beschikken over een goede zelfred

zaamheid. Ontvluchting van het gebied is goed mogelijk in zuidelijke richting. 

5 3 Scenario’s  

In geval van een explosie volgens het principe van een warme of koude BLEVE zal de drukgolf ter 

plaatse van de nieuwe woning hooguit leiden tot ruitbreuk. Het beperken van het glasoppervlak aan de 

zijde van het tankstation leidt tot een kleinere kans op slachtoffers. Daarbij moet uiteraard rekening 

worden gehouden met andere vereisten, zoals daglichttoetreding. In geval van een warme BLEVE kan 

het gebouw bij tijdige alarmering worden ontvlucht. Bij een BLEVE op relatief korte afstand zullen 

vanwege de hittestraling alle brandbare materialen vlam vatten  In combinatie met ruitbreuk kan in het 

gebouw niet langer veilig worden geschuild. 

In geval van brand bij het tankstation moet escalatie zo effectief mogelijk worden voorkomen en be-

streden  Hiervoor zijn openbare voorzieningen buiten de inrichting van primair belang  Omdat sprake is 

van een bestaande inrichting moet worden verondersteld dat deze voorzieningen op orde zijn  In geval 

van een fakkelbrand zullen alle aanwezige brandbare materialen vlam vatten en zal het gebouw 

normaliter moeten worden ontvlucht. Het toepassen van onbrandbare of brandwerende materialen 

vergroot de kans in het gebouw veilig kan worden geschuild  

In geval van het vrijkomen van schadelijke dampen bij brand zal in eerste instantie inpandig moeten 

worden geschuild. Daarnaast is het van belang dat tijdig wordt gewaarschuwd zodat ramen, deuren en 

ventilatievoorzieningen met één handeling kunnen worden gesloten  Mechanische ventilatiesystemen 

moeten door middel van een noodknop direct kunnen worden uitgeschakeld  Ventilatievoorzieningen 

worden bij voorkeur niet aan de zijde van het tankstation aangebracht. Evacuatie wordt pas in gang 

gezet als de situatie dat toelaat. 
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6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

Econsultancy heeft een onderzoek naar externe veiligheid uitgevoerd voor het bestemmingsplan 

Ankummer Es te Dalfsen in het kader van de bestemmingsplanwijziging. Het plan voorziet in de reali-

satie van een aanvullende woning op minder dan 150 meter tot een LPG-tankstation  Vanwege de 

ligging nabij een LPG tankstation dient er een kwantitatieve risicoanalyse te worden verricht  

Het plan ligt buiten de plaatsgebonden risicocontour van 10-6 / jaar. Het berekend groepsrisico is zowel 

in de huidige als toekomstige situatie ruim lager dan de oriëntatiewaarde. In de toekomstige situatie, 

uitgaand van een tankwagen zonder hittewerende coating, bedraagt het maximaal aantal slachtoffers 

15. 

Omdat wat betreft de bron sprake is van een bestaande situatie, moet worden verondersteld dat de 

voorzieningen ter bestrijding van calamiteiten op orde zijn  Door in het ontwerp van de woningen re

kening te houden met veiligheidsfactoren, kan de kans op slachtoffers worden verkleind. 

Econsultancy 

Zwolle, 1 november 2018 
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BIJLAGE 1 INVOERGEGEVENS EN RESULTATEN LPG-TOOL 



LPG groepsrisico berekeningsmodule 

Project: Ankummer Es 

Disclaimer 

De LPG-rekentool biedt naast een groepsrisicoberekening volgens de kansen gebaseerd op de Regeling 

externe veiligheid inrichtingen (de wettelijk verankerde veiligheidssituatie) de mogelijkheid een 

groepsrisicoberekening uit te voeren op basis van bevoorrading door een LPG tankwagen met hittewerende 

coating  

Dit betekent dat de LPG-rekentool nu de mogelijkheid biedt om te rekenen met: 

• Situatie met bevoorrading door een LPG tankwagen zonder hittewerende coating; 

• Situatie met bevoorrading door een LPG tankwagen met hittewerende coating; 

• Situatie met zowel bevoorrading door een LPG tankwagen met als zonder hitterwerende coating (de tool 

geeft beide fN curves)  

BETROUWBAARHEID BEREKENING 

 Groepsrisicoberekening gebaseerd op bevoorrading door een LPG-tankwagen zonder hittewerende coating 

Indien de entree-criteria in het begin van de invulbladen van de rekentool juist worden ingevuld, dan heeft het 

rekenresultaat van de LPG rekentool een zeer hoge, met een QRA te vergelijken, betrouwbaarheid. 

- Groepsrisicoberekening gebaseerd op bevoorrading door een LPG-tankwagen met hittewerende coating 

Het integreren van de convenantmaatregelen maakt het niet mogelijk om uitkomsten te genereren met een 

vergelijkbare betrouwbaarheid als bij de berekening zonder deze maatregelen  

De verminderde betrouwbaarheid wordt veroorzaakt doordat bij de situatie zonder convenantmaatregelen 

sprake is van één zeer dominant scenario, de Bleve  Dit scenario dicteert vrijwel de gehele uitkomst  Door 

deconvenantmaatregelen is het Bleve-scenario van sterk verminderd belang  Ook is de bijdrage van de 

losslang in de risicoberekening sterk gereduceerd  Door het wegvallen van deze ‘bovenliggende’ 

risicoscenario’s, wordt het voorheen onderliggende scenario, het ontwijken van gaswolk bij de ondergrondse 

tank, mede bepalend. De verspreiding van deze gaswolk en de plaats van ontsteking van deze wolk, wordt 

beïnvloed door de windrichting en de locatiespecifieke aanwezigheid van ontstekingsbronnen. Het effect op 

het GR van de gaswolk (zowel directe ontsteking als vertraagde onsteking) is met complexe wiskundige 

formules benaderd en is daarmee niet zo eenvoudig en precies berekend als bij de Bleve scenario's  Het is 

daarom aannemelijk te veronderstellen dat de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de 

groepsrisicoberekening op basis van bevoorrading door een LPG tankwagen met hittewerende coating iets 

lager is dan de groepsrisicoberekening zonder deze maatregelen. 

Overigens wordt opgemerkt dat bij de groepsrisicoberekening op basis van bevoorrading door een LPG-

tankwagen met hittewerende coating als laatste stap voor de presentatie van het resultaat een veiligheidsfactor 

toegepast is waardoor het GR minimaal gelijk is, en in andere gevallen hoger ligt dan de GR-curve berekend 

met Safeti NL (voor slachtofferaantallen hoger dan 13)  

Daarom: Indien de berekening op basis van bevoorrading door een LPG tankwagen met hittewerende coating 

volledig betrouwbaar moet zijn, of wanneer de uitkomst zeer nabij de oriëntatiewaarde ligt, wordt het uitvoeren 

van een volwaardige QRA met Safeti NL aanbevolen  
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LPG groepsrisico berekeningsmodule 

Project: Ankummer Es 

Resultaat grafisch weergegeven 

Groepsberekening 1 bestaand 
Groepsberekening 2 toekomst zonder coating 
Groepsberekening 3 toekomst met coating 
Groepsberekening 4 
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LPG groepsrisico berekeningsmodule 

Project: Ankummer Es 

Toelichting 

De grafiek geeft het groepsrisico aan voor de ingevoerde situatie  Het groepsrisico is berekend met de 

rekenmodule van www groepsrisico nl  Deze module is uitsluitend geschikt voor standaardsituaties  De module 

geeft een indicatie van het groepsrisico  Voor een gedetailleerde berekening dient een risicoanalyse met 

SAFETI NL te worden uitgevoerd.De rekenresultaten kunnen worden gebruikt bij het invullen van de 

verantwoordingsplicht zoals bedoeld in artikel 12 en 13 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Een 

oordeel over de toelaatbaarheid van het berekende groepsrisico dient te geschieden op basis van alle 

elementen van de verantwoordingsplicht. Zie hiervoor de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico  Deze 

rekenmodule is ontwikkeld door Antea Group (voorheen ingenieursbureau Oranjewoud), in samenwerking met 

het ministerie van I&M en de Vereniging Vloeibaar Gas  
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Bijlage 12 EV Ganzepanweg 





 

Het Plaatsgebonden Risico (PR) van een activiteit met gevaarlijke stoffen is de kans 

per jaar om te overlijden op een bepaalde plaats ten gevolge van ongevallen met 

gevaarlijke stoffen bij die activiteit wanneer iemand 24 uur per dag gedurende het 

gehele jaar onbeschermd op die plaats zou verblijven. Voor nieuwe situaties is voor 

kwetsbare objecten de grenswaarde voor het PR gesteld op een niveau van 10-6/jaar. 

 

Het Groepsrisico (GR) van een activiteit met gevaarlijke stoffen is de cumulatieve 

kans per jaar dat een groep mensen met een minimale grootte overlijdt ten gevolge 

van de mogelijke ongevallen met gevaarlijke stoffen bij die activiteit. 

De normen voor het GR hebben een oriënterende waarde. De oriëntatiewaarde is een 

ijkpunt in een systeem waarin gezocht moet worden naar maatschappelijk 

aanvaardbare grenzen. Indien de oriënterende waarde voor het GR wordt 

overschreden, kan dit in het algemeen ook ruimtelijke beperkingen opleveren voor 

(delen van) het betreffende gebied. 

2.2 Hoogspanningslijnen 

De staatssecretaris van VROM adviseert om bij de vaststelling van 

bestemmingsplannen en van tracés van bovengrondse hoogspanningslijnen zoveel 

als redelijkerwijs mogelijk is, te vermijden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij 

kinderen langdurig verblijven in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen 

waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 microTesla (de 

magneetveldzone). 

2.3 Zendmasten 

In de EU-publicatie 1999/519/EG zijn blootstellingslimieten aanbevolen voor personen 

die permanent in de nabijheid van zendmasten verblijven. 

3 Inrichtingen en vervoer van gevaarlijke stoffen 

In de onmiddellijke omgeving van het plangebied zijn enkele externe 

veiligheidsrisicobronnen gesitueerd. Op basis van de publieke risicokaart zijn de 

aanwezige risicobronnen geïnventariseerd. In figuur 3-1 is de situering van het 

plangebied ten opzichte van deze risicobronnen grafisch weergegeven  





 

3. Aardgasleiding Gasunie A-595 

De buisleiding is gelegen op een afstand van circa 270 meter van de grens van de 

bestemming wonen. Op basis van de gegevens van de openbare risicokaart, geldt 

voor deze bron geen risicocontour (PR 10-6).  

 

4. Aardgasleiding Gasunie A-510 

De buisleiding is gelegen op een afstand van circa 285 meter van de grens van de 

bestemming wonen. Ook voor deze buisleiding geldt volgens de openbare 

risicokaart geen risicocontour. 

 

Boven genoemde bronnen leveren geen beperkingen op met betrekking tot het 

plaatsgebonden risico voor de nieuwe ontwikkeling. 

3.2 Groepsrisico 

Onderstaand is per risicobron het groepsrisico geanalyseerd. 

 

1. Sauna Thermen Swoll – Heinoseweg 26 

Volgens de openbare risicokaart wordt de oriënterende waarde voor het 

groepsrisico niet overschreden voor deze inrichting.  

 

2. Gevaarlijk transport over de weg: N35 

Voor het transport van gevaarlijke stoffen over de N35 geldt volgens de 

vuistregels uit de Handleiding Risicoanalyse Transport dat het groepsrisico ter 

plaatse ruim onder de oriëntatiewaarde ligt. 

 

3. Aardgasleiding Gasunie A-595 

De buisleiding A-595 heeft een uitwendige diameter van 457 mm (17,99 inch) 

en de werkdruk bedraagt 66,2 bar. Volgens het handboek buisleiding in 

bestemmingsplannen bedraagt het invloedsgebied voor deze buisleiding circa 

240 meter. Het plangebied bevindt zich buiten de invloedssfeer van de 

buisleiding. 

 

4  Aardgasleiding Gasunie A 510 

De buisleiding A-510 heeft een uitwendige diameter van 914 mm (35,98 inch) 

en de werkdruk bedraagt 66,2 bar. Volgens het handboek buisleiding in 

bestemmingsplannen bedraagt het invloedsgebied voor deze buisleiding circa 

430 meter. Het plangebied bevindt zich dus binnen de invloedssfeer van de 

buisleiding met kenmerk A-510. In het vigerend bestemmingsplan 

“Buitengebied Dalfsen” is reeds een berekening uitgevoerd van het 

groepsrisico. Uit deze berekening blijkt dat de waarde van het groepsrisico 

niet hoger is dan 0,1 maal de oriënterende waarde.  

 

Voor geen van boven vernoemde bronnen wordt de oriënterende waarde voor het 

groepsrisico overschreden. Door de toevoeging van 1 woning neemt het aantal 

personen in het invloedsgebied van deze bronnen zeer beperkt toe  Dit zal geen 







Bijlage 13 Akoestisch onderzoek Ganz 
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In Bijlage 1 zijn van alle geluidsgevoelige objecten binnen het onderzoeksgebied 

per adres/locatie de berekeningsresultaten opgenomen waarmee is getoetst of 

sprake is van nog niet afgehandelde sanering of reconstructie. Tevens zijn in deze 

bijlage de resultaten opgenomen van de toekomstige geluidsbelastingen op deze 

objecten indien de maatregelen worden getroffen die in hoofdstuk 7 van het 

hoofdrapport worden geadviseerd. Ten slotte is in deze bijlage aangegeven of, en 

welke hogere waarden in het Tracébesluit moeten worden vastgesteld indien de 

maatregelen worden getroffen die in hoofdstuk 7 van het hoofdrapport worden 

geadviseerd. 

 

Bijlage 2 bevat de resultaten van de geluidsberekeningen aan de onderzochte 

maatregelvarianten. Op deze berekeningsresultaten zijn de afwegingen in 

hoofdstuk 5 van dit deelrapport gebaseerd. Ten slotte zijn in Bijlage 2 voor de 

geluidsgevoelige objecten waarvoor in het Tracébesluit een hogere waarde moet 

worden vastgesteld per adres de berekeningsresultaten gegeven van de samenloop 

van geluidsbelastingen (cumulatie) van alle relevante bronnen. 
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Per peiljaar/situatie zijn van Rijkswaterstaat (verkeersintensiteiten afkomstig van 

4Cast) afzonderlijk de verkeersgegevens ontvangen waarmee de 

geluidsberekeningen zijn verricht. De verkeersgegevens die van belang zijn voor 

een geluidsberekening zijn: 

 Verkeersintensiteiten. 

 Wegdekverhardingen. 

 Afscherming door schermen of wallen. 

 Rijsnelheden. 

 

In navolgende paragrafen wordt hier achtereenvolgens op in gegaan.  

 

Vanwege de deels nieuwe aanleg is de bestaande kilometrering ter hoogte van het 

projectgebied gewijzigd. De bestaande kilometrering volgt de huidige ligging van de 

N35 en de nieuwe kilometrering volgt het nieuwe tracé. In het rapport wordt in 

tabellen en figuren voor de huidige situatie 2015 en 2028 autonoom de bestaande 

kilometrering gehanteerd en voor de toekomstige plansituatie 2028 de nieuwe 

kilometrering. 

2.2 Verkeersintensiteiten hoofdweg inclusief parallelwegen 

De verkeersintensiteiten die in de berekeningsmodellen voor de dag-, avond- of 

nachtperiode worden gebruikt, worden uitgedrukt in het gemiddeld aantal 

motorvoertuigen dat in de betreffende etmaalperiode per uur over de weg rijdt 

(gemiddeld over het jaar). De verkeersintensiteiten verschillen per wegvak.  

Voor de voertuigen is onderscheid gemaakt naar het type voertuig. De voertuigen 

zijn verdeeld in lichte, middelzware en zware voertuigen. Afhankelijk van het aantal 

rijstroken van de hoofdweg zijn de verkeersintensiteiten voor de verschillende 

situaties in de geluidsmodellen bovendien toegedeeld aan één of meer rijlijnen per 

rijrichting. In het geluidsmodel is minimaal één rijlijn per rijrichting gemodelleerd. 

Deze opdeling van de verkeersintensiteiten in etmaalperioden, voertuigcategorieën 

en rijlijnen is toegelicht in het Deelrapport Algemeen Wet geluidhinder.  

 

Omdat de parallelwegen niet apart zijn opgenomen in het verkeersmodel, zijn deze 

intensiteiten afgeleid van telgegevens uit 2006. Op basis van de jaarlijkse 

procentuele verkeerstoename tussen de jaren 2013 en 2025 voor de N35 zijn de 

telgegevens van de parallelwegen omgerekend naar de toetsjaren 2015 en 2028.  

De gehanteerde groeipercentages (naar 2015 en 2028 omgerekend op basis van 

een groei van 2,7%) zijn waarschijnlijk aan de hoge kant (gezien de functie van de 

wegen; het ontsluiten van aanliggende bestemmingen, niet verandert) en kunnen 

daarom als worst-case beschouwd worden. Opgemerkt wordt dat de wegen zeer 

verkeersluw zijn. 
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2.2.1 Indeling in rijlijnen 

 

In Figuur 3 t/m Figuur 6 is schematisch de indeling in rijlijnen weergegeven voor de 

verschillende peiljaren. In paragraaf 2.2.2 en 2.2.3 zijn de verkeersgegevens 

weergegeven zoals deze in het geluidsmodel aan deze rijlijnen zijn gekoppeld.  

Een overzicht van de deelgebieden is weergegeven in Figuur 2. 

 

Figuur 2 Overzicht deelgebieden 
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Figuur 7 Situatie 2015 

 
Figuur 8 Situatie 2015 
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Figuur 10 Situatie 2028 

 

2.4 Geluidsschermen 

In de geluidsmodellen voor de situaties 2015 is rekening gehouden met de 

aanwezigheid van het bestaande geluidsscherm zoals weergegeven in Figuur 11.  

De gegevens zijn ontleend aan het Geluidregister. Daarnaast is op basis van 

waarnemingen ter plaatse in mei 2012 en augustus 2014 gecontroleerd of de 

afschermingen die ten tijde van het onderzoek daadwerkelijk aanwezig waren en 

overeen kwamen met het bestand voor de situatie in 2015.  

 

Opgemerkt wordt dat het bestaande scherm ter hoogte van Wijthmen na 

overdracht van het af te waarderen deel van de N35 aan de gemeente, geamoveerd 

wordt. Dit scherm is daarom niet opgenomen in het rekenmodel van de 

toekomstige situatie in 2028. 

 

In Tabel 7 is het aanwezige geluidsscherm in tabelvorm samengevat. 
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Figuur 12 Situatie 2015, snelheid t.h.v. deelgebied 1 

 
Figuur 13 Situatie 2028, snelheid t.h.v. deelgebied 1 
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Figuur 14 Situatie 2015, snelheid t.h.v. deelgebied 2 en 3

 

 

Figuur 15 Situatie 2028, snelheid t.h.v. deelgebied 2 en 3 
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2.6 Gegevens overige geluidsbronnen 

2.6.6 Gegevens overige bronnen voor cumulatie 

Ten zuidwesten van het onderzoeksgebied is ter hoogte van km 4,8 het gezoneerde 

industrieterrein De Marslanden gesitueerd en ten zuiden van de N35 ter hoogte van 

km 6,0 is de gezoneerde outdoor kartbaan Karba gelegen. 

 

Binnen het onderzoeksgebied van de hoofdweg vallen de volgende 7 woningen 

tevens binnen de zone van industrieterrein De Marslanden: 

 Heinoseweg 15. 

 Heinoseweg 15A. 

 Heinoseweg 6. 

 Heinoseweg 13. 

 Heinoseweg 13A. 

 Kanaalweg 1. 

 

In Figuur 16 is de zone rondom het industrieterrein Marslanden weergegeven. 

 

Figuur 16 Geluidscontouren rond het industrieterrein Marslanden 
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3 Akoestisch rekenmodel 

In dit hoofdstuk is aangegeven op welke manier en met welke geografische 

gegevens het akoestisch rekenmodel is opgesteld. Het akoestisch rekenmodel is op 

kaarten weergegeven aan het eind van dit hoofdstuk. 

3.1 Gebruikte rekenmethoden 

Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van het volgende software pakket: DGMR 

Geomilieu versie 2.51. Dit pakket voldoet aan Standaard-rekenmethode 2 van het 

Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. 

3.2 Ligging van de weg en overige bronnen 

Als basis voor het modelleren van de weg zijn de volgende bronbestanden gebruikt: 

 DTB (Digitale Topografische Bestanden) voor het wegmodel van de hoofdweg in 

de toekomstige situatie met het project; 

 Ontwerpbestand DWM N35 Zwol-Wij 20140716.dwg voor het wegmodel van de 

hoofdweg in de toekomstige situatie inclusief project. 

3.3 Parameters wegdekverharding 

In het onderzoek zijn de wegdekcorrecties (oftewel Cwegdek-getallen) gehanteerd, 

zoals bepaald volgens de methode beschreven in CROW-publicatie 316 en bijlage 

III van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Deze wegdekcorrecties geven 

aan wat de geluidsreductie of geluidtoename van een wegdek is ten opzichte van 

het referentiewegdek. De wegdekcorrecties zijn online in te zien via  

http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/geluid/wet-

geluidhinder/wegverkeerslawaai/akoestisch-rapport/cwegdek/ 

 

3.4 Gebruikt kaartmateriaal omgeving 

Voor het modelleren van de omgeving van de weg is gebruik gemaakt van het 

volgende kaartmateriaal: 

 Digitaal terrein bestand DTB (levering ‘Geodata N35_5_9_2011’); 

 GBKN (bestand GBKN_N35_ZW, levering ‘1009-215’); 

 ACN (levering ‘Geodata N35_5_9_2011’) voor de adresgegevens (straatnaam, 

huisnummer, gemeente); 

 Luchtfoto’s Google Earth; 

 Actueel Hoogtebestand Nederland (levering ‘Geodata N35_5_9_2011’) voor het 

modelleren van de maaiveldhoogten van het omgevingsmodel. 

 

De gegevens vanaf het kaartmateriaal zijn aangevuld met waarnemingen ter 

plaatse op 3 en 4 mei 2012 en 22 oktober 2014. Ter verificatie zijn de 

Basisregistraties Adressen en Gebouwen geraadpleegd (http://bagviewer.pdok.nl). 

3.5 Nieuwe ontwikkelingen 

Behalve met bestaande bebouwing moet soms ook rekening worden gehouden met 

geprojecteerde bebouwing en andere toekomstige ontwikkelingen, zie het 

Deelrapport Algemeen Wet geluidhinder. Om te inventariseren of dat ook voor dit 

onderzoek het geval is, is in eind 2011/ begin 2012 en november 2014 contact 

opgenomen met de gemeente Zwolle en de gemeente Dalfsen en zijn de te 

verwachten ontwikkelingen geïnventariseerd.  
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Hieruit is gebleken dat er binnen het onderzoeksgebied voor het Wet geluidhinder 

onderzoek geen geprojecteerde geluidsgevoelige objecten in bestemmingsplannen 

staan waarmee rekening gehouden moest worden en dat er ook verder geen 

toekomstige ontwikkelingen zijn waarmee rekening gehouden moest worden. 

 

Daarnaast is door de raad het dorpsplan Wijthmen vastgesteld. Omdat het plan nog 

niet is uitgewerkt in een concreet bestemmingsplan en zoals blijkt uit navraag bij 

de gemeente ook niet zal zijn uitgewerkt voor vaststellen van het Tracébesluit, 

wordt het voor dit onderzoek niet beschouwd als autonome ontwikkeling en daarom 

niet meegenomen. 

3.6 Bodemgebieden 

In het rekenmodel is conform het Deelrapport Algemeen Wet geluidhinder rekening 

gehouden met de akoestische eigenschappen van de bodem. Als basis hiervoor zijn 

de verharde vlakken uit de Top10Vector (versie 2006)] gehanteerd, aangevuld met 

informatie uit het ontwerpbestand DWM N35 Zwol-Wij 20140716.dwg.  

3.7 Niet geluidsgevoelige bestemmingen 

Binnen het onderzoeksgebied voor het Wet geluidhinderonderzoek liggen, met 

uitzondering van het industrieterrein ‘De Marslanden’ geen specifieke ‘niet-

geluidsgevoelige’ bestemmingen. 

3.8 Correctie artikel 3.4 en 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 

Op de rekenresultaten zijn correcties toegepast conform artikel 3.4 en 3.5 van het 

Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. 

3.9 Figuren van het geluidsmodel 

De ligging van de harde bodemgebieden, objecten en de toetspunten in de drie 

onderzoeksgebieden zijn weergegeven op Figuur 17 t/m Figuur 24. 
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Figuur 17 Ligging toetspunten deelgebied 1 

 
 

Figuur 18 Ligging toetspunten deelgebied 1 (detail) 
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Figuur 19 Ligging toetspunten deelgebied 1 (detail) 

 

 

Figuur 20 Ligging toetspunten deelgebied 2 

 
  



 

Pagina 29 van 99 

Akoestisch onderzoek TBN35 Zwolle-Wijthmen | Specifieke Uitgangspunten en Resultaten | 

mei 2015 

Figuur 21 Ligging toetspunten deelgebied 2 (detail) 

 
 

Figuur 22 Ligging toetspunten deelgebied 3 
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Figuur 23 Ligging toetspunten deelgebied 3 (detail) 

 

Figuur 24 Ligging toetspunten deelgebied 3 (detail) 
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4 Geluidsbelastingen 

In de tabellen van Bijlage 1 en Bijlage 2 bij dit rapport zijn berekende 

geluidsbelastingen opgenomen.  

In de tabellen van Bijlage 1 is voor de geluidsgevoelige objecten binnen het 

onderzoeksgebied langs de N35 getoetst of sprake is van reconstructie. Om dat te 

kunnen doen bevatten de tabellen de volgende waarden van de geluidsbelasting: 

 in het jaar 2015 (voor de ‘heersende’ geluidsbelastingen); 

 in het jaar 2028 inclusief project maar zonder (nieuwe) geluidsmaatregelen. 

 

Verder zijn in deze tabellen de geluidsbelastingen in het jaar 2028 en de vast te 

stellen hogere waarden vermeld bij uitvoering van de geadviseerde maatregelen. 

 

In de tabellen van Bijlage 2 zijn de toekomstige geluidsbelastingen vermeld die 

zouden heersen met elk van de doorgerekende maatregelvarianten. Deze tabellen 

worden nader toegelicht in hoofdstuk 5. 
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5 Afweging doelmatige geluidsmaatregelen  

5.1 Inleiding en afbakening van dit hoofdstuk 

De afweging van geluidsmaatregelen verloopt in een aantal stappen. De volgorde 

waarin deze stappen worden gezet kan variëren, afhankelijk van de specifieke 

omstandigheden. Over het algemeen is gestart met een beoordeling van 

geluidsmaatregelen voor geluidsgevoelige objecten op financieel-akoestische 

doelmatigheid. Daarvoor geldt het wettelijke afwegingskader van de ministeriële 

regeling ‘Doelmatigheid geluidsmaatregelen Wet geluidhinder’. In het vervolg van 

dit hoofdstuk wordt dit kortweg met ‘het doelmatigheidscriterium’ aangeduid. In 

paragraaf 2.1.11 van het Deelrapport Algemeen Wet geluidhinder is de werking van 

het doelmatigheidscriterium beschreven. 

 

Tevens is beoordeeld of het treffen van (financieel doelmatige) maatregelen voor 

geluidsgevoelige objecten stuit op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, 

verkeerskundige of landschappelijke aard, zoals bedoeld in artikel 110a van de Wet 

geluidhinder. Van deze toetsing is verslag gedaan in hoofdstuk 4 van het 

Hoofdrapport. Hierop wordt in dit deelrapport niet verder ingegaan. 

 

Aanvullend is in hoofdstukken 5 en 6 van het Hoofdrapport beoordeeld of 

geluidsmaatregelen moeten worden getroffen voor bepaalde niet-geluidsgevoelige 

bestemmingen en natuurgebieden, en/of op basis van overige bestuurlijke 

overwegingen. Hierop wordt in dit deelrapport niet verder ingegaan. 

 

In dit hoofdstuk wordt uitsluitend verslag gedaan van de financieel-akoestische 

maatregelafweging aan de hand van het doelmatigheidscriterium. 

Doelmatigheidstoets 

Conform het doelmatigheidscriterium vindt de doelmatigheidsafweging plaats per 

locatie, waarvoor een maatregel moet worden afgewogen. De locaties waar dat het 

geval is, worden bepaald door de ligging van de objecten. Hiervoor is sprake van 

nog niet afgehandelde sanering, reconstructie of overschrijding van de 

voorkeursgrenswaarde in geval van nieuwe aanleg van een weg. Wanneer 

dergelijke objecten voldoende in elkaars nabijheid liggen om van één 

aaneengesloten maatregel voordeel te kunnen hebben, worden deze objecten 

samengenomen in een ‘cluster’. De doelmatigheidsafweging vindt vervolgens plaats 

voor dat cluster. 

Clustervorming en maatregellengte 

Bij het vormen van clusters is als algemeen uitgangspunt gehanteerd, dat wanneer 

een maatregel die bedoeld is voor een naastgelegen knelpunt doorloopt tot ten 

minste de loodlijn tot aan de weg vanaf ‘de voordeur’ van een ander knelpunt, dit 

andere knelpunt tot hetzelfde cluster behoort voor de afweging van die maatregel. 

Voor de akoestisch benodigde maatregellengte wordt hierbij in eerste instantie 

uitgegaan van het algemene uitgangspunt dat de maatregellengte vier maal de 

afstand van het knelpunt tot aan de weg bedraagt (afgekort: 4D, waarbij D de 

loodrechte afstand van het knelpunt tot de weg is). Zodoende worden twee 

knelpunten in beginsel tot hetzelfde cluster gerekend wanneer hun zogenaamde 

1D-zichthoeken elkaar overlappen. Dit is schematisch weergegeven in Figuur 25. 
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Figuur 25 Clustering volgens het principe van de ‘1D-overlappende zichthoeken’ 

 
 

Afhankelijk van de precieze situatie kan het nodig zijn van deze algemene 

uitgangspunten af te wijken. Met name waar dat voor de clustering het geval is, is 

dat in het vervolg van dit hoofdstuk telkens aangegeven. 

 

De optimale maatregellengte kan in veel gevallen (beduidend) kleiner zijn dan 4D. 

Daarom worden voor veel clusters vaak kortere maatregellengtes dan 4D op 

doelmatigheid getoetst. De lengte 4D wordt vooral gehanteerd voor de (initiële) 

clustering. Wanneer vervolgens in de optimalisatieslagen van het ontwerpproces 

met kleinere maatregellengtes wordt gewerkt, hoeft dat niet direct aanleiding te 

zijn om ook de clustering aan te passen. 

Eerst bronmaatregel afwegen, indien mogelijk 

Per cluster wordt in eerste instantie altijd een bronmaatregel afgewogen (indien 

mogelijk). Wanneer daarmee nog niet bij alle geluidsgevoelige objecten binnen het 

cluster aan de wettelijke grenswaarde kan worden voldaan, is aanvullend op, of in 

plaats van een bronmaatregel ook naar een afschermingsmaatregel gekeken.  
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Aanpassing clustering voor afschermende maatregelen 

Omdat het effect van afscherming maar aan één zijde van de rijksweg optreedt 

(m.u.v. middenbermschermen), terwijl een bronmaatregel naar twee zijden van de 

weg werkt, kan het nodig zijn om voor een (aanvullende) afschermingsmaatregel 

een nieuw cluster af te bakenen. Ook wanneer er na het treffen van een doelmatige 

bronmaatregel nog maar weinig ‘probleemgevallen’ resteren waarvoor een 

aanvullende afschermende maatregel moet worden afgewogen, kan het 

noodzakelijk zijn het oorspronkelijke cluster in te perken tot het gebied in de 

directe omgeving van deze gevallen. 

Meerdere maatregelvarianten beoordelen 

Zodoende zijn voor de verschillende locaties binnen het onderzoeksgebied waarvoor 

maatregelen moeten worden afgewogen meestal meerdere maatregelvarianten 

onderzocht, aan de hand van een soms wisselende clusterindeling. 

 

Soms is het niet nodig om de geluidsbelastingen van elke maatregelvariant 

gedetailleerd te berekenen. Wanneer bijvoorbeeld op een locatie onvoldoende 

budget aan reductiepunten beschikbaar is om een minimaal benodigde maatregel 

voor het behalen van een zinvolle reductie te treffen, is op voorhand duidelijk dat 

zo’n maatregel niet doelmatig is. De effecten hoeven in dit geval niet zonder meer 

berekend te worden. Van de maatregelvarianten waarvan de effecten wel zijn 

berekend, zijn de geluidsbelastingen op geluidsgevoelige objecten zoals die zullen 

heersen na het treffen van deze maatregelvarianten in Bijlage 2 weergegeven.  

 

Wanneer meerdere (combinaties van) maatregelen doelmatig zijn, is de 

maatregel(combinatie) die de meeste geluidsreductie bewerkstelligt de maatregel 

die in beginsel wordt geadviseerd (er kunnen andere redenen dan doelmatigheid 

zijn om uiteindelijk een andere maatregel te adviseren, die worden dan in het 

Hoofdrapport behandeld). 

Toepassing doelmatigheidstoets in twee stappen in geval van nog niet afgehandelde 

sanering en reconstructie bij wijziging van een weg 

Het doelmatigheidscriterium schrijft voor dat de afweging van doelmatige 

maatregelen in twee stappen verloopt wanneer binnen het cluster waarvoor de 

maatregelafweging noodzakelijk was zowel nog niet afgehandelde 

saneringsobjecten als reconstructies aanwezig waren. 

 

In dat geval is eerst een afweging gemaakt voor alleen de nog niet afgehandelde 

saneringsobjecten. De ‘relevante objecten’ in dit verband zijn: woningen en legale, 

in het bestemmingsplan als zodanig aangeduide woonwagenstandplaatsen en 

ligplaatsen van woonschepen. In die eerste afweging wordt de hoogte van het 

maximaal beschikbare budget aan reductiepunten uitsluitend bepaald door de 

aanwezige nog niet afgehandelde saneringsobjecten.  

Als streefwaarden voor de bepaling van de geluidsreductie op grond van het 

doelmatigheidscriterium gelden in deze stap de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 

voor de nog niet afgehandelde saneringsobjecten. 

Als tweede stap is dan een integrale afweging gemaakt voor alle objecten binnen 

het cluster waarvoor de maatregel is afgewogen. In die tweede stap wordt het 

maximaal beschikbare budget aan reductiepunten bepaald door de bijdragen van 

alle geluidsgevoelige objecten binnen het cluster. Als streefwaarde voor de 

saneringsobjecten geldt dan de geluidsbelasting die met de maatregelen uit de 

eerste stap zou worden bereikt. 
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Zie het Deelrapport Algemeen Wet geluidhinder voor meer toelichting op de 

toepassing van het doelmatigheidscriterium in twee stappen. 

Beoordeling van de samenloop (cumulatie) van geluidsbelastingen 

In Bijlage 2 zijn ook de berekeningsresultaten opgenomen van de gecumuleerde 

geluidsbelastingen op geluidsgevoelige objecten, waarvoor in het Tracébesluit een 

hogere waarde moet worden vastgesteld, wanneer de geadviseerde maatregelen 

worden uitgevoerd. De afwegingen over de aanvaardbaarheid van deze 

gecumuleerde geluidsniveaus zijn in dit hoofdstuk opgenomen. Een samenvatting 

van die beoordeling voor het hele onderzoeksgebied is in hoofdstuk 4 van het 

Hoofdrapport opgenomen. 

5.2 Ligging knelpunten langs de N35 

In hoofdstuk 4 van het Hoofdrapport is het aantal objecten, waar sprake is van 

reconstructie, samengevat. Voor deze objecten is onderzocht of maatregelen om de 

geluidsbelasting te beperken doelmatig zijn. Uit de berekeningen volgt dat alleen in 

deelgebied 1 er sprake is van reconstructie. Het onderzoek naar maatregelen 

beperkt zich daarom tot deelgebied 1. Omdat er in deelgebied 1 nog niet opgeloste 

saneringen aanwezig zijn, dienen deze saneringen eerst opgelost te worden. 

 

Van de maatregelafweging wordt in navolgende paragrafen verslag gedaan.  

5.3 Stap 1 Afweging doelmatige maatregelen voor de saneringsobjecten langs 

de N35 

In Figuur 26 zijn de nog niet afgehandelde saneringssituaties weergegeven en de 

clusters die bij de afweging van maatregelen voor stap 1 van de afweging 

gehanteerd zijn. Opgemerkt wordt dat in stap 1 het totale budget aan 

reductiepunten alleen bepaald wordt door de saneringswoningen. Overige 

geluidgevoelige bestemmingen met een geluidsbelasting hoger dan de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB, gelegen binnen de 2D zichthoeken, dragen bij 

stap 1 niet bij aan het totale aantal beschikbare reductiepunten. 
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Figuur 26 Clustering van de saneringsknelpunten voor het onderzoek naar maatregelen stap 1 

 
 

De clustering zoals weergegeven in bovenstaande figuur is tot stand gekomen op 

basis van de uitgangspunten die daarvoor in het Deelrapport Algemeen Wet 

geluidhinder zijn opgenomen. In dit geval is het cluster bepaald op basis van de 

2D zichthoeken van de saneringswoning Heinoseweg 6. Aan de noordzijde liggen de 

woningen Heinoseweg 15 en 15A die tevens zijn aangemerkt als 

saneringswoningen. Omdat voor deze woningen met de A lijst reeds hogere 

waarden zijn vastgesteld, worden deze woningen in dit onderzoek formeel als reeds 

gesaneerd beschouwd. 

5.3.7 Afweging van maatregelen voor cluster 1 

In dit cluster ligt 1 woning waar sprake is van een niet afgehandelde sanering. 

Conform de Wet geluidhinder kan pas worden overgegaan tot het verlenen van een 

hogere waarde vanwege reconstructie nadat saneringen langs het betreffende 

wegdeel zijn opgelost. Zodra er sprake is van ‘reconstructie’ en er maatregelen 

moeten worden onderzocht, zullen de saneringen moeten worden opgelost. 

Budget aan reductiepunten 

Het maximaal beschikbare aantal reductiepunten voor de saneringswoning en 

binnen het onderhavige cluster bedraagt 7.800. 

Onderzochte maatregelen 

Voor cluster 1 zijn de maatregelvarianten uit Tabel 10 doorgerekend. Deze 

maatregelvarianten zijn in Figuur 27 op kaart aangegeven. De 2D-zichthoek van 

cluster 100 bedraagt 184 m. Er zijn zowel maatregelvarianten met de 

bronmaatregel DGD B en een scherm als maatregelvarianten met alleen toepassing 

van een scherm doorgerekend. Indien er geen DGD B wordt toegepast, zijn er meer 

reductiepunten beschikbaar voor het toepassen van een scherm. 
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Figuur 27 Onderzochte maatregelvarianten met scherm en bronmaatregelen 

 

 

Figuur 28 Onderzochte maatregelvarianten met alleen schermmaatregelen 
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het budget van reductiepunten, ook de geluidsgevoelige objecten die geen knelpunt 

zijn.  

Figuur 29 Clustering van de knelpuntsituaties voor het onderzoek naar bronmaatregelen 

 
 

Figuur 30 Clustering van de knelpuntsituaties voor het onderzoek naar bronmaatregelen (detail) 
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5.6 Stap 2 Integrale afweging doelmatige afschermende maatregelen voor 

zowel saneringsobjecten als reconstructies langs de N35 

Wanneer de doelmatige bronmaatregel zou worden aangebracht, resteren er nog 3 

woningen waar de (voorkeurs)grenswaarde nog wordt overschreden. Het betreft de 

saneringswoning Heinoseweg 6 en de reconstructiewoningen Heinoseweg 13 en 

13A. 

 

In Figuur 33 is weergegeven waar deze resterende knelpuntsituaties liggen. In deze 

figuur zijn tevens de clusters aangeven waarvoor is onderzocht of het treffen van 

een aanvullende overdrachtsmaatregel doelmatig is. De uitkomsten van dat 

onderzoek is in navolgende paragraaf opgenomen.  

 

De clustering zoals weergegeven in Figuur 33 is tot stand gekomen op basis van de 

uitgangspunten die daarvoor in het Deelrapport Algemeen Wet geluidhinder zijn 

opgenomen.  

 

Figuur 33 Resterende knelpunten na het toepassen van doelmatige bronmaatregelen 

 

5.6.12 Afweging van afschermende maatregelen voor deelgebied 1/cluster 5 

In cluster 5 ligt 1 woning waar sprake is van een niet afgehandelde sanering. 

Budget aan reductiepunten 

Het maximaal beschikbare aantal reductiepunten voor de afweging van een 

maatregel bedraagt 17.500. 

Onderzochte maatregelen 

Allereerst moeten de kosten voor het doelmatige DGD B ter hoogte van cluster 5 in 

mindering gebracht worden op het totale beschikbare aantal reductiepunten voor 

cluster 5. Omdat er een volledige overlap is met de 2D zichthoek van de 
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Figuur 35 Ligging cluster 6 

 

Budget aan reductiepunten 

Het maximaal beschikbare aantal reductiepunten voor de afweging van schermen 

bedraagt 4.600. 

 

Gezien de ligging van de twee reconstructiewoningen op ruim 150 m van de N35, 

de ligging ter hoogte van de kruising van de N35 met de Oldeneelallee en de 

Zalneweg en het relatief beperkte aantal reductiepunten voor de Heinoseweg 13 

(1.900 reductiepunten) en Heinoseweg 13A (2.700 reductiepunten), wordt 

geconcludeerd dat het toepassen van een schermmaatregel niet doelmatig zal zijn. 

Voor de beschikbare reductiepunten kan een scherm van 2 m hoog en 49 m lang 

bekostigd worden. De optimale 4d maatregel lengte van circa 600 m is vele malen 

groter dan de maximaal te bekostigen schermlengte van 49 m. Een dergelijk 

scherm van 2 m hoog en 49 m zal gezien de afstand tussen de woningen en de N35 

(ruim 150 m) niet voldoende effectief kunnen zijn om te voldoen aan de eis van 

minimaal 5 dB reductie.  

 

Voor cluster 6 zijn daarom geen schermmaatregelen afgewogen. 

5.7 Overschrijding maximale ontheffingswaarde 

Met toepassing van het doelmatige maatregelvoorstel is binnen deelgebied 1 geen 

sprake van overschrijding van de maximale ontheffingswaarden. Het onderzoeken 

van ‘bovendoelmatige’ maatregelen is vanuit dat oogpunt daarom niet relevant. 
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Bijlage 1 Basisberekeningen geluidsgevoelige bestemmingen 

Inleiding 

De tabellen in deze bijlage bevatten de resultaten van de basisberekeningen voor 

de situaties 2015 (voor de heersende geluidsbelastingen) en 2028 inclusief project. 

Aan de hand van de toekomstige geluidsbelasting na realisatie van het project, 

maar zonder (nieuwe) geluidsmaatregelen, en de grenswaarde voor het betrokken 

object, is in deze tabellen per geluidsgevoelig object de toetsing uitgevoerd of er 

vanwege de N35 sprake is van reconstructie. 

 

Als er sprake is van sanering, dat wil zeggen als de geluidsbelasting in 1986 hoger 

was dan 60 dB(A) (dit zijn woningen die zijn opgenomen op de Eindmeldingslijst), 

en/of wanneer in het verleden al een hogere waarde in verband met sanering is 

vastgesteld is dit aangegeven met de aanduiding ‘san’ in de kolom ‘Sanering’.  

Als de saneringssituatie in het verleden is afgehandeld, is dit te herkennen aan het 

feit dat de verleende hogere waarde is vermeld in de kolommen ‘Eerder 

vastgestelde hogere waarde’. 

 

Als er sprake is van reconstructie, dat wil zeggen als de geluidsbelasting zonder het 

treffen van (nieuwe) maatregelen in 2028 tenminste 2 dB hoger is dan de geldende 

grenswaarde, is dit aangegeven met ‘X’ in de kolom ‘Reconstructie’. De 

grenswaarde is gegeven in de kolom ‘Grenswaarde in dB’. In het Deelrapport 

Algemeen Wet geluidhinder is uitgelegd op welke manier de grenswaarde wordt 

bepaald.  

 

In deze tabellen is verder informatie opgenomen over eventuele eerder 

vastgestelde hogere waarden (zowel in de oorspronkelijke dB(A)-waarde, als 

omgerekend tot dB-waarde). De berekende waarde van de heersende 

geluidsbelasting is daartoe als etmaalwaarde in dB(A) opgenomen, en daarnaast 

ook als Lden-waarde in dB. Aan de hand van het verschil tussen deze twee waarden 

is, conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, een eventuele hogere 

waarde in dB(A) omgerekend tot een hogere waarde in dB. 

 

In de kolom ‘Bestemming’ is een code voor het type bestemming opgenomen, 

bijvoorbeeld ‘woning’ of ‘school’. In Tabel 0-1 is de betekenis van deze codes te 

vinden.  

 

Ten slotte zijn in deze tabellen de toekomstige geluidsbelastingen na het treffen 

van de geadviseerde maatregelen uit hoofdstuk 7 van het hoofdrapport 

opgenomen, plus de vast te stellen hogere waarden bij uitvoering van die 

maatregelen. Bij deze eindvariant-resultaten is het gezamenlijke effect van alle 

geadviseerde maatregelen beschouwd. Hierbij is eveneens rekening gehouden met 

de maatregelen die geadviseerd worden vanwege het onderzoek volgens hoofdstuk 

11 van de Wet milieubeheer (SWUNG) vanwege de wijziging van het rijksdeel van 

de N35. 

 

Alle geluidsbelastingen in deze tabellen zijn gegeven na aftrek van de toepasselijke 

waarde op grond van artikel 110g Wet geluidhinder. 
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Bijlage 2 Resultaten maatregelberekeningen 

Inleiding 

In deze bijlage zijn de resultaten opgesomd van de berekeningen aan de 

maatregelvarianten. In de tabellen van bijlage 2.1 zijn achtereenvolgens de 

berekeningsresultaten gegeven voor de afweging van een bronmaatregel en van 

een afschermende maatregel (of combinatie van bron- en afschermende 

maatregel). Indien sprake is van nog niet afgehandelde sanering, is dit bovendien 

in twee stappen gedaan: eerst voor alleen de saneringsobjecten en vervolgens de 

integrale stap voor alle aanwezige knelpunten.  

 

In elke tabel zijn tevens de volgende gegevens over de geluidsgevoelige objecten 

opgenomen: 

 het beschikbare aantal reductiepunten per geluidsgevoelig object in het cluster. 

Dit is gebaseerd op de hoogste geluidsbelasting die het object in de situatie 2028 

met project maar zonder maatregelen (ook zonder eventuele al aanwezige 

maatregelen) ondervindt. Meestal zal dat de geluidsbelasting op de hoogste 

verdieping zijn. 

 de geluidsbelastingen na uitvoering van de maatregelen die in hoofdstuk 7 van 

het hoofdrapport worden geadviseerd (grijs gearceerd); 

 de hogere waarden die in het Tracébesluit moeten worden vastgesteld wanneer 

de maatregelen worden uitgevoerd die in hoofdstuk 7 van het hoofdrapport 

worden geadviseerd; 

 de binnenwaarde die na vaststelling van het Tracébesluit moet worden 

gegarandeerd voor de geluidsgevoelige bestemmingen waarvoor een hogere 

waarde moet worden vastgesteld in het Tracébesluit. 

 

In de tabellen van bijlage 2 zijn de gedetailleerde gegevens opgenomen van de 

berekening van de gecumuleerde geluidsniveaus bij de geluidsgevoelige objecten 

waarvoor een hogere waarde moet worden vastgesteld in het Tracébesluit. In deze 

paragraaf zijn de afzonderlijke bijdragen opgenomen van de bronnen die zijn 

meegenomen in de berekening van de gecumuleerde geluidsniveaus. 
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2 Wettelijk en beleidsmatig kader 

In dit hoofdstuk worden de wettelijke en beleidsmatige regels beschreven waaraan 

het akoestisch onderzoek moet voldoen. Het grootste deel hiervan bevindt zich in de 

Wet geluidhinder of in de besluiten op grond van deze wet. Deze worden hieronder 

daarom het meest uitgebreid beschreven. Aan het einde van het hoofdstuk wordt 

nog kort ingegaan op enkele belangrijke onderwerpen uit de jurisprudentie 

(aanvullende regels die gelden op grond van gerechtelijke uitspraken). 

 

Alle genoemde wettelijke regelingen zijn te raadplegen en downloaden van het 

Internet via de website http://wetten.overheid.nl. Beleidsdocumenten zijn te 

raadplegen en downloaden via de website www.rijksoverheid.nl. 

2.1 Wet geluidhinder 

Voor de projecten die onder de Wet geluidhinder vallen, zoals deels het 

onderhavige, zijn de Wet geluidhinder (Wgh) en het Reken- en meetvoorschrift 

geluid 2012 (RMG2012) van toepassing. Voor de afweging van de financiële 

doelmatigheid van geluidsmaatregelen geldt de Regeling doelmatigheid 

geluidmaatregelen Wet geluidhinder (in het vervolg van dit rapport aangeduid met 

‘het doelmatigheidscriterium’). In het onderstaande worden de belangrijkste regels 

en normen van deze regelingen voor het onderhavige onderzoek toegelicht. 

2.1.1 Geluidsgevoelige objecten 

De Wgh is slechts van toepassing voor zover het gaat om de geluidsbelasting van 

‘geluidsgevoelige objecten’. Dit is de wettelijke verzamelterm voor woningen, 

andere geluidsgevoelige objecten en geluidsgevoelige terreinen.  

Wat geluidsgevoelige objecten zijn, is bepaald in artikel 1 van de Wgh en artikel 1.2 

van het Besluit geluidhinder: 

 woningen; 

 onderwijsgebouwen; 

 ziekenhuizen; 

 verpleeghuizen; 

 verzorgingstehuizen; 

 psychiatrische inrichting; 

 kinderdagverblijf. 

 geluidgevoelige terreinen: woonwagenstandplaatsen en ligplaatsen woonschepen. 

 

Voor deze objecten moet in het akoestisch onderzoek worden onderzocht of in de 

toekomstige situatie, na uitvoering van het project, aan de normen van de Wgh 

wordt voldaan. Wanneer dat zonder het treffen van geluidsmaatregelen niet het 

geval is, moeten in het akoestisch onderzoek de doelmatige maatregelen worden 

bepaald. 

2.1.2 Geluidszone 

De normen in de Wgh gelden alleen binnen de ‘geluidszone’ van een weg. In 

artikel 74 van de Wgh zijn de geluidszones gedefinieerd. De geluidszones zijn te 

beschouwen als de aandachts- of onderzoeksgebieden voor een akoestisch 

onderzoek. Ze hebben niets te maken met de ligging van contouren of iets 

dergelijks.  
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Voor onderwijsgebouwen en kinderdagverblijven worden de geluidsniveaus in de 

avond en/of nachtperiode buiten beschouwing gelaten, als de betreffende gebouwen 

in deze perioden niet als zodanig worden gebruikt (artikel 1.6 Besluit geluidhinder). 

 

De invoering van Lden was een uitvloeisel van de Europese Richtlijn 

Omgevingslawaai. Hierin is de dosismaat voor verkeersgeluid in de hele Europese 

Unie gelijkgetrokken. 

 

Vóór 1 januari 2007 was de ‘etmaalwaarde’ (LETM) in Nederland de wettelijke 

dosismaat. Deze verschilt in de volgende opzichten van Lden: 

 de etmaalwaarde wordt weergegeven in dB(A) in plaats van in dB; 

 de avondperiode wordt in de berekening buiten beschouwing gelaten; 

 de etmaalwaarde is niet het gewogen gemiddelde van de geluidsniveaus in de 

dag- en nachtperiode, maar is gelijk aan de hoogste waarde van de volgende 

twee niveaus: 

- het gemiddelde geluidsniveau in de dagperiode; 

- het gemiddelde geluidsniveau in de nachtperiode vermeerderd met 10 dB. 

 

Vanwege de verschillen in de berekeningswijze is een etmaalwaarde altijd groter 

dan dezelfde geluidsbelasting in Lden. Voor wegen bedraagt dit verschil ongeveer 2 

dB. Daarom zijn bij de wetswijziging in 2007 ook alle normen voor verkeersgeluid 

met 2 dB verlaagd. 

 

Hoewel de ‘eenheid’ waarin Lden en etmaalwaarde worden uitgedrukt verschillend is 

(respectievelijk dB en dB(A)) betreft het in beide gevallen zogenaamde ‘A-gewogen’ 

geluidsbelastingen. Dat wil zeggen dat rekening is gehouden met de menselijke 

verschillen in gevoeligheid voor hoge en lage tonen in het geluid. 

 

Wanneer een geluidsbelasting in Lden berekend is, is de uitkomst vrijwel altijd geen 

geheel getal. De wettelijke normen (zie paragraaf 2.1.5 en verder) zijn echter wel 

uitgedrukt gehele getallen. Voordat een berekende waarde aan een wettelijke norm 

kan worden getoetst, moet deze daarom eerst worden afgerond tot een geheel 

getal. Dat geldt ook voor het toetsen van een berekende toename van de 

geluidsbelasting. Het afronden vindt plaats via de gebruikelijke rekenregels voor het 

afronden van getallen, behalve wanneer een berekende (toename van de) 

geluidsbelasting precies op een halve decibel eindigt. In het RMG2012 is voor die 

gevallen een bijzondere afrondingsregel gegeven. Deze houdt in dat de berekende 

(toename van de) geluidsbelasting dan wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde 

even getal. Voorbeelden van de toepassing van de afrondingsregels zijn: 

 een berekende geluidsbelasting van 59,49 dB wordt afgerond naar 59 dB; 

 een berekende geluidsbelasting van 57,50 dB wordt afgerond naar 58 dB; 

 een berekende geluidsbelasting van 56,50 dB wordt afgerond naar 56 dB; 

 een berekende toename van de geluidsbelasting van 1,49 dB wordt afgerond naar 

een toename van 1 dB; 

 een berekende toename van de geluidsbelasting van 1,50 dB wordt afgerond naar 

een toename van 2 dB; 

 een berekende toename van de geluidsbelasting van 2,50 dB wordt eveneens 

afgerond naar een toename van 2 dB. 
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2.1.4 Correctie vanwege stiller verkeer in de toekomst 

Het beleid van de Nederlandse overheid en de Europese Unie (EU) is erop gericht 

om de geluidsemissie (geluidsuitstraling) van het verkeer te verminderen. Dit wordt 

bereikt door steeds strengere eisen te stellen aan de geluidsemissies van voertuigen 

en banden (in EU-verband), en door onderzoek naar stillere wegdekverhardingen te 

stimuleren (waarbij de Nederlandse overheid een voortrekkersrol vervult). In de 

Wgh is in artikel 110g de mogelijkheid geboden om met deze toekomstige 

ontwikkelingen rekening te houden in het geluidsonderzoek, door maximaal 5 dB 

aftrek op de berekende geluidsbelasting toe te passen voor toetsing aan de 

normstelling van de Wgh. 

 

In het RMG2012 is nader aangegeven hoe hiermee omgegaan moet worden. In 

artikel 3.4, eerste lid is geregeld dat in de periode tot 1 juli 2018 de berekende 

geluidsbelasting verminderd moet worden met de volgende waarde voordat toetsing 

aan de wettelijke norm plaatsvindt: 

 Indien de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur 

of meer bedraagt: 

- 3 dB als de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 

110g Wgh 56 dB is; 

- 4 dB als de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 

110g Wgh 57 dB is; 

- 2 dB als de geluidbelasting niet 56 dB of 57 dB bedraagt; 

 5 dB voor de overige wegen; 

 0 dB bij de bepaling van de geluidswering van de gevel. 

 

Verder is in artikel 3.4 van het RMG2012 geregeld dat bij de vaststelling van een 

verschil tussen twee geluidbelastingen, zoals in een akoestisch onderzoek naar 

reconstructie van een weg, de correctie wordt bepaald conform artikel 3.4, eerste 

lid, indien er sprake is van een eerder vastgestelde ten hoogst toelaatbare waarde, 

waarop de correctie op eenzelfde wijze is bepaald. Is dit niet het geval, dan 

bedraagt de correctie voor wegen met een representatief te achten snelheid voor 

lichte motorvoertuigen van 70 km/uur of meer 2 dB.   

 

Alleen wanneer sprake is van specifieke omstandigheden waardoor het toekomstige 

verkeersbeeld dusdanig afwijkend is dat het hanteren van deze aftrek tot een 

onjuist resultaat zou leiden, kan worden besloten om de aftrek niet toe te passen. 

Dit moet in het akoestisch onderzoek worden gemotiveerd. 

 

Daarnaast is in het RMG2012 in artikel 3.5 bepaald dat voor wegen met een 

representatief te achten snelheid van 70 km/uur of meer voor lichte 

motorvoertuigen 1 dB in mindering gebracht moet worden op de wegdekcorrectie 

als het wegdek bestaat uit:  

 elementenverharding; 

 Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB); 

 tweelaags ZOAB (met uitzondering van tweelaags ZOAB fijn); 

 uitgeborsteld beton; 

 geoptimaliseerd uitgeborsteld beton; 

 oppervlakbewerking. 
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Bij alle overige wegdektypen moet 2 dB in mindering worden gebracht op de 

wegdekcorrectie, voor wegen met een representatief te achten snelheid van 

70 km/uur of meer. 

2.1.5 Het principe van grenswaarden, hogere waarden en binnenwaarden 

In de Wgh zijn de grenswaarden gegeven voor de geluidsbelastingen op 

geluidsgevoelige objecten die bij voorkeur niet overschreden zouden moeten 

worden. Bij wijziging van een weg is een kleine toename ten opzichte van deze 

grenswaarden toegestaan. Deze mag (afgerond) niet meer dan 1 dB bedragen. De 

wet biedt echter ook de mogelijkheid grotere overschrijdingen van de grenswaarden 

toe te staan. Dat moet dan wel formeel in het Tracébesluit worden vastgelegd. Als 

dit gebeurt wordt gesproken van het vaststellen van een ‘hogere waarde’. Het gaat 

hierbij om de afgeronde waarde van de toekomstige geluidsbelasting na (eventuele) 

maatregelen. De wet geeft ook normen voor de maximale hogere waarden die 

kunnen worden vastgesteld.  

Wanneer geluidsgevoelige objecten in stedelijk gebied liggen, zijn sommige 

maximale hogere waarden hoger dan wanneer de objecten in buitenstedelijk gebied 

liggen. 

 

Volgens de Wgh kan vaststelling van een hogere waarde alleen gebeuren als 

maatregelen om de toekomstige geluidsbelasting te beperken tot de 

(voorkeurs)grenswaarde ‘onvoldoende doeltreffend zijn of op overwegende 

bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of 

financiële aard’. Of maatregelen op overwegende bezwaren stuiten van 

stedenbouwkundige, verkeerskundige of landschappelijke aard is in overleg met de 

opdrachtgever bepaald en is in het Hoofdrapport beschreven. Voor het 

beantwoorden van de vraag of maatregelen op overwegende bezwaren stuiten van 

financiële aard geldt het (wettelijke) doelmatigheidscriterium. De werking van de 

(financiële) doelmatigheidstoets in deze regeling is in paragraaf 0 beschreven. De 

uitkomsten van deze toetsing zijn op hoofdlijnen beschreven in het Hoofdrapport en 

per onderzochte maatregel in detail in het Deelrapport Specifiek Wet geluidhinder 

 

Ten slotte bevat de Wgh in hoofdstuk VIIIb en het Besluit geluidhinder in artikel 

3.10 normen voor het maximale geluidsniveau binnen geluidsgevoelige 

bestemmingen bij gesloten ramen (in het vervolg van dit rapport ‘binnenwaarde’ 

genoemd). Deze binnenwaarde geldt voor geluidsgevoelige ruimten van een 

geluidsgevoelige bestemming. Wanneer voor een geluidsgevoelige bestemming een 

hogere waarde wordt vastgesteld zal worden onderzocht of daardoor de 

binnenwaarde niet zal worden overschreden. Als uit dat onderzoek blijkt dat de 

binnenwaarde overschreden zal worden, treft het gemeentebestuur op kosten van 

Rijkswaterstaat maatregelen om de geluidwering van het gebouw te verbeteren. Dit 

onderzoek en het treffen van de noodzakelijke maatregelen vinden plaats nadat het 

Tracébesluit onherroepelijk is geworden. In het onderhavige onderzoek is daarom 

nog niet onderzocht of en welke geluidswerende maatregelen aan geluidsgevoelige 

bestemmingen nodig zijn. 

 

Voor de hoogte van de (voorkeurs)grenswaarden, maximale hogere waarden en 

binnenwaarden maakt de Wgh onderscheid tussen drie verschillende situaties: 

 nog niet afgehandelde sanering; 

 reconstructie van een weg; 

 nieuwe aanleg van een weg. 
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In het onderstaande wordt in aparte deelparagrafen nader op de normstelling voor 

deze situaties in gegaan. 

2.1.6 Normen voor nog niet afgehandelde sanering 

Een saneringssituatie is op grond van artikel 88 Wgh, zoals dat luidde voor 1 januari 

2007 een woning of andere geluidsgevoelige bestemming waarvan de 

geluidsbelasting in 1986 (als etmaalwaarde) al hoger was dan 60 dB(A). Van een 

saneringssituatie kan dus alleen sprake zijn voor een bestaand geluidsgevoelig 

object langs een bestaande weg, die beide ook in 1986 al aanwezig waren. Het is de 

bedoeling dat alle saneringssituaties in de loop van de jaren worden gesaneerd.  

Op verzoek van de toenmalige minister van VROM zijn reeds in de jaren negentig de 

woningen geïnventariseerd die als gevolg van het wegverkeerslawaai in 1986 een 

geluidsbelasting van 55 dB(A) of meer op de gevel hadden. De woningen met een 

geluidsbelasting van 55 tot 60 dB(A) zijn op de zogeheten C-lijst terecht gekomen.  

De woningen met een geluidsbelasting van 60 tot 65 dB(A) staan op de B-lijst en 

woningen met een geluidsbelasting van 65 tot 70 dB(A) staan op de A-lijst. Tot slot 

zijn de woningen met een geluidsbelasting van meer dan 70 dB(A) bekend als de 

70+ woningen en staan daarmee op een aparte lijst. Deze lijsten waren echter niet 

compleet. Daarom hebben gemeenten opnieuw de gelegenheid gekregen een 

inventarisatie uit te voeren naar het aantal saneringssituaties binnen hun gemeente. 

Deze situaties hebben de gemeentes tot 1 januari 2009 kunnen melden aan de 

minister van VROM. Al deze situaties zijn opgenomen in de zogeheten eindmelding 

evenals de A- en B-lijst. Formeel vallen alleen de bestemmingen die zijn opgenomen 

op de Eindmeldingslijst onder de definitie sanering (op grond van artikel 88 Wgh, 

zoals dat luidde voor 1 januari 2007). Woningen die wel gesaneerd zouden moeten 

worden maar niet zijn aangemeld voor de Eindmeldingslijst vallen formeel niet 

onder de definitie sanering. 

 

Er moet met behulp van doelmatige maatregelen naar worden gestreefd om de 

toekomstige geluidsbelasting van saneringssituaties terug te brengen tot de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Hiervoor moet per gemeente eenmalig een 

programma van maatregelen (saneringsprogramma) worden vastgesteld. Als dit nog 

niet gebeurd is, moet de sanering alsnog in het Tracébesluit worden meegenomen. 

In dat geval wordt in dit rapport gesproken van ‘nog niet afgehandelde sanering’. 

 

De normen voor niet afgehandelde saneringssituaties staan in artikel 89 van de Wgh 

en artikel 3.6 van het Besluit geluidhinder. Deze zijn van toepassing op alle 

geluidsgevoelige gebouwen, maar niet op geluidsgevoelige terreinen. Dat houdt in 

dat wanneer de geluidsbelasting van geluidsgevoelige terreinen in 1986 al hoger 

was dan 60 dB(A), er voor deze bestemmingen geen normen gelden bij het wijzigen 

van een bestaande weg. 

 

De (voorkeurs)grenswaarde voor nog niet afgehandelde sanering is 48 dB. Wanneer 

de toekomstige geluidsbelasting zonder het treffen van maatregelen hoger uitvalt, 

moet worden afgewogen of maatregelen doelmatig zijn om deze tot maximaal 48 dB 

te beperken. Als dat niet (helemaal) haalbaar is, moet een hogere waarde worden 

vastgesteld in het Tracébesluit. De maximale hogere waarde is afhankelijk van het 

soort geluidsgevoelige bestemming, en van de doelmatigheidsafweging van 

maatregelen. In Tabel 2 zijn de maximale hogere waarden samengevat. 
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een niet afgerond getal op. Wanneer dat hoger is dan 48 dB* is dat de waarde 

van de omgerekende waarde; 

3. indien het resultaat van 2 lager is dan 48 dB*, dan krijgt de omgerekende 

hogere waarde per definitie de waarde 48 dB* (wettelijke ondergrens). 

* 53 dB wanneer het een terrein betreft bij een ander gezondheidszorggebouw dan een 

ziekenhuis of verpleeghuis waarop zorg wordt verleend. 

Maximaal vast te stellen hogere waarden in het kader van ‘reconstructie’ 

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat het effect van de doelmatige maatregelen 

onvoldoende is om de toekomstige geluidsbelasting op geluidsgevoelige objecten 

waarvoor sprake is van ‘reconstructie’ volledig terug te brengen tot de grenswaarde, 

moet in het Tracébesluit een hogere waarde worden vastgesteld voor deze objecten. 

De normen hiervoor zijn gegeven in de artikel 100a van de Wgh en artikel 3.4 van 

het Bgh.  

De maximale hogere waarde mag in beginsel niet meer dan 5 dB hoger zijn dan de 

grenswaarde. Op deze regel geldt een uitzondering wanneer er elders als gevolg van 

de wijziging van de weg bij minstens even veel woningen sprake is van een 

minstens even grote afname van de geluidsbelasting ten gevolge van een andere 

weg. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer een andere weg sterk ontlast 

wordt als gevolg van de wijziging van de weg. Wanneer op grond van die 

uitzonderingsbepaling hogere waarden voor de weg worden vastgesteld die meer 

dan 5 dB hoger zijn dan de grenswaarde, is de wegbeheerder tevens verplicht 

financiële middelen beschikbaar te stellen om de gevels van deze woningen te 

isoleren, zodat voldaan wordt aan de binnenwaarden in artikel 111b van de Wgh en 

art 3.10 van het Bgh. 

 

Daarnaast gelden maximumwaarden waar een eventueel vast te stellen hogere 

waarde in elk geval niet boven mag worden vastgesteld. Wat precies de maximale 

hogere waarde is die voor een bepaald geluidsgevoelig object kan worden 

vastgesteld, is afhankelijk van meerdere omstandigheden: 

 ligging in stedelijk of buitenstedelijk gebied; 

 het soort geluidsgevoelig object; 

 is de heersende geluidsbelasting hoger dan 53 dB? 

 is eerder een hogere waarde vastgesteld? 

 is voor het eerst een hogere waarde vastgesteld in het kader van sanering? 

 is eerder een hogere waarde vastgesteld voor nieuwbouw of reconstructie van de 

weg op grond van respectievelijk artikel 83 of 84 Wgh zoals die luidden voor 

1 september 1991? 

 is eerder een hogere waarde boven de ‘normale’ maximumwaarde vastgesteld in 

het kader van de Wgh, de Spoedwet wegverbreding, de Experimentenwet Stad en 

Milieu of de Interimwet stad- en milieubenadering? 

 

De maximaal vast te stellen hogere waarden zijn samengevat in Tabel 4. 

 





 

 

Akoestisch onderzoek N35 Zwolle Wijthmen | Algemene Uitgangspunten | mei 2015 

Pagina 19 van 35

mogelijk aan de normen van de Wet geluidhinder te kunnen voldoen wanneer die 

hier ook zouden gelden. De normen van de wet zijn langs deze wegdelen echter niet 

van toepassing. Het treffen van doelmatige maatregelen is daarom niet verplicht, en 

ook hoeven langs deze wegdelen geen hogere waarden te worden vastgesteld. In 

het Tracébesluit wordt afgewogen of daadwerkelijk maatregelen zullen worden 

getroffen. Wanneer dat het geval is, wordt bij de berekening van de samenloop van 

geluidsbelastingen (zie paragraaf 0) tevens rekening gehouden met deze 

maatregelen.  

2.1.9 Doelmatigheidsafweging geluidsmaatregelen 

In de Wgh is aangegeven dat maatregelen om de toekomstige geluidsbelasting 

terug te brengen tot de geldende (voorkeurs)grenswaarde niet getroffen hoeven te 

worden wanneer de kosten voor die maatregelen niet in redelijke verhouding staan 

tot (vrij vertaald) de verbetering van de geluidssituatie.  

De wettelijke ‘Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder’ (verder 

‘het doelmatigheidscriterium’ genoemd) bevat de regels waarmee moet worden 

beoordeeld of dit het geval is.  

Deze regels zijn van toepassing op alle mogelijke projecten voor een hoofdweg, of 

het nu nieuwe aanleg van een hoofdweg betreft of wijziging/verbreding van een 

bestaande hoofdweg. Ook wanneer bij wijziging/verbreding van een bestaande 

hoofdweg sprake is van nog niet afgehandelde sanering is het 

doelmatigheidscriterium hierop van toepassing. 

 

Als de kosten van maatregelen volgens het doelmatigheidscriterium niet in redelijke 

verhouding staan tot de verbetering van de geluidssituatie worden die maatregelen 

in het vervolg van dit rapport ‘ondoelmatig’ genoemd.  

Als maatregelen om de toekomstige geluidsbelasting terug te brengen tot de 

(voorkeurs)grenswaarde ondoelmatig zijn, betekent dat overigens niet automatisch 

dat dan helemaal geen maatregelen getroffen hoeven te worden. In dat geval zal 

verder gekeken moeten worden of goedkopere maatregelen die de geluidsbelasting 

wel beperken, alleen niet helemaal tot de geldende grenswaarde(n), wel doelmatig 

zijn. Uiteindelijk wordt een doelmatige maatregel(combinatie) geadviseerd die de 

hoogste geluidsreductie bewerkstelligt. 

Volgorde van afwegen van maatregelen, en ‘soorten’ geluidbeperkende maatregelen 

Het doelmatigheidscriterium sluit aan bij het algemene principe van het milieubeleid 

dat het treffen van maatregelen aan de bron (zoals een stiller wegdek) de voorkeur 

verdient boven het treffen van maatregelen die de overdracht van het geluid 

beperken (zoals geluidsschermen) of maatregelen bij de ontvanger (gevelisolatie). 

Bij het afwegen van maatregelen wordt daarom altijd eerst beoordeeld of een 

bronmaatregel doelmatig is, en pas daarna of (aanvullende) geluidsschermen 

doelmatig zijn. Het doelmatigheidscriterium biedt echter ook de mogelijkheid om 

toch voor een geluidsscherm (of –wal) te kiezen wanneer daarmee een beter 

rendement te behalen is dan met een bronmaatregel. 

Het doelmatigheidscriterium is alleen van toepassing op bronmaatregelen (stillere 

wegdekken) en overdrachtsmaatregelen (afscherming). Voor het treffen van 

gevelisolatiemaatregelen is het doelmatigheidscriterium niet aan de orde. 

 

In het doelmatigheidscriterium zelf is een lijst opgenomen met de bron- en 

overdrachtsmaatregelen waarvan de doelmatigheid met het criterium kan worden 

bepaald. Bij het afwegen van maatregelen moet met deze lijst rekening worden 
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Het gaat hierbij om de geluidsbelasting na toepassing van de aftrek op grond van 

artikel 110g van de Wgh (zie paragraaf 2.1.4), en afgerond op een geheel getal. 

Hoe hoger deze geluidsbelasting boven de voorkeursgrenswaarde ligt, hoe meer 

reductiepunten beschikbaar zijn. Boven een toekomstige geluidsbelasting van 63 dB 

geldt bovendien een toeslag.  

Tot en met de voorkeursgrenswaarde is het aantal reductiepunten nul. In Figuur 3 is 

de afhankelijkheid van het aantal reductiepunten van de toekomstige 

geluidsbelasting in de akoestische standaardsituatie grafisch weergegeven. 

 

Figuur 3 Bepaling aantal reductiepunten per geluidsgevoelig object (1 ’woning’ = 1 ’object’) 

 

 
 

Door het aantal reductiepunten te bepalen aan de hand van de akoestische 

standaardsituatie en het aantal maatregelpunten te bepalen ten opzichte van die 

standaardsituatie is verzekerd dat de kosten-batenafweging op een bepaalde locatie 

altijd dezelfde uitkomst heeft, ongeacht de voorgeschiedenis van de eventueel al 

getroffen geluidsmaatregelen. Dat draagt bij aan de uniforme beoordeling van de 

doelmatigheid en aan de eenvoud daarvan.  
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Regels en randvoorwaarden 

Het doelmatigheidscriterium kent twee hoofdregels en twee aanvullende regels voor 

de doelmatigheidsbeoordeling van maatregelen. 

 

De twee hoofdregels zijn: 

 De maatregelen moeten voldoende zijn om de vereiste geluidbelastingen veilig te 

stellen. Met andere woorden, de toekomstige geluidbelasting hoeft niet verder 

teruggedrongen te worden dan tot de geldende (voorkeurs)grenswaarden voor de 

geluidsgevoelige objecten waarvoor in de toekomstige situatie met project sprake 

is van ‘reconstructie’ of van overschrijding van de voorkeursgrenswaarde voor 

nog niet afgehandelde sanering of nieuwe aanleg; 

 het aantal maatregelpunten voor een locatie mag niet hoger zijn dan het ‘budget’ 

aan reductiepunten op die locatie. 

 

De twee aanvullende regels zijn: 

 Het doelmatigheidscriterium houdt er rekening mee dat grote investeringen voor 

het terugdringen van de laatste paar dB’s niet rendabel zijn. Hiervoor wordt als 

richtsnoer aangehouden dat wanneer een maatregel een nagenoeg gelijke 

geluidreductie haalt als de 100% maatregel, tegen veel minder maatregelpunten, 

verdergaande maatregelen niet meer hoeven te worden getroffen.  

 Ook grote investeringen voor een beperkte verhoging van een nog maar 

kortgeleden gebouwd scherm worden als niet doelmatig gekwalificeerd. Hierbij 

gelden als randvoorwaarden dat het bestaande scherm niet ouder is dan 10 jaar 

op het moment dat de uitvoering van het project van start gaat, niet is op te 

hogen, en dat met het bestaande scherm ten minste 90% van de geluidsreductie 

wordt behaald die met het doelmatige hogere scherm mogelijk is. 

 

Verder regelt het doelmatigheidscriterium hoe de geluidsreductie van een 

maatregel(combinatie) moet worden bepaald. Deze kan worden beschouwd als de 

‘baten’ van een geluidbeperkende maatregel(combinatie), en is gedefinieerd als de 

optelsom van alle afnamen van de geluidsbelasting op alle geluidsgevoelige objecten 

die van de maatregel(combinatie) profiteren totdat de geldende grenswaarde voor 

die objecten is bereikt. Wanneer een maatregel de geluidsbelasting dus tot een 

lagere waarde dan de geldende grenswaarde terugbrengt, ‘kost’ deze maatregel wel 

meer maatregelpunten maar levert deze wettelijk gezien geen extra geluidsreductie 

op. Zo’n maatregel is dan dus minder doelmatig dan een ‘goedkopere’ maatregel die 

de geluidsbelasting minder ver terugbrengt maar wettelijk gezien een even hoge 

geluidsreductie haalt. 

 

Ten slotte stelt het doelmatigheidscriterium nog als randvoorwaarden aan de 

doelmatigheidsbeoordeling van maatregelen dat de beoordeling plaatsvindt per 

maatregel(combinatie). Dat houdt voor het akoestisch onderzoek in dat telkens 

bepaald moet worden welk ‘cluster’ van geluidsgevoelige objecten van een 

maatregel profiteert, omdat alleen voor dat cluster het budget aan reductiepunten 

moet worden bepaald, en de behaalde geluidreductie met de afgewogen 

maatregel(combinatie). 

Beoordeling nog niet afgehandelde saneringssituaties 

Wanneer in het project sprake is van een of meer locaties met zowel nog niet 

afgehandelde saneringssituaties (zie paragraaf 2.1.6) als reconstructies (zie 

paragraaf 2.1.7) vindt de doelmatigheidsbepaling van maatregelen voor deze 
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locatie(s) in twee stappen plaats. Deze tweedeling is aangebracht omdat er anders 

verschillen zouden kunnen ontstaan tussen de beoordeling van doelmatige 

maatregelen voor nog niet afgehandelde saneringssituaties in het kader van een 

tracéwetproject en in het kader van een afzonderlijk saneringsprogramma. 

 

De twee stappen die moeten worden doorlopen wanneer in het project sprake is van 

een of meer locaties met zowel nog niet afgehandelde saneringssituaties als 

aanpassingssituaties zijn de volgende: 

A. Eerst worden de doelmatige maatregelen bepaald voor alleen de nog niet 

afgehandelde saneringssituaties zoals dit zou gebeuren wanneer een afzonderlijk 

saneringsprogramma wordt opgesteld. Dat houdt in dat het budget aan 

reductiepunten in deze stap ook alleen op basis van de saneringsobjecten wordt 

bepaald (uitgaande van toekomstige geluidbelasting met project, in de 

akoestische standaardsituatie). Als streefwaarde (ondergrens voor de bepaling 

van de geluidsreductie) voor de toepassing van het doelmatigheidscriterium in 

deze stap gelden de wettelijke voorkeursgrenswaarden voor nog niet 

afgehandelde sanering (48 dB voor wegen). Dit leidt tot een bepaald pakket aan 

maatregelen met bijbehorende toekomstige geluidsbelastingen op de nog niet 

afgehandelde saneringsobjecten. Deze geluidsbelastingen vormen in de volgende 

stap de streefwaarde voor de saneringsobjecten. 

B.  In de tweede stap worden de doelmatige maatregelen bepaald voor zowel de nog 

niet afgehandelde saneringssituaties als de reconstructies. Hierbij wordt de 

gebruikelijke werkwijze gevolgd. Dat wil onder meer zeggen dat het budget aan 

reductiepunten in deze stap door alle aanwezige geluidsgevoelige objecten in het 

cluster wordt bepaald. Bij het bepalen van de behaalde geluidsreducties van de 

verschillende maatregelvarianten wordt echter voor een nog niet afgehandeld 

saneringsobject geen reductie meegeteld beneden de ondergrens (streefwaarde) 

die in stap A is bepaald. Hierdoor zijn maatregelvarianten die de geluidsbelasting 

op deze objecten wel terugdringen tot beneden deze waarden minder doelmatig, 

omdat er tegenover de hogere aantallen maatregelpunten niet meer 

geluidsreductie staat. 

Aanvullende beoordeling ‘verboden’ toenames van de geluidsbelasting 

Uit bovenstaande puur financiële afweging volgt een (of geen) maatregelpakket dat 

een zeker effect heeft op de toekomstige geluidsbelastingen van de geluidsgevoelige 

objecten waar sprake is van nog niet afgehandelde sanering, reconstructie of 

overschrijding van de voorkeursgrenswaarde voor nieuwe aanleg. Het kan zijn dat 

ondanks het effect van de maatregel de toekomstige geluidsbelasting bij enkele 

objecten nog steeds hoger is dan de maximale hogere waarden in paragraaf 2.1.6, 

2.1.7 of Tabel 4. In dat geval is het wettelijk verplicht om een verdergaand pakket 

van maatregelen af te wegen, dat er in elk geval voor zorgt dat geen maximaal vast 

te stellen hogere waarden meer worden overschreden. Daar kan ook bij horen dat 

wordt overwogen het betreffende geluidsgevoelige object aan te kopen en aan de 

geluidsgevoelige bestemming te onttrekken. 
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2.1.10 Beoordeling samenloop van geluidsbelastingen (cumulatie) 

Bij het vaststellen van een hogere waarde voor een geluidsgevoelig object moet op 

grond van de Wgh in sommige gevallen ook aandacht geschonken worden aan de 

eventuele samenloop met andere gezoneerde geluidsbronnen. Dat is het geval 

wanneer: 

 het geluidsgevoelige object tevens binnen de geluidszone(s) van een of meer van 

deze geluidsbronnen ligt; 

 de geluidsbelasting vanwege de andere geluidsbron(nen) hoger is dan de 

voorkeursgrenswaarde voor die bron. 

 

Bij het vaststellen van een hogere waarde in het Tracébesluit moet worden 

beoordeeld of geen onaanvaardbare ‘cumulatie’ (opeenstapeling) van 

geluidsbelastingen kan ontstaan die zich zonder deze vaststelling niet zou kunnen 

voordoen. In het Hoofdrapport is voor die beoordeling een overkoepelend overzicht 

van de optredende cumulatie gegeven. In het Deelrapport Specifiek Wet 

geluidhinder is per geval een afweging gemaakt of aanvullende maatregelen moeten 

worden geadviseerd om het totale geluidsniveau vanwege alle relevante bronnen te 

verminderen.  

Daarvoor is voor elk geluidsgevoelig object waarvoor in het Tracébesluit een hogere 

waarde moet worden vastgesteld en waarvoor ook aan bovenstaande voorwaarden 

wordt voldaan, berekend wat het gecumuleerde (totale, van alle bronnen) 

geluidsniveau zou worden, en is beoordeeld of dat nog aanvaardbaar is.  

 

Omdat de hinderlijkheid van andere geluidsbronnen dan wegverkeer bij hetzelfde 

niveau in dB anders wordt ervaren, kunnen de getalsmatige waarden van de 

verschillende geluidsbelastingen echter niet zonder meer bij elkaar worden opgeteld. 

Daarom zijn hiervoor regels gegeven in hoofdstuk 2 van bijlage I van het RMG2012. 

Kort gezegd schrijven deze regels voor dat de bijdragen van alle bronnen eerst 

moeten worden omgerekend naar een wegverkeersgeluidsniveau dat even hinderlijk 

is. Vervolgens kunnen deze waarden tot één totaalniveau worden opgeteld. Verder 

is geregeld hoe moet worden omgegaan met de wettelijke aftrek op de 

geluidsbelasting vanwege wegverkeersbronnen (zie paragraaf 2.1.4) bij het 

berekenen van het gecumuleerde niveau. Voor railverkeersgeluid, luchtvaartgeluid 

en industriegeluid geldt zo’n wettelijke aftrek op de geluidsbelasting niet. Bij het 

cumuleren van geluidsbelastingen van verschillende bronnen blijft deze aftrek ook 

buiten beschouwing voor de bijdragen van wegverkeersbronnen.  

 

Voor de beoordeling van het gecumuleerde geluidsniveau heeft de berekeningswijze 

zonder aftrek een tweetal belangrijke gevolgen: 

 het gecumuleerde geluidsniveau is een theoretisch geluidsniveau waarin de 

bijdragen van alle bronnen zijn omgerekend naar de hinderlijkheid van 

wegverkeersgeluid. Het is dus geen niveau dat daadwerkelijk ‘buiten’ gemeten 

kan worden, maar een gestandaardiseerde beoordelingsgrootheid. 

 Omdat de wettelijke aftrek op de bijdragen van wegverkeersbronnen in de 

berekening van het cumulatieve niveau achterwege wordt gelaten, kan dit niveau 

getalsmatig tot meerdere dB’s hoger uitvallen dan de geluidsbelastingen die 

vanwege de afzonderlijke bronnen zijn berekend zonder dat deze bronnen samen 

daadwerkelijk meer geluid maken. Zo’n situatie kan zich vooral voordoen 

wanneer een of meer wegverkeersbronnen ook de grootste bijdrage leveren aan 

het cumulatieve niveau. 
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Het is bij de beoordeling van het cumulatieve geluidsniveau daarom van belang om 

te beseffen dat de getalswaarden van afzonderlijke geluidsbelastingen (of de 

normen daarvoor) en die van het cumulatieve geluidsniveau niet zonder meer met 

elkaar vergeleken kunnen worden.  

 

Voor de beoordeling van de aanvaardbaarheid van de cumulatie van 

geluidsbelastingen gelden geen wettelijke normen. Omdat iedere situatie kan 

verschillen is een maatwerkaanpak nodig. Hierin kunnen onder meer de volgende 

aspecten van belang zijn: 

 wat is de waarde van het gecumuleerde niveau? 

 in welke mate neemt het gecumuleerde niveau in de toekomst toe ten opzichte 

van de situatie zonder project? 

 in welke mate kan het gecumuleerde geluidsniveau verminderen wanneer geen 

hogere waarde zou hoeven worden vastgesteld (en de geluidsbelasting vanwege 

de weg dus geheel zou voldoen aan de wettelijke grenswaarde)? 

 is maar op één gevel sprake van een hoog (gecumuleerd) geluidsniveau, of 

worden andere gevels ook hoog belast (door andere bronnen)? 

 betreft het een (toename van het) gecumuleerd geluidsniveau op een groot 

aantal of slechts op enkele woningen? 

 welke mogelijkheden zijn er om maatregelen te combineren? Denk aan een 

situatie waarin een spoorweg naast de weg ligt. Afhankelijk van de plaatselijke 

omstandigheden kan dan mogelijk met één afschermende voorziening het 

geluidsniveau vanwege beide bronnen worden verminderd. 
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3 Rekenmodel en rekenmethoden 

Alle geluidsbelastingen en geluidsniveaus in dit akoestisch onderzoek zijn bepaald 

door middel van berekeningen met behulp van een computermodel. In het 

Hoofdrapport is uitgelegd waarom hiervoor geen metingen zijn uitgevoerd. De 

berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een software pakket dat voldoet aan 

de regels van Standaard-rekenmethode 2 van het RMG2012. In het Kader 

Akoestisch Onderzoek Wegverkeer van de Dienst Verkeer en Scheepvaart van 

Rijkswaterstaat zijn aanvullende richtlijnen gegeven voor de juiste toepassing van 

dit wettelijke voorschrift. In dit hoofdstuk is op hoofdlijnen aangegeven waarmee 

rekening wordt gehouden bij geluidsberekeningen volgens het RMG2012 en hoe het 

geluidsmodel volgens deze regels wordt opgebouwd. 

3.1 Berekening van het geluidsniveau 

In de berekening van het geluidsniveau wordt rekening gehouden met een groot 

aantal omstandigheden die de verspreiding van het geluid beïnvloeden. Dit kan het 

beste geïllustreerd worden aan de hand van de hoofdformule uit het RMG2012 voor 

de berekening van het equivalente geluidsniveau. Deze hoofdformule geeft aan hoe 

de bijdragen worden berekend van elke voertuigcategorie aan het totale equivalente 

geluidsniveau vanwege de weg: 

 
 

De verschillende onderdelen in deze formule hebben de volgende betekenissen. In 

het vervolg van dit hoofdstuk worden de belangrijkste nader toegelicht. 

Leq,i,j,n,m De bijdrage aan het totale equivalente niveau in één octaafband (i) vanuit 

één sector (j) van één voertuigcategorie (m) vanaf één bronpunt (n). 

In totaal wordt er over 8 octaafbanden gerekend. 

Het aantal sectoren waarover wordt gerekend hangt af van de lokale 

omstandigheden. 

Er worden drie voertuigcategorieën onderscheiden. 

Het aantal bronpunten (rijlijnen) is afhankelijk van het aantal rijstroken. 

LE De geluidsemissie. In deze term wordt rekening gehouden met: 

 de voertuigcategorie; 

 de snelheid; 

 de wegdekverharding; 

 de helling van een stijgende weg; 

 de verschillen in gevoeligheid van het menselijk oor voor verschillende 

frequenties (toonhoogten) van het geluid, dit wordt de ‘A weging’ van 

het geluidsniveau genoemd. 

ΔLOP De optrektoeslag. Deze is alleen van toepassing wanneer binnen 150 

meter van de ontvanger een met verkeerslichten geregelde kruising ligt, of 

wanneer binnen 100 meter van de ontvanger een situatie aanwezig is die 

de snelheid van het verkeer sterk beperkt (zoals een verkeersdrempel). 

ΔLGU De ‘geometrische uitbreidingsterm’ (ook wel ‘afstandsdemping’ genoemd). 

De geluidsenergie verspreidt zich vanaf de bron in alle richtingen. Hoe 

groter de afstand van de bron tot de ontvanger is, hoe meer deze 

‘verdund’ aankomt bij het waarneempunt. Dat wordt in deze term 

berekend. 
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ΔLL De luchtdemping. Met deze term wordt de absorptie van geluidsenergie 

door de luchtmoleculen berekend. 

ΔLB De bodemdemping. Met deze term wordt de absorptie van geluidsenergie 

door de bodem berekend. Hoe dichter de ontvanger zich bij het maaiveld 

bevindt, hoe groter deze bodemdemping is. Hierbij wordt ook het 

hoogteverloop van het maaiveld tussen bron en ontvanger in rekening 

gebracht. De bodemdemping is verder afhankelijk van de aard van het 

maaiveld tussen bron en ontvanger. Waterpartijen en verharde 

oppervlakten absorberen veel minder geluid dan onverharde bodem. 

CM De ‘meteocorrectieterm’. De formules voor de verspreiding van het geluid 

gaan uit van ‘meewind’ van de bron naar de ontvanger. In werkelijkheid is 

hier niet altijd sprake van. Met deze term wordt daarvoor een correctie 

bepaald. Wanneer de ontvanger op korte afstand van de bron ligt is deze 

correctie nul. 

ΔLSW De schermwerking. In deze term wordt het effect van afschermende 

gebouwen of voorzieningen (geluidsschermen of –wallen) berekend. Ook 

het effect van afscherming in de middenberm wordt met deze term 

berekend. Bij het berekenen van de schermwerking wordt rekening 

gehouden met meerdere factoren, waaronder: 

 verminderde bodemdemping in geval van afscherming; 

 de effectiviteit van de afscherming; 

 het ‘soort’ afscherming (geluidsscherm, geluidswal, topscherm); 

 het profiel van de afscherming (een ‘stompe’ bovenzijde, zoals bij een 

geluidswal, of een geluidswal met een verhoudingsgewijs laag 

topscherm daar op, heeft een kleinere schermwerking dan de ‘scherpe’ 

tophoek van een geluidsscherm). 

ΔLR De absorptiecorrectie bij reflectie. Wanneer het geluid via een hard object 

(bijvoorbeeld een gebouw) naar de ontvanger wordt ‘gekaatst’ wordt een 

deel van de geluidsenergie door dat object geabsorbeerd. Dat verlies wordt 

in deze term berekend. 

 

Na de berekening van alle bijdragen van elk van de drie voertuigcategorieën in acht 

octaafbanden over het aantal sectorhoeken en het aantal rijlijnen (‘bronpunten’) 

worden deze bijdragen bij elkaar opgeteld tot het totale equivalente niveau. Dat 

gebeurt afzonderlijk voor de dag-, de avond- en de nachtperiode. Ten slotte wordt 

uit de drie berekende waarden voor de dag-, avond- en nachtperiode het Lden 

berekend, waarbij toeslagen worden toegepast voor de avond- en de nachtperiode 

(zie paragraaf 2.1.3). 

3.2 Te onderzoeken situaties 

Om bij nieuwe aanleg van een weg te kunnen beoordelen of er sprake is van 

overschrijding van de voorkeursgrenswaarde worden de geluidsbelastingen in de 

toekomstige situatie berekend (in de regel het 10e jaar na openstelling van de 

nieuwe weg). 

 

Om bij wijziging/verbreding van een bestaande weg te kunnen beoordelen of er 

sprake is van reconstructies worden de volgende geluidsbelastingen berekend: 

 de heersende geluidsbelasting vóór de wijziging van de weg (ten minste 1 jaar 

voor aanvang van de wijziging), 

 de geluidsbelasting in het maatgevende toekomstige jaar (in de regel het 10e jaar 

na openstelling van de gewijzigde weg) inclusief de uitvoering van het project. 
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In sommige gevallen wordt het onderzoeksgebied uitgebreid met aangrenzende 

delen van de weg en/of andere wegen waarop een belangrijk uitstralingseffect van 

het project wordt verwacht (zie paragraaf 2.1.8). 

3.4 Rekenmethode 

In het rekenmodel is met alle factoren rekening gehouden die volgens het RMG2012 

van belang zijn (zie ook paragraaf 3.1). In onderstaande deelparagrafen wordt 

nader ingegaan op de belangrijkste aspecten hierbij. 

3.4.1 Modellering brongegevens: verkeersintensiteiten 

Bij het modelleren van de verkeersintensiteiten (aantal passerende voertuigen) in 

de verschillende peiljaren wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende 

categorieën voertuigen:  

 lichte motorvoertuigen: motorvoertuigen met 3 of meer wielen, die niet in 

categorie middelzwaar of zwaar vallen; 

 middelzware motorvoertuigen: autobussen, ongelede motorvoertuigen met een 

enkele achteras met 4 banden; 

 zware motorvoertuigen: gelede motorvoertuigen, motorvoertuigen met een 

dubbele achteras met uitzondering van autobussen. 

 

Van elke categorie wordt de gemiddelde intensiteit per uur bepaald in de volgende 

drie etmaalperioden en ingevoerd in het rekenmodel: 

 dagperiode (7 tot 19 uur); 

 avondperiode (19 tot 23 uur; niet van belang voor de berekening van de situatie 

1986); 

 nachtperiode (23 tot 7 uur). 

3.4.2 Modellering brongegevens: voertuigsnelheden 

Rekening houdend met de geldende maximum snelheid worden de gemiddelde 

rijsnelheden in het rekenmodel als volgt ingevoerd (conform het Kader Akoestisch 

Onderzoek Wegverkeer): 

 Bij een maximum toegestane snelheid van 130 km/uur wordt een gemiddelde 

snelheid van 121 km/uur ingevoerd voor lichte motorvoertuigen, 100 km/uur 

voor middelzwaar vrachtverkeer en 90 km/uur voor zwaar vrachtverkeer. 

 Bij een maximum toegestane snelheid van 120 km/uur wordt een gemiddelde 

snelheid van 115 km/uur ingevoerd voor lichte motorvoertuigen, 100 km/uur 

voor middelzwaar vrachtverkeer en 90 km/uur voor zwaar vrachtverkeer. 

 Bij een maximum toegestane snelheid van 100 km/uur wordt een gemiddelde 

snelheid van 100 km/uur ingevoerd voor lichte motorvoertuigen, 90 km/uur voor 

middelzwaar vrachtverkeer en 85 km/uur voor zwaar vrachtverkeer. 

 Bij een maximum toegestane snelheid van 80 km/uur wordt een gemiddelde 

snelheid van 80 km/uur ingevoerd voor lichte motorvoertuigen, 80 km/uur voor 

middelzwaar vrachtverkeer en 75 km/uur voor zwaar vrachtverkeer. 

 Bij een maximum toegestane snelheid van 70 km/uur of minder wordt voor alle 

voertuigcategorieën een gemiddelde snelheid ingevoerd die gelijk is aan de 

geldende maximumsnelheid. 

 Bij op- en afritten wordt de gemiddelde snelheid op- respectievelijk aflopend 

ingevoerd in drie logische stukken van 50, 65 en 80 km/uur. 

 

Afhankelijk van de situatie kunnen afwijkingen van deze vuistregels voorkomen.  
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In het rapport Deelrapport Specifiek Wet geluidhinder is gedetailleerd weergegeven 

met welke snelheden het verkeer in het akoestisch rekenmodel is opgenomen. 

3.4.3 Modellering brongegevens: weg 

De breedte van de rijbanen wordt in het geluidsmodel als een ‘akoestisch hard’ 

bodemgebied ingevoerd. De plaats op de weg waar de verkeersintensiteiten worden 

gemodelleerd wordt de ‘rijlijn’ genoemd. Afhankelijk van het aantal rijstroken van 

de weg worden één of meer rijlijnen in het model opgenomen.  

 

In Figuur 5 is voor de meest gangbare dwarsprofielen het aantal rijlijnen, hun 

positie op de rijbaan en de verdeling van de verkeersintensiteiten over de rijlijnen 

aangegeven. Deze figuur is afkomstig uit het Kader Akoestisch Onderzoek 

Wegverkeer. De op- en afritten en eventuele parallelbanen worden elk met één 

rijlijn in de rekenmodellen opgenomen. 
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3.4.5 Modellering overdrachtsgegevens: bodemgebieden 

In het rekenmodel wordt rekening gehouden met de akoestische eigenschappen van 

de bodem. Grasland en soortgelijke oppervlakken worden als ‘zacht’ 

(geluidsabsorberend) bodemgebied ingevoerd. Akoestisch relevante harde 

bodemoppervlakken, zoals wegen, grote parkeerplaatsen en wateroppervlakken 

worden als ‘harde’ (geluidsreflecterende) bodemgebieden ingevoerd. Achter 

eerstelijns bebouwing in stedelijke omgeving worden alle oppervlakken standaard 

als ‘harde’ bodemgebieden ingevoerd. 

3.4.6 Modellering ontvangergebied: rekenpunten 

Op de gevel van gebouwen waarvan de geluidsbelasting wordt berekend worden op 

representatieve locaties rekenpunten neergelegd, op standaard hoogtes van 1,5 m, 

4,5 m, 7,5 m etc. Voor elke verdieping meer wordt de standaardhoogte met 3 m 

verhoogd. Als de verdiepinghoogte aanzienlijk afwijkt van 3 m per verdieping kan 

hiervan worden afgeweken door de juiste verdiepinghoogte nemen en de 

rekenpunten op 1,5 m boven de vloerhoogte te modelleren. Als er twijfel is over de 

gevel die de hoogste geluidsbelasting ondervindt, wordt in enkele gevallen op 

meerdere gevels van één gebouw een waarneempunt neergelegd. Het maatgevende 

punt wordt vervolgens in de tabellen van het rapport Deelrapport Specifiek Wet 

geluidhinder opgenomen.  

3.4.7 Standaardinstellingen overdrachtsmodel 

Er wordt standaard gerekend met één reflectie per ‘geluidspad’ van bron naar 

ontvanger, en met een ‘sectorhoek’ van twee graden (dat wil zegen dat vanuit de 

bron gezien telkens over een hoek van twee graden een afzonderlijk ‘geluidpad’ 

naar de ontvanger wordt berekend; vervolgens worden de bijdragen van alle 

afzonderlijke ‘geluidpaden’ bij elkaar opgeteld, zie ook paragraaf 3.1). Deze 

instellingen van het geluidsmodel zijn voorgeschreven in het RMG2012. 

De rekenmodellen worden opgesteld op het rijksdriehoekscoördinatenstelsel. Het 

maaiveld en alle objecten worden ingevoerd met een hoogte ten opzichte van NAP.  
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Bijlage 1 Lijst van afkortingen 

EU Europese Unie 

m.e.r. milieueffectrapportage (het proces) 

MER Milieueffectrapport (het product) 

RMG2012 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 

RMV1981 Reken- en meetvoorschrift verkeerslawaai 1981 

OTB Ontwerp-Tracébesluit 

TB Tracébesluit 

Wm Wet milieubeheer 

Wgh Wet geluidhinder 

Bgh Besluit geluidhinder 
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Hoofdstuk 7  beschrijft het overkoepelende maatregelvoorstel op basis van alle
gemaakte afwegingen. Aangegeven is wat de gevolgen zijn voor de
geluidsbelastingen bij woningen, andere geluidsgevoelige objecten,
natuurterreinen en niet geluidsgevoelige objecten.

De bijlagen bij dit rapport beschrijven de volgende onderdelen:
Bijlage 1. Deze bijlage bevat de basisberekeningen voor alle woningen en

geluidsgevoelige objecten binnen het onderzoeksgebied per
adres/locatie. Tevens zijn in deze bijlage opgenomen de toekomstige
geluidsbelastingen op woningen en geluidsgevoelige objecten met het
definitieve maatregelpakket.

Bijlage 2. In deze bijlage zijn de basisberekeningen opgenomen van de
geluidsbelastingen op relevante niet-geluidsgevoelige bestemmingen
binnen het onderzoeksgebied en op natuur- en stiltegebieden.

Bijlage 3. Deze bijlage bevat de resultaten van de geluidsberekeningen aan de
onderzochte maatregelvarianten.

Bijlage 4. Deze bijlage bevat het besprekingsverslag van het overleg met de
beheerders van overige bronnen.

Bijlage 5. Deze bijlage bevat diverse kaarten.

1.2 Onderzoeksmethode
Beoordeeld is of langs het nieuw aan te leggen deel van de N35 sprake is van
hogere toekomstige geluidsbelastingen op geluidsgevoelige objecten dan de
wettelijke toetswaarde van 50 dB.

Uit de in het Hoofdrapport weergegeven toets blijkt dat waarden van het
geluidproductieplafond deels langs de te wijzigen N35 als gevolg van het project
zullen worden overschreden wanneer geen maatregelen worden getroffen.
Op grond van deze resultaten is geconcludeerd dat een onderzoek op woningniveau
moet worden verricht. In dit onderzoek wordt de doelmatigheid van maatregelen
onderzocht waarmee de overschrijdingen kunnen worden voorkomen of zoveel
mogelijk beperkt.

Het onderhavige Deelrapport Specifiek Wet milieubeheer beschrijft het onderzoek
naar eventuele (doelmatige) maatregelen. Hiervoor zijn de toekomstige
geluidsbelastingen berekend op geluidsgevoelige objecten en relevante niet-
geluidsgevoelige objecten binnen de invloedssfeer van de aan te leggen/te wijzigen
rijksweg.
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Figuur 2 De brongegevens wijzigen alleen binnen de projectgrenzen op het deel van de N35 in beheer van

RWS, voorbij kilometer 8.820 (ten oosten van het fysiek te wijzigen wegdeel) wijzigen de brongegevens

van de N35 in beheer van RWS niet en zijn deze ontleend aan het Register

2.4 Verkeersintensiteiten
De verkeersintensiteiten die in de berekeningsmodellen voor de dag-, avond- of
nachtperiode worden gebruikt, worden uitgedrukt in het gemiddeld aantal
motorvoertuigen dat in de betreffende etmaalperiode per uur over de weg rijdt
(gemiddeld over het jaar). De verkeersintensiteiten verschillen per wegvak. Voor de
voertuigen is onderscheid gemaakt naar het type voertuig. De voertuigen zijn
onderverdeeld in lichte, middelzware en zware voertuigen. Afhankelijk van het
aantal rijstroken van de hoofdweg zijn de verkeersintensiteiten voor de
verschillende situaties in de geluidsmodellen bovendien toegedeeld aan één of meer
rijlijnen per rijrichting.

2.4.1 Verkeersintensiteiten Lden-GPP
De verkeersintensiteiten waarmee het Lden-GPP berekend is, zijn afkomstig uit het
geluidsregister http://www.rws.nl/geotool/geluidsregister.aspx?cookieload=true).

Omdat de parallelwegen niet apart zijn opgenomen in het geluidsregister, zijn voor
de berekening van het Lden-GPP de etmaalintensiteiten op basis de verhoudingen
in de huidige situatie verdeeld over respectievelijk de hoofdrijbaan en
parallelwegen.

In de bijgevoegde kaartbladen is op kaartblad 1 de indeling in rijlijnen schematisch
weergegeven, zoals deze gehanteerd is voor de berekening van de situatie met
volledig benut geldend geluidproductieplafond. In Tabel 2 zijn de verkeersgegevens
uit het geluidsregister verdeeld over de rijlijnen in het geluidsmodel weergegeven.
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2.8 Gegevens overige geluidsbronnen

2.8.1 Gegevens overige bronnen voor cumulatie
Ten zuidwesten van het onderzoeksgebied ligt ter hoogte van km 4,8 het
gezoneerde industrieterrein De Marslanden en ten zuiden van de N35 ligt ter hoogte
van km 6,0 de gezoneerde outdoor kartbaan Karba.

Binnen het onderzoeksgebied van de hoofdweg vallen de volgende 7 woningen
tevens binnen de zone van industrieterrein De Marslanden:

 Heinoseweg 15
 Heinoseweg 15A
 Heinoseweg 6
 Heinoseweg 13
 Kanaalweg 1
Kanaalweg 1A
 Kanaalweg 2
 Kanaalweg 4

Binnen het onderzoeksgebied van de hoofdweg vallen de volgende 6 woningen
tevens binnen de zone van kartbaan Karba:

Heinoseweg 8-1
Heinoseweg 8-2
Heinoseweg 8-3
Heinoseweg 10c
Heinoseweg 12
Heinoseweg 12-2
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In Figuur 3, Figuur 4 en Figuur 5 zijn de betreffende geluidzones weergegeven en is
ingezoomd op de woningen gelegen binnen zones. De geluidsbelasting ten gevolge
van de betreffende gezoneerde terreinen mag op de zonegrens maximaal 50 dB
bedragen. De gezoneerde industrieterreinen zijn geen onderdeel van dit project
maar zijn wel relevant bij het bepalen van de gecumuleerde geluidsbelastingen.

Figuur 3 Geluidzone rond het industrieterrein De Marslanden en kartbaan Karba
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Figuur 4 Woningen gelegen binnen geluidzone rond het industrieterrein De Marslanden

Figuur 5 Woningen gelegen binnen geluidzone rond kartbaan Karba
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3 Akoestisch rekenmodel

In dit hoofdstuk is aangegeven op welke manier en met welke geografische
gegevens het akoestisch rekenmodel is opgesteld. Het akoestisch rekenmodel is op
kaartbladen weergegeven in bijlage 5.

3.1 Gebruikte rekenmethoden
Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van het volgende software pakket:

DGMR Geomilieu versie 2.51.

Dit pakket voldoet aan Standaard-rekenmethode 2 van het Reken- en
meetvoorschrift geluid 2012, bijlage 3.

3.2 Ligging van de weg en overige bronnen
Als basis voor het modelleren van de weg zijn de volgende bronbestanden gebruikt:

DTB (Digitale Topografische Bestanden) voor het wegmodel van de hoofdweg in
de toekomstige situatie met het project.
Ontwerpbestand DWM N35 Zwol-Wij 20140716.dwg voor het wegmodel van de
hoofdweg in de toekomstige situatie inclusief project.

3.3 Parameters wegdekverharding
In het onderzoek zijn de wegdekcorrecties (oftewel Cwegdek-getallen) gehanteerd
zoals bepaald volgens de methode beschreven in CROW-publicatie 316 en bijlage
III van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Deze wegdekcorrecties geven
aan wat de geluidreductie of geluidtoename van een wegdek is ten opzichte van het
referentiewegdek. De wegdekcorrecties zijn online in te zien via
http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/geluid/wet-
geluidhinder/wegverkeerslawaai/akoestisch-rapport/cwegdek/

3.4 Gebruikt kaartmateriaal omgeving
Voor het modelleren van de omgeving van de weg is gebruik gemaakt van het
volgende kaartmateriaal:

Digitaal terrein bestand DTB ( Geodata N35 5_9 2011 ).
GBKN (bestand GBKN_N35_ZW 1009-215 ).
ACN voor de adresgegevens (straatnaam,
huisnummer, gemeente).
Luchtfoto s Google Earth (alleen geraadpleegd).
Actueel Hoogtebestand Nederland  voor het
modelleren van de maaiveldhoogten van het omgevingsmodel.

De gegevens vanaf het kaartmateriaal zijn aangevuld met waarnemingen ter
plaatse op 3 en 4 mei 2012 en 22 oktober 2014. Ter verificatie zijn de
Basisregistraties Adressen en Gebouwen geraadpleegd (http://bagviewer.pdok.nl).

3.5 Nieuwe ontwikkelingen
Behalve met bestaande bebouwing moet soms ook rekening worden gehouden met
geprojecteerde bebouwing en andere toekomstige ontwikkelingen. Om te verifiëren
of dit het geval is, is in de periode december 2011/januari 2012 en november 2014
navraag gedaan bij de gemeente Zwolle en de gemeente Dalfsen. Hieruit is
gebleken dat binnen het onderzoeksgebied 4 locaties liggen die bestemd zijn voor
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woningbouw tot maximaal 3 bouwlagen hoog (bestemmingsplan Bos en
Buitenplaats Wijthmen).
Omdat het bestemmingsplan op deze locaties woningbouw toestaat, is hier
rekening mee gehouden in het akoestisch onderzoek. De betreffende locaties zijn
weergegeven op Figuur 6.

Figuur 6 Woningbouwlocaties Bos en Buitenplaats Wijthmen gelegen binnen het onderzoeksgebied

Ter plaatse van de kavels is de bouw van de volgende aantallen woningen
toegestaan:

Kavel 2: 3 woningen.
Kavel 3: 2 woningen.
Kavel 4: 3 woningen (inmiddels gerealiseerd).
Kavel 5: 3 woningen.

Daarnaast is door de raad het dorpsplan Wijthmen vastgesteld. Omdat het plan nog
niet is uitgewerkt in een concreet bestemmingsplan en zoals blijkt uit navraag bij
de gemeente ook niet zal zijn uitgewerkt voor vaststellen van het Tracébesluit,
wordt het voor dit onderzoek niet beschouwd als autonome ontwikkeling en daarom
niet meegenomen.

3.6 Te amoveren bestemmingen
Vanwege de wijzigingen aan de weg moeten een aantal geluidgevoelige objecten
worden geamoveerd. Het betreft de woningen Heinoseweg 8/8a en Heinoseweg 10.

3.7 Bodemgebieden
In het rekenmodel is rekening gehouden met de akoestische eigenschappen van de
bodem. Als basis hiervoor zijn de verharde vlakken uit de Top10Vector (versie
2006)] gehanteerd, aangevuld met informatie uit het ontwerpbestand en de
veldinventarisatie.





Pagina 22 van 372

Akoestisch onderzoek TB N35 Zwolle Wijthmen| Deelrapport Specifiek Wm | mei 2015

Volgens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen heeft Heinoseweg 32 behalve
een

3.10 Figuren van het geluidsmodel
Op de kaartbladen in bijlage 5 is schematisch het geluidsmodel aangegeven voor de
toekomstige situatie met het project. In deze figuren zijn verder de gehanteerde
rekenpunten weergegeven.
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4 Geluidsbelastingen

4.1 Onderzoeksgebied t.o.v. projectgrenzen
Als gevolg van de wijziging van de brongegevens tussen de projectgrenzen kan ook
de geluidproductie op de referentiepunten net buiten de projectgrenzen een
verandering ondergaan. Met het landelijke geluidmodel, dat ook wordt gebruikt
voor de jaarlijkse nalevingsrapportages op basis van het Reken- en meetvoorschrift
geluid 2012 (bijlage V), is berekend of en tot hoe ver buiten de projectgrenzen de
geluidproductieplafonds als gevolg van het project zouden worden
overschreden. Een verslag van dit onderzoek is opgenomen in bijlage 1 van het
hoofdrapport.
overschreden. Omdat sprake is van overschrijding van de plafondwaarden, is
onderzocht of met een bronmaatregel de overschrijdingen kunnen worden
weggenomen.

In Figuur 8 is aangegeven bij welke referentiepunten de plafondwaarde wordt
overschreden, in respectievelijk de situatie waarbij wordt uitgegaan van een
wegdekverharding type Dunne Geluidsreducende Deklaag type A (uitgezonderd ter
hoogte van de kruising met de Koelmansstraat waar vanwege technische bezwaren
geen Dunne Geluidsreducende Deklaag type A kan worden toegepast).

Figuur 8 Overzicht referentiepunten met een overschrijding van de plafondwaarde op basis van het

wegdektype Dunne Geluidsreducende Deklaag type A
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Zoals volgt uit Figuur 8 kunnen met een bronmaatregel niet alle overschrijdingen
worden weggenomen. Voor het te wijzigen bestaande deel van de N35 vindt een
gedetailleerd onderzoek op woningniveau plaats.

Wanneer binnen de werkgrenzen een onderbreking is in de referentiepunten met
een overschrijding, mag in principe de onderbreking buiten het minimum
onderzoeksgebied vallen. In overleg met RWS Oost-Nederland is besloten de
betreffende onderbrekingen toe te voegen aan het onderzoeksgebied.

In overleg met RWS Oost-Nederland is besloten om alle saneringen binnen de
fysieke werkgrenzen van het project op te lossen. Net buiten de oostelijke grens
van het onderzoeksgebied (onderzoeksgebied zoals bepaald op basis van de
referentiepunten met een plafondoverschrijding) liggen ten zuiden van de N35 drie
saneringswoningen (Ganzepanweg 8, 8a en 10). Het onderzoeksgebied wordt
daarom uitgebreid.
In de richting loodrecht op de weg wordt het onderzoeksgebied begrensd door de
ligging van geluidsgevoelige objecten met een toekomstige geluidsbelasting zonder
maatregelen die meer bedraagt dan de voorkeurwaarde van 50 dB.
Ter indicatie is de 50 dB contour op 7.5 m hoogte berekend in de situatie dat er
geen bebouwing is (poldercontour). Deze contour vormt een indicatie voor het
maximale gebied waarbinnen het onderzoek dient plaats te vinden. Alle
geluidsgevoelige objecten, zonder maatregelen, met een hogere toekomstige
geluidsbelasting dan 50 dB in de toekomstige, zijn in het onderzoek betrokken.
Tevens wanneer deze zich buiten de indicatieve 50 dB-contour bevinden.

In Figuur 9 is de begrenzing van het onderzoeksgebied weergegeven.

Figuur 9 Overzicht van het afbakening van het totale onderzoeksgebied
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4.2 Toegestane geluidsbelasting bij de geluidsgevoelige objecten

4.2.1 Toetswaarde nieuwe aanleg
Bij de geluidsgevoelige objecten langs de nieuw aan te leggen N35 geldt de
toetswaarde van 50 dB.

4.2.2 Toegestane geluidsbelasting bij wijziging bestaande rijksweg
Bij geluidsgevoelige objecten nabij een bestaande rijksweg is de toegestane
geluidsbelasting gelijk aan de waarde die al was toegestaan op grond van het
geldende geluidproductieplafond (Lden-GPP). Hierbij geldt volgens de wet een
ondergrens van 50 dB, want een geluidsbelasting van 50 dB is altijd toelaatbaar.
Wanneer het Lden-GPP van een geluidsgevoelig object lager is dan 50 dB, hoeft
voor een eventuele toename van de toekomstige geluidsbelasting op dit object tot
50 dB dus geen maatregel afgewogen te worden.

Volgens de wet hoeven bij wijziging van een bestaande rijksweg voor
geluidsgevoelige objecten geen maatregelen te worden afgewogen indien de
geluidsbelasting bij deze geluidsgevoelige objecten niet toeneemt tot boven de
hoogste waarde van:
A. het Lden-GPP op het betreffende object;
B. 50 dB.

Omdat voor de aanwezige saneringsobjecten (categorie A ook wel aangeduid als
Wgh-saneringen, (artikel 11.57 onder a Wm) en categorie B ook wel aangeduid als
NoMo-knelpunten (artikel 11.57 onder b Wm)) nog geen saneringsprogramma is
vastgesteld, geldt voor deze objecten een aangepaste doelstelling, de
saneringsdoelstelling. Deze is de laagste waarde van:
A. de waarde zoals die in het voorgaande is bepaald;
B. 60 dB.
Het wegvak van de N35 ter hoogte van het project is opgenomen op een lijst van
wegvakken (Besluit geluid milieubeheer, bijlage 4) waar in het verleden een
ongewenst sterke toename van de geluidsbelasting is opgetreden. Voor de
saneringsobjecten (sanering categorie C (artikel 11.57 onder c Wm)) langs dit
wegvak geldt, in afwijking van het voorgaande, als saneringsdoelstelling, de laagste
waarde van:
A. het Lden-GPP verminderd met 5 dB (met een ondergrens van 50 dB);
B. 60 dB.

Voor categorie C geldt de strengste saneringsnorm en is daarmee maatgevend voor
de maatregelafweging van alle saneringswoningen. In het vervolg van deze
rapportage is daarom geen onderscheid meer gemaakt in de verschillende
categorieën.

4.3 Toets projecteffect
Nabij de geluidsgevoelige objecten binnen het onderzoeksgebied is met het
akoestisch model de geluidsbelasting voor de toekomstige situatie met het project
bepaald en getoetst aan de in paragraaf 4.2 beschreven toegestane
geluidsbelasting. In bijlage 1 zijn de berekeningsresultaten weergegeven tezamen
met de toets aan de toegestane geluidsbelasting.

Uit deze toets blijkt dat bij meerdere geluidsgevoelige objecten de toekomstige
geluidsbelasting met het project meer bedraagt dan de toegestane geluidsbelasting.
Tevens is er sprake van een aantal saneringen.
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De toetswaarden langs de verschillende delen van de N35 zijn:
voor geluidsgevoelige bestemmingen langs het deel van de N35 met plafonds
(referentiepunten) geldt als toetswaarde het Lden-GPP met een ondergrens van
50 dB. De toetswaarde bij de maatregelafweging wordt bepaald door het Lden-
GPP.
voor geluidsgevoelige bestemmingen langs het nieuwe deel van de N35 (zonder
referentiepunten) geldt als toetswaarde 50 dB. De toetswaarde bij de
maatregelafweging wordt bepaald door het Lden-GPP indien dit hoger is dan 50
dB.
Voor de saneringswoningen categorie C geldt een toetswaarde van de laagste
waarde van het Lden-GPP verminderd met 5 dB (met een ondergrens van 50 dB)
of 60 dB. De toetswaarde bij de maatregelafweging wordt bepaald door deze
waarde.
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5 Afweging doelmatige geluidsmaatregelen

5.1 Inleiding afweging doelmatige geluidmaatregelen

Doelmatigheidstoets
Conform het doelmatigheidscriterium vindt de doelmatigheidsafweging per locatie
plaats, waarvoor een maatregel moet worden afgewogen. Dit zijn de
geluidknelpunten (woningen en andere geluidsgevoelige objecten).

Wanneer dergelijke knelpunten voldoende in elkaars nabijheid liggen om van één
aaneengesloten maatregel voordeel te kunnen hebben, worden deze objecten

De doelmatigheidsafweging vindt vervolgens
plaats voor dat cluster.

Clustervorming
Bij het vormen van clusters is als algemeen uitgangspunt gehanteerd dat wanneer
een minimaal noodzakelijke maatregel, die bedoeld is voor een naastgelegen
knelpunt, doorloopt tot ten minste de loodlijn vanaf de weg tot aan
van een ander knelpunt, dit andere knelpunt tot hetzelfde cluster behoort voor de
afweging van die maatregel. Voor de akoestisch minimaal benodigde
maatregellengte wordt hierbij in eerste instantie uitgegaan van een
maatregellengte die twee maal de loodrechte afstand van het knelpunt tot aan de
weg bedraagt (afgekort: 2D, waarbij D de loodrechte afstand van het knelpunt tot
de weg is). Zodoende worden twee knelpunten in beginsel tot hetzelfde cluster
gerekend wanneer hun zogenaamde 1D- zichthoeken  elkaar overlappen.

Vervolgens wordt voor het gehele cluster de akoestisch optimale maatregellengte
bepaald. Dit is bepaald door uit te gaan van een maatregellengte die zich vanaf
loodlijnen tot aan de weg vanaf de buitenste knelpunten in het cluster uitstrekt tot
een lengte van twee maal de loodrechte afstand van de buitenste knelpunten tot
aan de weg. Voor de buitenste knelpunten wordt zodoende uitgegaan van een
maatregellengte die vier maal de loodrechte afstand tot de weg bedraagt (afgekort:
4D, waarbij D de loodrechte afstand van het knelpunt tot de weg is). Alle
geluidsgevoelig  afschermende
maatregel bronmaatregel) van deze
maatregellengte bevinden, worden vervolgens in de doelmatigheidsafweging van de
maatregel betrokken. Het maximaal beschikbare budget aan reductiepunten is
bepaald door de bijdragen van deze geluidsgevoelige objecten.

Er wordt opgemerkt dat, zodoende woningen kunnen bijdragen aan de beschikbare
reductiepunten voor een maatregel, die buiten het onderzoeksgebied vallen voor de
toetsing aan de wettelijke normen.

Overlappende maatregellengtes
Wanneer twee clusters elkaar net niet overlappen, maar de akoestisch optimale
maatregellengtes voor die clusters wel, worden de geluidsgevoelige objecten die in

s
betrokken.
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Omdat de meest doelmatige maatregel bestaat uit de grootste gemene deler van

Maatwerk
Afhankelijk van de precieze situatie kan het nodig zijn van deze algemene
uitgangspunten af te wijken. Met name waar dat voor de clustering het geval is, is
dat in het vervolg van dit hoofdstuk telkens aangegeven.

D Daarom
worden voor veel clusters vaak (ook) kortere maatregellengtes dan 4D op
doelmatigheid getoetst. De lengte 4D wordt vooral gehanteerd voor de (initiële)
bepaling van de geluidsgevoelige objecten die in de doelmatigheidsafweging
moeten worden betrokken. Wanneer vervolgens in de optimalisatieslagen van het
ontwerpproces met kleinere maatregellengtes wordt gewerkt, hoeft dat niet direct
aanleiding te zijn om ook de clustering aan te passen.

Eerst bronmaatregel afwegen, indien mogelijk
Per cluster wordt in eerste instantie altijd een bronmaatregel afgewogen (indien
mogelijk). Wanneer daarmee nog niet bij alle geluidsgevoelige objecten binnen het
cluster aan toetswaarde kan worden voldaan, is aanvullend op, of in plaats van, een
bronmaatregel ook naar een afschermingsmaatregel gekeken.

In overleg met RWS Oost-Nederland is vastgesteld dat binnen de fysieke
werkgrenzen op die locaties waar het technisch mogelijk is, in eerste instantie
wordt uitgegaan van de aanleg van een wegdek van het type Dunne
Geluidsreducende Deklaag type A. Voor het bepalen van de reductiepunten o.b.v.
de akoestische basis kwaliteit, is ook uitgegaan van Dunne Geluidsreducende
Deklaag type A. In overleg met RWS Oost-Nederland en Dienst Verkeer en
Scheepvaart (DVS) is besloten bij de afweging van bronmaatregelen in eerste
instantie uit te gaan van het afwegen van een wegdek van het type Dunne
Geluidsreducende Deklaag type B matigheid
geluidsmaatregelen Wet geluidhinder
geen onderscheid gemaakt tussen het afwegen van een wegdek van het type
Dunne Geluidsreducende Deklaag type A of B. In dit project is dit in overleg met
DVS en RWS Oost-Nederland afgeleid van de maatregelpunten die normaliter
gehanteerd worden voor het afwegen van Dunne Geluidsreducende Deklaag type
ten opzichte van ZOAB, zijnde 9 maatregelpunten per 10 m2.

Aanpassing clustering voor afschermende maatregelen
Omdat het effect van afscherming maar aan één zijde van de rijksweg optreedt
(m.u.v. middenbermschermen), terwijl een bronmaatregel naar twee zijden van de
weg werkt, kan het nodig zijn om voor een (aanvullende) afschermingsmaatregel
een nieuw cluster af te bakenen. Ook wanneer na het treffen van een doelmatige
bronmaatreg
aanvullende afschermende maatregel moet worden afgewogen, kan het
noodzakelijk zijn het oorspronkelijke cluster in te perken tot de resterende
knelpunten.

Meerdere maatregelvarianten beoordelen
Zodoende zijn voor de verschillende locaties binnen het onderzoeksgebied,
waarvoor maatregelen moeten worden afgewogen, meerdere maatregelvarianten
onderzocht, aan de hand van een soms wisselende clusterindeling.
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Soms is het niet nodig om de geluidsbelastingen van elke maatregelvariant
gedetailleerd te berekenen. Wanneer bijvoorbeeld op een locatie onvoldoende
budget aan reductiepunten beschikbaar is om een maatregel te treffen, die voor het
behalen van een zinvolle reductie minimaal nodig is, is op voorhand duidelijk dat

berekend te worden.

Wanneer meerdere (combinaties van) maatregelen doelmatig zijn, is de
maatregel(combinatie) die de meeste geluidreductie bewerkstelligt, de maatregel
die in beginsel wordt geadviseerd (er kunnen andere redenen dan (financiële)
doelmatigheid zijn om uiteindelijk een andere maatregel te adviseren, die worden
dan in het Hoofdrapport behandeld).

5.2 Afweging doelmatige bronmaatregelen langs de N35
De clusters ten behoeve van de afweging van Dunne Geluidsreducende Deklaag
type B zijn samengesteld op basis van de overlap van de 1D-zichthoeken. Omdat
bij een bronmaatregel woningen aan weerszijden van de weg profiteren van
dezelfde maatregel zijn deze bij overlap van de 1D-zichthoek samengevoegd tot 1
cluster. In Figuur 11 is de ligging van de knelpunten en de gevormde clusters
weergegeven. De uitkomsten van de doelmatigheidsafweging van bronmaatregelen
voor deze clusters zijn in navolgende deelparagrafen opgenomen.

Figuur 11 Indeling in cluster(s) en in de afweging betrokken geluidsgevoelige objecten (gearceerde gebied)

voor de afweging van bronmaatregelen

5.2.1 Afweging van bronmaatregelen voor cluster 0
Cluster 0 is gesitueerd ter hoogte van de woningen Heinoseweg 15 en 15a. Binnen
cluster 0 liggen géén woningen waar sprake is van een overschrijding van het Lden-
GPP. De woningen Heinoseweg 15 en 15a zijn echter wel aan te merken als
sanering categorie C.
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De omvang van cluster 0 wordt bepaald door de 2D-zichthoeken van de twee
saneringswoningen. De hoogte van de overschrijding van de saneringstoetswaarde
bedraagt maximaal 8 dB. De 2D-zichthoek van het cluster bedraagt circa 115 m. In
Figuur 12 zijn de knelpunten en zichthoeken van het cluster weergegeven.

Figuur 12 Cluster 0

Budget aan reductiepunten
Het maximaal beschikbare aantal reductiepunten voor het onderhavige cluster
bedraagt 17.500, gebaseerd op de toekomstige geluidsbelastingen in de situatie
zonder maatregelen.

Onderzochte bronmaatregelen
Het cluster genereert voldoende reductiepunten om over een lengte van ruim
1.200 m Dunne Geluidsreducende Deklaag type B toe te passen. Voor cluster 0 is
een maatregel met 115 m Dunne Geluidsreducende Deklaag type B (binnen de 2D-
zichthoek) berekend. Omdat de aanleg van stille wegdekken over een lengte van
minder dan 500 m vanuit beheer en onderhoud niet wenselijk is, is tevens een
maatregelvariant met 500 m Dunne Geluidsreducende Deklaag type B berekend
waarbij wordt opgemerkt dat een deel van deze maatregel geprojecteerd is ter
hoogte van het gemeentelijke deel van de N35.

De doorgerekende bronmaatregelen zijn in Tabel 9 samengevat. Deze
maatregelvarianten zijn in Figuur 13 schematisch op kaart aangegeven.
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Toets regel 3
Er is hier sprake van enige dichtheidsverschillen binnen het onderhavige cluster. De
verschillen in dichtheid zijn echter niet zo groot dat er binnen het cluster delen van
de N35 zijn waarlangs onvoldoende reductiepunten gegenereerd worden om een
bronmaatregel voor dat betreffende deel te bekostigen. Er is daarom geen
aanleiding om te onderzoeken of het inkorten van de doelmatige Dunne
Geluidsreducende Deklaag type B maatregel aan de randen van het cluster op
grond van regel 3 van het doelmatigheidscriterium noodzakelijk is.

Eindoordeel doelmatige bronmaatregel
De doelmatige bronmaatregel voor cluster 3 bestaat uit 2.490 m Dunne
Geluidsreducende Deklaag type B. Omdat met deze bronmaatregel nog niet alle
knelpunten worden weggenomen, zijn in paragraaf 0, 5.3.6, 5.3.7 en 5.3.8
aanvullend schermmaatregelen afgewogen.

5.2.5 Afweging van bronmaatregelen voor cluster 4
Cluster 4 ligt ten westen van de Koelmansstraat. Binnen cluster 4 ligt 1 woning
(Ganzepanweg 1), waar sprake is van een overschrijding van het Lden-GPP. Deze
woning is tevens aangemerkt als saneringswoning. De overschrijding van de
toetswaarde bedraagt 6 dB. De 2D-zichthoek van het cluster bedraagt circa 400 m.
Omdat ter hoogte van de kruising met de Koelmansstraat vanwege technische
bezwaren en verkeersveiligheid geen maatregelen toepasbaar zijn, is cluster 4 niet
samengevoegd met de knelpuntwoningen aan de oostzijde van de kruising,
ondanks dat er wel een overlap is van de 1D-zichthoeken. Een maatregel die
doelmatig is voor cluster 4, zal immers nooit ondoorbroken kunnen worden
doorgezet tot de knelpuntwoningen aan de oostzijde van de kruising. Het DMC gaat
er namelijk vanuit dat bij het vormen van een cluster en het bepalen van de
beschikbare reductiepunten alleen die woningen worden meegenomen die
redelijkerwijs kunnen profiteren van een doelmatige maatregel voor het betreffende
cluster.

In Figuur 20 is de knelpuntwoning en zichthoeken van het cluster weergegeven.
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Figuur 20 Cluster 4

Budget aan reductiepunten
Het maximaal beschikbare aantal reductiepunten voor het onderhavige cluster
bedraagt 3.600, gebaseerd op de toekomstige geluidsbelastingen in de situatie
zonder maatregelen.

Onderzochte bronmaatregelen
Cluster 3 genereert genoeg reductiepunten om over een lengte van ruim 260 m
Dunne Geluidsreducende Deklaag type B toe te passen. Vanwege technische
bezwaren kan echter tot 200 m voor de kruising geen bronmaatregel worden
toegepast. Hierdoor is slechts in een zeer beperkt deel van het cluster (meest
westelijke deel) over een lengte van circa 85 m Dunne Geluidsreducende Deklaag
type B toepasbaar. Omdat deze maatregel niet tot de voordeur van de
knelpuntwoning kan worden toegepast (ruim 130 m afstand tussen het punt tot
waar de bronmaatregel kan worden toegepast en het punt in de weg ter hoogte van
de voordeur van de knelpuntwoning), is op voorhand duidelijk dat een
bronmaatregel niet doelmatig kan zijn. Verdere afweging van bronmaatregelen is
voor cluster 4 daarom achterwege gelaten

Eindoordeel doelmatige bronmaatregel
Bronmaatregel is niet doelmatig voor cluster 4. In paragraaf 5.3.9 zijn daarom
schermmaatregelen afgewogen.

5.2.6 Afweging van bronmaatregelen voor cluster 5
Cluster 5 ligt ten oosten van de Koelmansstraat. Binnen cluster 5 liggen 8 woningen
(Ganzepanweg 3, Koelmansstraat 79, 79A, 81A, 83, 85, 87 en 89), waar sprake is
van een overschrijding van het Lden-GPP.
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Daarnaast liggen er 4 saneringswoningen in het cluster (bij 4 van deze
saneringswoningen is ook sprake van een overschrijding van het Lden-GPP). In
totaal liggen er dus 8 woningen in het cluster waar sprake is van een knelpunt.

De overschrijdingen van het Lden-GPP of de toetswaarde voor de
saneringswoningen variëren van 1 tot 9 dB. Ter plaatse van de Ganzepanweg 3
wordt tevens de maximale waarde van 65 dB overschreden.

De 2D-zichthoek van het cluster bedraagt ruim 800 m. Omdat ter hoogte van de
kruising met de Koelmansstraat vanwege technische bezwaren en
verkeersveiligheid geen maatregelen toepasbaar zijn, is cluster 5 niet
samengevoegd met de knelpuntwoning (Ganzepanweg 1) aan de westzijde van de
kruising, ondanks dat er wel een overlap is van de 1D-zichthoeken. Een maatregel
die doelmatig is voor cluster 5 zal immers nooit ondoorbroken kunnen worden
doorgezet tot de knelpuntwoning aan de westzijde van de kruising. Het DMC gaat
er namelijk vanuit dat bij het vormen van een cluster en het bepalen van de
beschikbare reductiepunten alleen die woningen worden meegenomen, die
redelijkerwijs kunnen profiteren van een doelmatige maatregel voor het betreffende
cluster.

In Figuur 21 zijn de knelpuntwoningen en zichthoeken van het cluster
weergegeven.

Figuur 21 Cluster 5

Budget aan reductiepunten
Het maximaal beschikbare aantal reductiepunten voor het onderhavige cluster
bedraagt 25.700, gebaseerd op de toekomstige geluidsbelastingen in de situatie
zonder maatregelen.
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Onderzochte bronmaatregelen
Cluster 5 genereert genoeg reductiepunten om over een lengte van ruim 1.800 m
Dunne Geluidsreducende Deklaag type B toe te passen. Vanwege technische
bezwaren kan echter tot 200 m voor de kruising geen bronmaatregel worden
toegepast. Hierdoor is slechts in een zeer beperkt deel van het cluster (meest
oostelijke deel) over een lengte van circa 295 m Dunne Geluidsreducende Deklaag
type B toepasbaar. Omdat deze maatregel niet tot de voordeur van de
knelpuntwoning kan worden toegepast (ruim 100 m afstand tussen het punt tot
waar de bronmaatregel kan worden toegepast en het punt in de weg ter hoogte van
de voordeur van de meest dichtbij gelegen puntwoning Ganzepanweg 3), is op
voorhand duidelijk dat een bronmaatregel niet doelmatig kan zijn. Verdere
afweging van bronmaatregelen is voor cluster 5 daarom achterwege gelaten.

Eindoordeel doelmatige maatregel
Bronmaatregel is niet doelmatig voorcluster 5. In paragraaf 5.3.10 zijn daarom
schermmaatregelen afgewogen.

5.2.7 Afweging van bronmaatregelen voor cluster 6
Cluster 6 ligt ten oosten van de kruising met de Koelmansstraat. Binnen cluster 6
liggen 3 woningen (Ganzepanweg 8, 8a en 10) waar sprake is van een sanering. Er
is geen sprake van overschrijding van het Lden-GPP.

De overschrijdingen van de toetswaarde voor de saneringswoningen varieert van 4
tot 10 dB. Tevens wordt de maximale waarde van 65 dB overschreden.
De 2D-zichthoek van het cluster bedraagt circa 110 m.

In Figuur 22 zijn de knelpuntwoningen en zichthoeken van het cluster
weergegeven.

Figuur 22 Cluster 6
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Figuur 23 Doelmatige Dunne Geluidsreducende Deklaag type B bronmaatregel.

5.3 Afweging doelmatige afschermende maatregelen langs de N35
Wanneer de doelmatige bronmaatregelen uit de vorige paragraaf zouden worden
aangebracht, resteren nog 90 woningen en een ander geluidsgevoelig object
(kinderdagverblijf) waar het Lden-GPP wordt overschreden. Daarnaast resteren er
31 saneringswoningen (bij 9 van deze saneringswoningen is ook sprake van een
overschrijding van het Lden-GPP). In totaal liggen er 111 woningen en een
kinderdagverblijf waar sprake is van een knelpunt.

In Figuur 24 is weergegeven waar deze resterende knelpuntsituaties liggen. In deze
figuur is tevens aangegeven voor welke clusters is onderzocht of het treffen van
een aanvullende of vervangende overdrachtsmaatregel doelmatig is. De uitkomsten
van dat onderzoek zijn in onderstaande deelparagrafen opgenomen.
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Figuur 24 Resterende knelpunten na het toepassen van doelmatige bronmaatregelen

De clustering zoals weergegeven in Figuur 24 is tot stand gekomen op basis van de
u Kader Doelmatigheidscriterium
Geluidsmaatregelen november 2014 zijn opgenomen.

5 3 1 Afweging van afschermende maatregelen voor cluster 7
Cluster 7 is gesitueerd ter hoogte van de woningen Heinoseweg 15 en 15a. Binnen
cluster 7 liggen géén woningen waar sprake is van een overschrijding van het Lden-
GPP. Wel zijn beide woningen aan te merken als saneringswoning. Cluster 7 is
bepaald op basis van de 2D-zichthoeken van de twee saneringswoningen. Er is
gedeeltelijk een overlap met cluster 9 gelegen aan de zuidzijde van de N35. De
overschrijding van de saneringstoetswaarde na toepassing van een bronmaatregel
bedraagt respectievelijk 7 en 8 dB.

Budget aan reductiepunten
Het maximaal beschikbare aantal reductiepunten bedraagt 17.500.
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Figuur 25 Resterende knelpunten in cluster 7 na het toepassen van doelmatige bronmaatregelen

Omdat tegenover cluster 7 aan de andere zijde van de N35 cluster 9 ligt die baat
heeft bij de Dunne Geluidsreducende Deklaag type B bronmaatregel, zijn de kosten
van de bronmaatregel binnen de overlap met 2D-zichthoeken verdeeld.

De overlap van de zichthoeken is weergegeven op Figuur 26.
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Figuur 26 Overlap zichthoeken

De overlap van de zichthoeken van de clusters 7 en 9 bedraagt 30 m. Omdat
cluster 9 voldoende reductiepunten genereert (17.300 reductiepunten), worden de
kosten voor de bronmaatregel op basis van een verhouding van 50/50% verdeeld.
In het resterende deel van de 2D-zichthoek van cluster 7 (85 m) komen de kosten
van de bronmaatregel geheel voor rekening van cluster 7.

Het totaal van de maatregelpunten voor het doelmatige Dunne Geluidsreducende
Deklaag type B maatregel die ten laste moet komen van cluster 7 bedraagt ((30 m
* 15 m (wegbreedte) * 0,9 (maatregelpunt per 1m²))/2) + (85 m * 15 m
(wegbreedte) * 0,9 (maatregelpunt per 1m²) =) 1.350.

Het maximaal beschikbare budget voor cluster 7 bedraagt 17.500 reductiepunten,
dus wanneer de doelmatige Dunne Geluidsreducende Deklaag type B maatregel
wordt getroffen, zijn maximaal nog 17.200  1.350 = 16.150 reductiepunten
beschikbaar voor aanvullende schermmaatregelen.

Onderzochte combinaties van bron  en schermmaatregelen
Er is onderzocht of aanvullend op de bronmaatregel, een schermmaatregel
doelmatig is. Er zijn nog 16.150 reductiepunten beschikbaar voor het treffen van
schermen. Hiermee kan ofwel een 115 m lang en 2 m hoog scherm worden
gerealiseerd (maatregelvariant M10), ofwel een 115 m lang en 3 m hoog scherm
(maatregelvariant M11), ofwel een 93 m lang en 4 m hoog scherm
(maatregelvariant M12). De maatregellengte van M10 en M11 komt overeen met de
lengte van cluster 7. De onderzochte schermvarianten betreffen niet-transparante
schermen met geluidabsorberende werking. In Figuur 27 zijn deze onderzochte
mogelijkheden schematisch weergegeven.
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Figuur 27 Globale ligging in cluster 7 van de schermvariant M10 in combinatie met Dunne Geluidsreducende

Deklaag type B.

Figuur 28 Globale ligging in cluster 7 van de schermvarianten M11 en M12 in combinatie met Dunne

Geluidsreducende Deklaag type B.
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Toets regel 3
Voor situaties waar een sterk verschil in dichtheid is binnen het onderzochte cluster
of een sterk verschil in hoogte (bijvoorbeeld enkele flats) en/of waar op basis van
de beschikbare reductiepunten zeer omvangrijke maatregelen getroffen kunnen
worden, moet bezien worden of conform het doelmatigheidscriterium kan worden
volstaan met een maatregel die nauwelijks minder geluidsreductie bewerkstelligt,
maar wel aanzienlijk minder maatregelpunten kost.

Omdat bovenstaande niet op cluster 7 van toepassing is (er zijn geen grote
dichtheidsverschillen en met het aantal beschikbare reductiepunten kunnen geen
zeer omvangrijke maatregelen getroffen worden), is regel 3 niet van toepassing.

Eindoordeel doelmatige maatregel
Voor cluster 7 is maatregelvariant M12 (doelmatig DGD B en een scherm van 4m
hoog en 93m lang) de doelmatige maatregelcombinatie.

5.3.2 Afweging van afschermende maatregelen voor cluster 8
Cluster 8 is gesitueerd ter hoogte van de woningen Heinoseweg 17 en 19. Binnen
cluster 8 liggen géén woningen waar sprake is van een overschrijding van het Lden-
GPP. Wel zijn beide woningen aan te merken als saneringswoning. Cluster 8 is
bepaald op basis van de 2D-zichthoeken van de twee saneringswoningen. Er is
gedeeltelijk een overlap met cluster 9 gelegen aan de zuidzijde van de N35. De
overschrijding van de saneringstoetswaarde na toepassing van een bronmaatregel
bedraagt 3 dB.

Budget aan reductiepunten
Het maximaal beschikbare aantal reductiepunten bedraagt 8.800.

Figuur 30 Resterende knelpunten in cluster 8 na het toepassen van doelmatige bronmaatregelen
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Omdat tegenover cluster 8 aan de andere zijde van de N35 cluster 9 ligt die baat
heeft bij de Dunne Geluidsreducende Deklaag type B bronmaatregel, zijn de kosten
van de bronmaatregel binnen de overlap met 2D-zichthoeken verdeeld.

De overlap van de zichthoeken is weergegeven op Figuur 31.

Figuur 31 Overlap zichthoeken

De overlap van de zichthoeken van de clusters 8 en 9 bedraagt 225 m. Omdat
cluster 9 voldoende reductiepunten genereert (17.300 reductiepunten), worden de
kosten voor de bronmaatregel op basis van een verhouding van 50/50% verdeeld.
In het resterende deel van de 2D-zichthoek van cluster 8 (15 m) komen de kosten
van de bronmaatregel geheel voor rekening van cluster 8.

Het totaal van de maatregelpunten voor het doelmatige Dunne Geluidsreducende
Deklaag type B maatregel die ten laste moet komen van cluster 8 bedraagt ((225
m * 15 m (wegbreedte) * 0,9 (maatregelpunt per 1m²))/2) + (15 m * 15 m
(wegbreedte) * 0,9 (maatregelpunt per 1m²) =) 1.721.

Het maximaal beschikbare budget voor cluster 8 bedraagt 8.800 reductiepunten,
dus wanneer de doelmatige Dunne Geluidsreducende Deklaag type B maatregel
wordt getroffen, zijn maximaal nog 8.800  1.721 = 7.079 reductiepunten
beschikbaar voor aanvullende schermmaatregelen.
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Onderzochte combinaties van bron  en schermmaatregelen
Er is onderzocht of aanvullend op de bronmaatregel, een schermmaatregel
doelmatig is. Er zijn nog 7.079 reductiepunten beschikbaar voor het treffen van
schermen. Hiermee kan ofwel een 76 m lang en 2 m hoog scherm worden
gerealiseerd (maatregelvariant M13), ofwel een 53 m lang en 3 m hoog scherm
(maatregelvariant M14). De onderzochte schermvarianten betreffen
(rechtopstaande) niet-transparante schermen met geluidabsorberende werking. In
Figuur 32 zijn deze onderzochte mogelijkheden schematisch weergegeven.

Figuur 32 Globale ligging in cluster 8 van de schermvarianten M13 en M14 in combinatie met Dunne

Geluidsreducende Deklaag type B.

Onderzochte schermmaatregelen zonder toepassing van een bronmaatregel
Omdat het een relatief klein cluster betreft, is aanvullend onderzocht of met alleen
een schermmaatregel binnen het beschikbare budget voor maatregelen meer
reductie behaald kan worden. Alle 8.800 beschikbare reductiepunten zijn bij deze
varianten ingezet voor een schermmaatregel. In Figuur 33 is deze onderzochte
mogelijkheid schematisch weergegeven.
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5.3.3 Afweging van afschermende maatregelen voor cluster 9
Cluster 9 is gesitueerd ter hoogte van de woningen Heinoseweg 6, Kanaalweg 1 en
1A. Binnen cluster 9 liggen géén woningen waar sprake is van een overschrijding
van het Lden-GPP. Wel zijn de woningen aan te merken als saneringswoning.
Cluster 9 is bepaald op basis van de 2D-zichthoeken van de twee
saneringswoningen. Er is gedeeltelijk een overlap met cluster 7 en 8 gelegen aan
de noordzijde van de N35. De overschrijding van de saneringstoetswaarde na
toepassing van een bronmaatregel bedraagt respectievelijk 4 en 5 dB.

Budget aan reductiepunten
Het maximaal beschikbare aantal reductiepunten bedraagt 17.300.

Figuur 34 Resterende knelpunten in cluster 9 na het toepassen van doelmatige bronmaatregelen

Omdat tegenover cluster 9 aan de andere zijde van de N35 cluster 7 en 8 liggen die
baat hebben bij de Dunne Geluidsreducende Deklaag type B bronmaatregel, zijn de
kosten van de bronmaatregel binnen de overlap met 2D-zichthoeken verdeeld.

De overlap van de zichthoeken is weergegeven op Figuur 35.
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Figuur 35 Overlap zichthoeken

De overlap van de zichthoeken van de clusters 7 en 8 bedraagt 225 m. Omdat
alleen al cluster 8 voldoende reductiepunten genereert (8.800 reductiepunten),
worden de kosten voor de bronmaatregel op basis van een verhouding van 50/50%
verdeeld. In het resterende deel van de 2D-zichthoek van cluster 9 (50 m) komen
de kosten van de bronmaatregel geheel voor rekening van cluster 9.

Het totaal van de maatregelpunten voor het doelmatige Dunne Geluidsreducende
Deklaag type B maatregel die ten laste moet komen van cluster 9 bedraagt ((225
m * 15 m (wegbreedte) * 0,9 (maatregelpunt per 1m²))/2) + (50 m * 15 m
(wegbreedte) * 0,9 (maatregelpunt per 1m²) =) 2.194.

Het maximaal beschikbare budget voor cluster 9 bedraagt 17.300 reductiepunten,
dus wanneer de doelmatige Dunne Geluidsreducende Deklaag type B maatregel
wordt getroffen, zijn maximaal nog 17.300  2.194 = 15.106 reductiepunten
beschikbaar voor aanvullende schermmaatregelen.

Onderzochte combinaties van bron  en schermmaatregelen
In het akoestisch onderzoek in het kader van het OTB is reeds gebleken dat de
maatregelvarianten die alléén een geluidscherm omvatten niet als doelmatig
aangemerkt kunnen worden. Er is daarom onderzocht of aanvullend op de
bronmaatregel, een schermmaatregel doelmatig is. Er zijn nog 15.106
reductiepunten beschikbaar voor het treffen van schermen. Hiermee kan ofwel een
162 m lang en 2 m hoog scherm worden gerealiseerd (maatregelvariant M18),
ofwel een 113 m lang en 3 m hoog scherm (maatregelvariant M19), ofwel een 87 m
lang en 4 m hoog scherm (maatregelvariant M20). Deze varianten zijn
weergegeven in figuur 37. Bovendien zijn de geluidschermen met een vergelijkbare
lengte als in het akoestisch onderzoek ten behoeve van het OTB, beschouwd (M15
tot en met M17). Deze maatregelvarianten zijn weergegeven in figuur 36. De
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onderzochte schermvarianten betreffen niet-transparante schermen met
geluidabsorberende werking. Naar aanleiding van het OTB is door bewoners van de
Kanaalweg in een zienswijze aangegeven dat een scherm op deze locatie niet
gewenst is. De schermvarianten zijn echter wel zodanig gepositioneerd, dat de
woningen Heinoseweg 6 en Kanaalweg 1 en 1A worden afgeschermd en rekening
houdend met de ligging ten opzichte van de Kanaalweg. In Figuur 36 en 37 zijn
deze onderzochte mogelijkheden schematisch weergegeven.

Figuur 36 Globale ligging in cluster 9 van de schermvarianten M15, M16 en M17 in combinatie met Dunne

Geluidsreducende Deklaag type B.
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dit gaat in tegen de zienswijze van omwonenden. Bovendien biedt het 113 meter
lange scherm niet significant meer geluidreductie voor de woning Heinoseweg 6,
maar wordt alleen extra geluidreductie geboden aan de woningen aan de
Kanaalweg.

Geconstateerd is dat een langer geluidscherm dan in het OTB als doelmatig
aangemerkt niet bijdraagt aan de wens uit de zienswijze van de bewoners van de
Kanaalweg. Er is daarom geoordeeld dat het M16 de gewenste doelmatige
maatregelvariant is.

Toets regel 3
Voor situaties waar een sterk verschil in dichtheid is binnen het onderzochte cluster
of een sterk verschil in hoogte (bijvoorbeeld enkele flats) en/of waar op basis van
de beschikbare reductiepunten zeer omvangrijke maatregelen getroffen kunnen
worden, moet bezien worden of conform het doelmatigheidscriterium kan worden
volstaan met een maatregel die nauwelijks minder geluidsreductie bewerkstelligt,
maar wel aanzienlijk minder maatregelpunten kost.

Omdat bovenstaande niet op cluster 9 van toepassing is (er zijn geen grote
dichtheidsverschillen en met het aantal beschikbare reductiepunten kunnen geen
zeer omvangrijke maatregelen getroffen worden), is regel 3 niet van toepassing.

Eindoordeel doelmatige maatregel
Voor cluster 9 is maatregelvariant M16 (doelmatig DGD B en een scherm van 3 m
hoog en 91 m lang) de gewenste doelmatige schermmaatregel.

5.3.4 Afweging van afschermende maatregelen voor cluster 10
Cluster 10 is gesitueerd ter hoogte van de woningen Heinoseweg 23. Binnen cluster
10 liggen géén woningen waar sprake is van een overschrijding van het Lden-GPP.
Wel is de woning Heinoseweg 10 aan te merken als saneringswoning. Cluster 10 is
bepaald op basis van de 2D-zichthoeken van de saneringswoning. Er is gedeeltelijk
een overlap met cluster 9 gelegen aan de zuidzijde van de N35. De overschrijding
van de saneringstoetswaarde na toepassing van een bronmaatregel bedraagt 3 dB.

Budget aan reductiepunten
Het maximaal beschikbare aantal reductiepunten bedraagt 7.600.
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Figuur 38 Resterende knelpunten in cluster 10 na het toepassen van doelmatige bronmaatregelen

Omdat er deels een overlap is met het aan de andere zijde van de N35 gelegen
cluster 12, zijn de kosten van de bronmaatregel binnen de overlap verdeeld.

De overlap van de zichthoeken is weergegeven op Figuur 39.
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Figuur 39 Overlap zichthoeken

De overlap van de zichthoeken van de clusters 10 en 12 bedraagt 40 m. Omdat
cluster 12 voldoende reductiepunten genereert (18.300 reductiepunten), worden de
kosten voor de bronmaatregel op basis van een verhouding van 50/50% verdeeld.
In het resterende deel van de 2D-zichthoek van cluster 10 (190 m) komen de
kosten van de bronmaatregel geheel voor rekening van cluster 10.

Het totaal van de maatregelpunten voor het doelmatige Dunne Geluidsreducende
Deklaag type B maatregel die ten laste moet komen van cluster 10 bedraagt ((40
m * 15 m (wegbreedte) * 0,9 (maatregelpunt per 1m²))/2) + (190 m * 15 m
(wegbreedte) * 0,9 (maatregelpunt per 1m²) =) 2.835.

Het maximaal beschikbare budget voor cluster 10 bedraagt 7.600 reductiepunten,
dus wanneer de doelmatige Dunne Geluidsreducende Deklaag type B maatregel
wordt getroffen, zijn maximaal nog 7.600  2.835 = 4.765 reductiepunten
beschikbaar voor aanvullende schermmaatregelen.

Onderzochte combinaties van bron- en schermmaatregelen
Er is onderzocht of aanvullend op de bronmaatregel, een schermmaatregel
doelmatig is. Er zijn nog 4.675 reductiepunten beschikbaar voor het treffen van
schermen. Hiermee kan ofwel een 51 m lang en 2 m hoog scherm worden
gerealiseerd (maatregelvariant M21), ofwel een 35m lang en 3 m hoog scherm
ofwel een 27 m lang en 4 m hoog scherm.
Omdat schermlengtes van 35 m en 27 m lang niet reëel zijn, is alleen een
schermvariant van 51 m lang en 2 m hoog onderzocht. De onderzochte
schermvariant betreft een (rechtopstaand) niet-transparant scherm met een
geluidabsorberende werking. In Figuur 40  is deze maatregelvariant schematisch
weergegeven.
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Figuur 40 Globale ligging in cluster 10 van de schermvariant M21 in combinatie met een Dunne
Geluidsreducende Deklaag type B.

Onderzochte schermmaatregelen zonder toepassing van een bronmaatregel
Omdat het een relatief klein cluster betreft, is aanvullend onderzocht of met alleen
een schermmaatregel binnen het beschikbare budget voor maatregelen meer
reductie behaald kan worden. Als alle 7.600 beschikbare reductiepunten worden
ingezet voor schermmaatregelen kan ofwel een 81 m lang en 2 m hoog scherm
worden gerealiseerd (maatregelvariant M22), ofwel een 57 m lang en 3 m hoog
scherm (maatregelvariant M23). In Figuur 41 zijn deze onderzochte mogelijkheid
schematisch weergegeven.
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5.3.5 Afweging van afschermende maatregelen voor cluster 11
Cluster 11 is gesitueerd ter hoogte van Wijthmen. Binnen cluster 11 liggen na
toepassing van een doelmatige bronmaatregel 76 woningen en een
kinderdagverblijf waar sprake is van een overschrijding van het Lden-GPP.
Daarnaast liggen er 9 saneringswoningen in het cluster (bij 1 van deze
saneringswoningen is ook sprake van een overschrijding van het Lden-GPP). In
totaal liggen er 84 woningen en een kinderdagverblijf waar sprake is van een
knelpunt. Cluster 11 is bepaald op basis van de uiterste 2D-zichthoeken. Er is
gedeeltelijk een overlap met cluster 12, 13 en 14 gelegen aan de zuidzijde van de
N35. De overschrijding van het Lden-GPP of de saneringstoetswaarde na toepassing
van een bronmaatregel bedraagt 1 tot 9 dB.

Budget aan reductiepunten
Het maximaal beschikbare aantal reductiepunten voor de genoemde knelpunten
bedraagt 229.700.

Figuur 42 Resterende knelpunten in cluster 11 na het toepassen van doelmatige bronmaatregelen

Omdat tegenover cluster 11 aan de zuidzijde van de N35 woningen (clusters) liggen
die baat hebben bij de Dunne Geluidsreducende Deklaag type B bronmaatregel, zijn
de kosten van de bronmaatregel binnen de overlap met 2D-zichthoek van deze
woningen verdeeld.

De overlap van de zichthoeken is weergegeven in Figuur 43.
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Figuur 43 Overlap zichthoeken

De overlap met de clusters 12 en 13 bedraagt 900 m. Omdat zowel cluster 12 als
cluster 13 ruimschoots voldoende reductiepunten genereren (cluster 12 genereert
18.300 reductiepunten en cluster 13 13.500 reductiepunten), worden de kosten
voor de bronmaatregel op basis van een verhouding van 50/50% verdeeld.

Er is over een lengte van 955 m een overlap met cluster 14. Cluster 14 genereert
echter slechts 1000 reductiepunten wat niet voldoende is om de helft van de kosten
voor de bronmaatregel te bekostigen. Deze kosten zullen daarom bekostigd moeten
worden door cluster 11.

In het resterende deel van de 2D-zichthoek van cluster 11 (415m) komen de
kosten van de bronmaatregel geheel voor rekening van cluster 11.

Het totaal van de maatregelpunten voor het doelmatige Dunne Geluidsreducende
Deklaag type B maatregel die ten laste moet komen van cluster 11 bedraagt ((900
m * 15 m (wegbreedte) * 0,9 (maatregelpunt per 1m²))/2) + ((955 m * 15 m
(wegbreedte) * 0,9 (maatregelpunt per 1m²))-1000)+(415 m * 15 m (wegbreedte)
* 0,9 (maatregelpunt per 1m²)) 23.570.

Het maximaal beschikbare budget voor cluster 11 bedraagt 229.700
reductiepunten, dus wanneer de doelmatige Dunne Geluidsreducende Deklaag type
B maatregel wordt getroffen, zijn maximaal nog 229.700  23.570 = 206.130
reductiepunten beschikbaar voor aanvullende schermmaatregelen.
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Onderzochte combinaties van bron  en schermmaatregelen
Er is onderzocht of aanvullend op de bronmaatregel een schermmaatregel
doelmatig is. Er zijn nog 206.130 reductiepunten beschikbaar voor het treffen van
schermen. Voor dit budget kan een omvangrijk pakket aan maatregelen worden
getroffen. Omdat mogelijk regel 3 op dit cluster van toepassing is, is allereerst de
zogenoemde 100% maatregelvariant bepaald. Deze variant bestaat uit een scherm
van deels 6 m hoog en 235 m lang en een aansluitend scherm van 4 m hoog en
843 m lang (maatregelvariant M32). Het scherm met een hoogte van 6 meter is
aan beide zijden begrensd door de 2D zichthoek van de saneringswoningen
Heinoseweg 27 tot en met 35. In oostelijke richting loopt het scherm door tot het
grondlichaam van de aansluiting met Wijthmen.

Daarnaast zijn een aantal kleinere schermvarianten onderzocht. De onderzochte
schermvarianten betreffen een deels niet-transparant en deels transparant,
geluidscherm. De schermvarianten gaan uit van het plaatsen onder een
hellingshoek, zodat de geluidschermen een geluidabsorberende werking hebben. In
Figuur 44 t/m Figuur 49 zijn deze onderzochte mogelijkheden (maatregelvarianten
M32, M33, M36, M43, M74, M75 en M64) schematisch weergegeven.

Langs het wegvak tussen het viaduct en de af te waarderen N35 zijn geen
schermen onderzocht. Vanwege de ligging op een talud en de benodigde zichtlijnen
ter hoogte van de toe- en afrit en ter hoogte van de aansluiting op het af te
waarderen deel van de N35 is het plaatsen van schermen met voldoende lengte
niet goed mogelijk en wenselijk.

Figuur 44 Globale ligging in cluster 11 van de schermvariant M32 in combinatie met Dunne

Geluidsreducende Deklaag type B.
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Figuur 45 Globale ligging in cluster 11 van de schermvariant M33 in combinatie met Dunne

Geluidsreducende Deklaag type B.

Figuur 46 Globale ligging in cluster 11 van de schermvariant M36 in combinatie met Dunne

Geluidsreducende Deklaag type B.
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Figuur 47 Globale ligging in cluster 11 van de schermvariant M74 in combinatie met Dunne

Geluidsreducende Deklaag type B.

Figuur 48 Globale ligging in cluster 11 van de schermvariant M76 in combinatie met Dunne

Geluidsreducende Deklaag type B.
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5.3.6 Afweging van afschermende maatregelen voor cluster 12
Cluster 12 ligt ten zuiden van de N35 ter hoogte van Wijthmen. Binnen het cluster
liggen 2 woningen (Heinoseweg 8-2 en 10C) waar met toepassing van de
doelmatige bronmaatregel sprake is van een overschrijding van het Lden-GPP.
Daarnaast liggen er 4 saneringswoningen (Heinoseweg 10C, 8-1, 8-2 en 8-3).
De uiteindelijke begrenzing van het cluster wordt gevormd door de 2D-zichthoeken
van de uiterste saneringswoningen in het cluster. Daarnaast is er deels een overlap
met cluster 10 en cluster 11 gelegen aan de noordzijde van de N35. De resterende
overschrijdingen van het Lden-GPP en de toetswaarde voor de saneringswoningen
na toepassing van een bronmaatregel bedraagt ten hoogste 6 dB.

Budget aan reductiepunten
Het maximaal beschikbare aantal reductiepunten bedraagt 18.300.

Figuur 50 Resterende knelpunten in cluster 12 na het toepassen van doelmatige bronmaatregelen

Omdat tegenover cluster 12 aan de andere zijde van de N35 cluster 10 en 11 liggen
die baat hebben bij de Dunne Geluidsreducende Deklaag type B bronmaatregel, zijn
de kosten van de bronmaatregel binnen de overlap met 2D-zichthoeken verdeeld.

De overlap van de zichthoeken is weergegeven op Figuur 51.
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Figuur 51 Overlap zichthoeken

De overlap van de zichthoeken met de clusters 10 en 11 bedraagt 455 m. Omdat
zowel cluster 10 (7.600 reductiepunten) als cluster 11 (229.700 reductiepunten) elk
voldoende reductiepunten genereren, worden de kosten voor de bronmaatregel op
basis van een verhouding van 50/50% verdeeld. In het resterende deel van de 2D-
zichthoek van cluster 12 (70 m) komen de kosten van de bronmaatregel geheel
voor rekening van cluster 12.

Het totaal van de maatregelpunten voor het doelmatige Dunne Geluidsreducende
Deklaag type B maatregel die ten laste moet komen van cluster 9 bedraagt ((415
m * 15 m (wegbreedte) * 0,9 (maatregelpunt per 1m²))/2) + ((40 m * 15 m
(wegbreedte) * 0,9 (maatregelpunt per 1m²))/2) + (70 m * 15 m (wegbreedte) *
0,9 (maatregelpunt per 1m²) =) 4.016.

Het maximaal beschikbare budget voor cluster 12 bedraagt 18.000 reductiepunten,
dus wanneer de doelmatige Dunne Geluidsreducende Deklaag type B maatregel
wordt getroffen, zijn maximaal nog 18.300  4.016 = 14.284 reductiepunten
beschikbaar voor aanvullende schermmaatregelen.

Onderzochte combinaties van bron- en schermmaatregelen
Er is onderzocht of aanvullend op de bronmaatregel, een schermmaatregel
doelmatig is. Er zijn nog 14.284 reductiepunten beschikbaar voor het treffen van
schermen. Hiermee kan ofwel een 153 m lang en 2 m hoog scherm worden
gerealiseerd (maatregelvariant M53), ofwel een 107 m lang en 3 m hoog scherm
(maatregelvariant M54), ofwel een 82 m lang en 4 m hoog scherm
(maatregelvariant M55). De onderzochte schermvarianten betreffen
rechtopstaande, niet-transparante schermen met geluidreflecterende werking. Dit
scherm wordt rechtopstaand uitgevoerd vanwege de beschikbare ruimte tussen de
geleiderail langs de N35 en de naastliggende parallelweg. De positie van dit
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Omdat bovenstaande niet op cluster 12 van toepassing is (er zijn geen grote
dichtheidsverschillen en met het aantal beschikbare reductiepunten kunnen geen
zeer omvangrijke maatregelen getroffen worden), is regel 3 niet van toepassing.

Eindoordeel doelmatige maatregel
Voor cluster 12 is maatregelvariant M54 (doelmatig DGD B en een scherm van 3m
hoog en 107 m lang) de doelmatige schermmaatregel.

5 3 7 Afweging van afschermende maatregelen voor cluster 13
Cluster 13 ligt ten zuiden van de N35 ter hoogte van Wijthmen. Binnen het cluster
liggen 4 woningen (Heinoseweg 10C, 12, 12-1 en 12-2) waar met toepassing van
de doelmatige bronmaatregel sprake is van een overschrijding van het Lden-GPP.
Drie van deze woningen zijn tevens aangemerkt als saneringswoning (Heinoseweg
10C, 12 en 12-1).
De uiteindelijke begrenzing van het cluster wordt gevormd door de 2D-zichthoeken
van de uiterste saneringswoningen in het cluster. Daarnaast is er een overlap met
cluster 11 gelegen aan de noordzijde van de N35. De resterende overschrijdingen
van het Lden-GPP en de toetswaarde voor de saneringswoningen na toepassing van
een bronmaatregel varieert van 1 tot 6 dB.

Budget aan reductiepunten
Het maximaal beschikbare aantal reductiepunten bedraagt 13.500.

Figuur 53 Resterende knelpunten in cluster 13 na het toepassen van doelmatige bronmaatregelen

Omdat tegenover cluster 13 aan de andere zijde van de N35 cluster 11 ligt die baat
heeft bij de Dunne Geluidsreducende Deklaag type B bronmaatregel, zijn de kosten
van de bronmaatregel binnen de overlap met 2D-zichthoeken verdeeld.

De overlap van de zichthoeken is weergegeven op Figuur 54.
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Figuur 54 Overlap zichthoeken

De overlap van de zichthoeken met cluster 11 bedraagt 685 m. Omdat cluster 11
(225.000 reductiepunten) voldoende reductiepunten genereert, worden de kosten
voor de bronmaatregel op basis van een verhouding van 50/50% verdeeld.

Het totaal van de maatregelpunten voor het doelmatige Dunne Geluidsreducende
Deklaag type B maatregel die ten laste moet komen van cluster 9 bedraagt ((685
m * 15 m (wegbreedte) * 0,9 (maatregelpunt per 1m²))/2) =) 4.624.

Het maximaal beschikbare budget voor cluster 13 bedraagt 13.500 reductiepunten,
dus wanneer de doelmatige Dunne Geluidsreducende Deklaag type B maatregel
wordt getroffen, zijn maximaal nog 13.500  4.624 = 8.876 reductiepunten
beschikbaar voor aanvullende schermmaatregelen.

Onderzochte combinaties van bron- en schermmaatregelen
Er is onderzocht of aanvullend op de bronmaatregel, een schermmaatregel
doelmatig is. Er zijn nog 8.876 reductiepunten beschikbaar voor het treffen van
schermen. Hiermee kan ofwel een 95 m lang en 2 m hoog scherm worden
gerealiseerd (maatregelvariant M50), ofwel een 66 m lang en 3 m hoog scherm
(maatregelvariant M51), ofwel een 51 m lang en 4 m hoog scherm
(maatregelvariant M52). De onderzochte schermvarianten betreffen
(rechtopstaande) niet-transparante schermen met geluidabsorberende werking. In
Figuur 55 zijn deze onderzochte mogelijkheden schematisch weergegeven.
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Toets regel 3
Voor situaties waar een sterk verschil in dichtheid is binnen het onderzochte cluster
of een sterk verschil in hoogte (bijvoorbeeld enkele flats) en/of waar op basis van
de beschikbare reductiepunten zeer omvangrijke maatregelen getroffen kunnen
worden, moet bezien worden of conform het doelmatigheidscriterium kan worden
volstaan met een maatregel die nauwelijks minder geluidsreductie bewerkstelligt,
maar wel aanzienlijk minder maatregelpunten kost.

Omdat bovenstaande niet op cluster 13 van toepassing is (er zijn geen grote
dichtheidsverschillen en met het aantal beschikbare reductiepunten kunnen geen
zeer omvangrijke maatregelen getroffen worden), is regel 3 niet van toepassing.

Eindoordeel doelmatige maatregel
Voor cluster 13 is maatregelvariant M50 (doelmatig DGD B en een scherm van 2m
hoog en 95 m lang) de doelmatige schermmaatregel.

5.3.8 Afweging van afschermende maatregelen voor cluster 14
Cluster 14 ligt ten zuiden van de N35 ter hoogte van de nieuwe ongelijkvloerse toe-
en afrit Wijthmen. Binnen het cluster ligt 1 woning (Heinoseweg 26), waar met
toepassing van de doelmatige bronmaatregel sprake is van een overschrijding van
het Lden-GPP (overschrijding van het Lden-GPP bedraagt 2 dB na toepassing van
een bronmaatregel). De begrenzing van het cluster wordt gevormd door de 2D-
zichthoeken van deze woning. Daarnaast is er een overlap met cluster 11 gelegen
aan de noordzijde van de N35.

Budget aan reductiepunten
Het maximaal beschikbare aantal reductiepunten bedraagt 1.300.

Figuur 56 Resterende knelpunten in cluster 14 na het toepassen van doelmatige bronmaatregelen
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Omdat er een overlap is met de 2D zichthoek van de aan de noordzijde van de N35
gelegen cluster 11, zijn de kosten van de bronmaatregel binnen de overlap met 2D-
zichthoek van deze woning en clusters verdeeld.

De overlap van de zichthoeken is weergegeven op Figuur 57.

Figuur 57 Overlap zichthoeken

Ter hoogte van het deel van cluster 14 waar een bronmaatregel doelmatig is, is een
overlap met cluster 11. Uitgangspunt is dat de kosten voor de doelmatige
bronmaatregel Dunne Geluidsreducende Deklaag type B op basis van 50/50
verdeeld wordt aan weerzijden van weg, tenzij een van de clusters dit niet kan
bekostigen.

Het benodigde aantal maatregelpunten voor de Dunne Geluidsreducende Deklaag
type B bronmaatregel binnen de overlap van 955 m bedraagt (955 m * 15 m
(wegbreedte) * 0,9 (maatregelpunt per 1 m²)=)12.893 maatregelpunten. Op basis
van een verdeling van 50/50% aan weerszijden van de weg zullen cluster 11 en 14
elk (12.893/2=) 6.446 maatregelpunten moeten bekostigen. Cluster 11 genereert
225.000 reductiepunten en kan dus 50% van de kosten van het Dunne
Geluidsreducende Deklaag type B dragen. Cluster 14 daarentegen genereert slechts
1.300 reductiepunten wat niet volstaat. Alle reductiepunten van cluster 14 zijn
daarmee reeds ingezet voor de Dunne Geluidsreducende Deklaag type B maatregel.
Cluster 11 moet daarom niet 50 % van de maatregel bekostigen maar (6.446 -
1.000=) 5.446 maatregelpunten. Zoals reeds vermeld genereert cluster 11 229.700
reductiepunten wat dus ruimschoots volstaat.
Er zijn vervolgens geen reductiepunten meer beschikbaar voor aanvullende
schermmaatregelen voor cluster 14. Een verdere afweging van doelmatige
schermmaatregelen voor cluster 14 is daarom niet aan de orde.
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Gezien de afstand van de knelpuntwoning tot aan de hoofdrijbaan (ruim 140 m) en
de zeer beperkte schermlengtes die mogelijk zijn, is op voorhand duidelijk dat
schermmaatregelen niet aan de eis van minimaal 5 dB reductie zullen voldoen en
dus niet doelmatig kunnen zijn. Een verdere afweging van schermmaatregelen is
daarom achterwege gelaten.

Eindoordeel doelmatige maatregel
Voor cluster 15 zijn schermmaatregelen niet doelmatig.

5 3 10 Afweging van afschermende maatregelen voor cluster 16
Cluster 16 ligt ten noorden van de N35 ten oosten van de Koelmansstraat. Ter
hoogte van cluster 16 is een bronmaatregel niet doelmatig. Binnen het cluster
liggen 7 woningen (Koelmansstraat 79A, 81A, 83, 85, 87, 89 en Ganzepanweg 3)
waar sprake is van een overschrijding van het Lden-GPP. Ter plaatse van 4 van
deze woningen is tevens sprake van sanering. De overschrijding van het Lden-GPP
of de toetswaarde sanering bedraagt 1 tot 9 dB. Ter plaatse van de Ganzepanweg 3
waar sprake is van een plafondoverschrijding, wordt de maximale waarde van 65
dB overschreden. De begrenzing van het cluster wordt aan de oostzijde gevormd
door de grootste 2D-zichthoek en aan de westzijde door de Koelmansstraat. Omdat
een geluidsscherm qua lengte beperkt wordt door de kruising, is cluster 16 niet
samengevoegd met de knelpuntwoning aan de westzijde van de Koelmansstraat,
ondanks dat er wel een overlap is van de 1D-zichthoeken. Een maatregel die
doelmatig is voor cluster 16, zal immers nooit ondoorbroken kunnen worden
doorgezet tot de knelpuntwoningen aan de westzijde van de Koelmansstraat.

Budget aan reductiepunten
Het maximaal beschikbare aantal reductiepunten voor de genoemde knelpunten
bedraagt 25.700.

Figuur 59 Resterende knelpunten in cluster 16
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Figuur 61 Globale ligging in cluster 16 van de schermvarianten M60 en M62

Figuur 62 Globale ligging in cluster 16 van de schermvarianten M63
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van de maatregelvarianten en zoals hierna blijkt, is de doelmatige variant M63 uit
het OTB nog steeds de doelmatige variant in het TB.

Eindoordeel doelmatige maatregel
Voor cluster 16 is maatregelvariant M63 (een scherm van 3 m hoog en 70 m lang)
de gewenste doelmatige schermmaatregel.

5 3 11 Afweging van afschermende maatregelen voor cluster 17
Cluster 17 ligt ten zuiden van de N35. Ter hoogte van cluster 17 is een
bronmaatregel doelmatig maar vanwege beheer en onderhoud niet wenselijk.
Daarom worden voor dit cluster schermmaatregelen afgewogen.

Binnen het cluster liggen geen woningen waar sprake is van overschrijding van het
Lden-GPP. Wel liggen er drie woningen waar sprake is van sanering. Het betreft de
woningen Ganzepanweg 8, 8a en 10). De overschrijding van de
saneringstoetswaarde bedraagt 4 tot 10 dB). Ter plaatse van de Ganzepanweg 8 en
10 wordt de maximale waarde van 65 dB overschreden. De begrenzing van het
cluster gevormd door de 2D-zichthoeken.

Budget aan reductiepunten
Het maximaal beschikbare aantal reductiepunten voor de genoemde knelpunten
bedraagt 22.200.

Figuur 63 Resterende knelpunten in cluster 17

Omdat ter hoogte van cluster 17 een bronmaatregel niet doelmatig is, kunnen alle
beschikbare reductiepunten worden ingezet voor een schermmaatregel.
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Onderzochte schermmaatregelen
Er zijn 22.200 reductiepunten beschikbaar voor het treffen van schermen. Voor dit
budget kunnen schermen van 2, 3 en 4 m hoog binnen de gehele 2D-zichthoek van
het cluster bekostigd worden (maatregelvariant M46 bestaande uit een scherm van
110 m lang en 2 m hoog, maatregelvariant M47 bestaande uit een scherm van 110
m lang en 3m hoog en maatregelvariant M49 bestaande uit een scherm van 80 m
lang en 4m hoog). Daarnaast zijn naar aanleiding van op het OTB ingediende
zienswijzen de maatregelvarianten M80 tot en met M84 in de
doelmatigheidsberekening opgenomen. Deze schermvarianten hebben, ter plaatse
van de zuidoostgevel van Ganzepanweg 8 een verlaging van het scherm tot 2
meter. Bovendien is de vormgeving van de schermvarianten aangepast naar
aanleiding van de zienswijzen. Alle schermvarianten in cluster 17 zijn niet-
transparant uitgevoerd, met een transparant deel ter hoogte van Ganzepanweg 8.

In Figuur 64 zijn deze onderzochte mogelijkheden schematisch weergegeven.

Figuur 64 Globale ligging in cluster 16 van de schermvarianten M46, M47 en M49
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6 Samenloop met geluidsbelastingen van andere bronnen
(cumulatie)

Binnen het onderzoeksgebied treden behalve ten gevolge van de N35 ook
geluidsbelastingen boven de voorkeurswaarde op ten gevolge van de volgende
andere bronnen die genoemd zijn in de Regeling geluid milieubeheer:

afgewaardeerde deel N35
kartbaan Karba (gezoneerd).
gezoneerde industrieterrein Marslanden.
Kroesenallee N757.
Koelmansstraat.

De overige wegen binnen het onderzoeksgebied hebben een verkeersluw karakter.
Het betreffen wegen met een 30 km/uur snelheidsregiem of wegen met slechts een
lokale functie (ontsluiting van aanliggende woningen/bestemmingen). Deze wegen
zullen geen relevante bijdrage leveren aan het totale akoestische klimaat en zijn
daarom niet meegenomen bij de bepaling van de gecumuleerde geluidsbelastingen.

De gecumuleerde geluidsbelastingen en geluidsbelastingen per afzonderlijke bron
zijn weergegeven in bijlage 3.2. In deze bijlage zijn de gecumuleerde
geluidsbelastingen weergegeven voor de plansituatie in 2025 inclusief de
doelmatige maatregelen en voor de autonome situatie met volledig benut
geluidproductieplafond waarbij rekening is gehouden met het treffen van
saneringsmaatregelen.

Vanwege cumulatie is onderzocht of:
de toekomstige cumulatieve geluidsbelasting van de knelpuntwoningen met de
doelmatige maatregelen uit het vorige hoofdstuk verminderd zou kunnen
worden, door tegen dezelfde of minder maatregelpunten (deels) maatregelen te
treffen aan een of meer andere bronnen.
de gecumuleerde geluidsbelastingen aanleiding geven tot het treffen van
bovendoelmatige maatregelen

De afweging van maatregelen vanwege samenloop met de genoemde bronnen is
beschreven in de volgende paragrafen. Hoewel maatregelen in het Tracébesluit op
een aantal punten anders zijn dan in het Ontwerp-Tracébesluit, heeft dit niet geleid
tot een andere afweging met betrekking tot cumulatieve geluidniveaus. Zodoende
is de inhoudelijke bespreking van het onderwerp cumulatie nog steeds actueel en is
er geen aanleiding geweest een nieuw overleg te houden. In bijlage 4 is een
besprekingsverslag met de beheerders van de overige bronnen opgenomen.

6.1 Cumulatie met afgewaardeerde N35
De verkeersintensiteiten op het af te waarderen deel van de N35 nemen sterk af en
daarnaast zal de snelheid op dit wegdeel verlaagd worden naar 60 km/uur of lager.
Op het wegdeel van de af te waarderen N35 gelegen tussen de kruising met de
Kroesenallee en de verbindingsweg naar de nieuwe toe- en afritten van de N35
nemen de intensiteiten ook sterk af maar blijft er desondanks een redelijke
verkeerstroom bestaan (ruim 6.000 motorvoertuigen per etmaal in 2028). Dit komt
doordat dit wegvak de verbinding vormt tussen de Kroesenallee en de nieuwe
aansluiting op de N35.
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Langs het af te waarderen wegdeel liggen enkele woningen die dicht op de weg
staan en in de autonome situatie een hoge geluidsbelasting ondervinden van
maximaal circa 65 dB (ter plaatse van restaurant De Mol waar ook een
woonbestemming op rust wordt zelfs een geluidsbelasting van 73 dB berekend).
Door het afwaarderen van de N35 neemt bij deze woningen de geluidsbelasting op
de gevels die gericht zijn naar het af te waarderen deel van de N35 met enkele
af, maar is nog wel sprake van geluidsbelastingen die hoger zijn dan de
toetswaarde van 50 dB (geluidsbelastingen variëren van 56 tot 60 dB, ter plaatse
van restaurant De Mol waar ook een woonbestemming op rust wordt zelfs een
geluidsbelasting van 66 dB berekend). Opgemerkt wordt dat doordat voor
wegvakken met een rijsnelheid van 70 km/uur of hoger een correctie van 2 dB mag
worden toegepast (artikel 5.11 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012)
deze afname van de geluidsbelasting niet goed tot uitdrukking komt in de
rekenresultaten weergegeven in bijlage 3.2 (doordat de snelheid afneemt van 80
km/uur naar 60 km/uur vervalt deze aftrek van 2 dB).

De woningen die ten zuiden van de af te waarderen N35 liggen hebben in de
bestaande situatie een geluidsluwe gevel aan de zuidzijde. In de nieuwe situatie, na
aanleg van het nieuwe deel van de N35, wordt echter deze geluidsluwe gevel belast
door het nieuwe wegdeel van de N35. De geluidsbelasting ten gevolge van het
nieuwe deel van de N35 op de voorheen luwe zuidgevels bedraagt maximaal 58 dB
(ter plaatse van de Heinoseweg 28). Bij de overige woningen (Heinoseweg 30, 32,
32a, 36 en 36a) die zijn gelegen tussen het af te waarderen wegdeel en de nieuwe
aanleg bedraagt de geluidsbelasting op de voorheen luwe gevel maximaal 54 dB.
Mede omdat de woningen gelegen tussen het af te waarderen en nieuwe deel van
de N35 de noordgevel in de nieuwe situatie niet meer beschikken over een
geluidsluwe gevel met een geluidsbelasting lager dan 50 dB, is onderzoek gedaan
naar alternatieve en aanvullende bovendoelmatige maatregelen.

Afweging alternatieve doelmatige maatregelen
Er is beoordeeld of de toekomstige cumulatieve geluidsbelasting verminderd zou
kunnen worden, door tegen dezelfde of minder maatregelpunten (deels)
maatregelen te treffen aan het af te waarderen deel van de N35.

Door de aanwezigheid van toeritten en kruisingen is het toepassen van een
bronmaatregel voor het af te waarderen deel van de N35 ter hoogte van de
betreffende woningen vanwege technische bezwaren niet mogelijk. Het beoordelen
van een alternatieve bronmaatregel is daarom niet verder onderzocht.
Het plaatsen van geluidsschermen langs het af te waarderen deel van de N35 ter
hoogte van de woningen die niet meer beschikken over een geluidsluwe gevel is op
een aantal locaties wel mogelijk. Door het plaatsen van dergelijke geluidsschermen
kan bij de betreffende woningen een significante reductie (reductie van ten minste
5 dB) behaald worden. Keerzijde is echter dat er binnen het beschikbare budget
aan reductiepunten minder maatregelen aan het nieuwe wegdeel van de N35
kunnen worden getroffen. Het merendeel van de woningen ter hoogte van dit deel
van de N35 profiteren het meest van maatregelen aan het nieuw aan leggen
wegdeel van de N35.

Op basis van het hierboven gestelde wordt het treffen van maatregelen aan de af te
waarderen N35 voor een relatief beperkt aantal woningen niet wenselijk geacht,
omdat dit te koste zou gaan aan het reduceren van de geluidsbelasting ten gevolge
van de nieuwe N35 waar een veel grotere groep woningen profijt van heeft.
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Afweging bovendoelmatige maatregelen
Onderzoek toont aan dat het verlengen van het doelmatige schermdeel langs de
nieuwe N35 in oostelijke richting tot aan de nieuwe afrit (verlenging van circa 260
m met een schermdeel van 2 m hoog) een extra reductie van maximaal circa 1,5
dB geeft (deze reductie is het hoogst ter plaatse van de Heinoseweg 28 en bij de
overige woningen lager). Het verlengen van het doelmatige scherm over een
dergelijke lengte wordt gezien het relatief beperkte effect als niet zinvol
beschouwd.

Tevens is beschouwd of te treffen van bovendoelmatige maatregelen aan het af te
waarderen deel van de N35 wenselijk is. Zoals beschreven is het treffen van een
bronmaatregel aan het af te waarderen deel van de N35 vanwege technische
bezwaren niet mogelijk. Het plaatsen van geluidsschermen langs het af te
waarderen deel van de N35 ter hoogte van de woningen die niet meer beschikken
over een geluidsluwe gevel is wel mogelijk. Omdat de geluidsbelasting op de gevels
gericht naar de af te waarderen N35 ten gevolge van de afwaardering reeds
significant afneemt, wordt het plaatsen van bovendoelmatige schermen langs het af
te waarderen deel van de N35 niet nodig geacht.

6.2 Cumulatie met kartbaan Karba en gezoneerde industrieterrein Marslanden.
Ter hoogte van de kartbaan Karba ondervinden enkele woningen een
geluidsbelasting hoger dan 50 dB ten gevolge van zowel de N35 als de kartbaan.
De geluidsbelastingen ten gevolge van de N35 bij de woningen varieert in de
plansituatie van circa 51 tot 65 dB. De geluidsbelasting ten gevolge van de
kartbaan varieert van een geluidsbelasting lager dan 40 dB(A) tot maximaal circa
55 dB(A).

Afweging alternatieve doelmatige maatregelen
Er is beoordeeld of de toekomstige cumulatieve geluidsbelasting verminderd zou
kunnen worden, door tegen dezelfde of minder maatregelpunten (deels)
maatregelen te treffen aan de kartbaan.

De geluidssoorten industrielawaai en wegverkeerslawaai verschillen sterk (spectraal
maar ook qua bedrijfsduur, de kartbaan wordt bijvoorbeeld alleen op bepaalde
tijdstippen en dagen gebruikt) en de bronnen liggen op een dusdanige verschillende
positie ten opzichte van de knelpuntwoningen (N35 ligt overwegend ten noorden
van de relevante knelpuntwoningen en de gezoneerde terreinen liggen juist ten
zuiden van de betreffende knelpuntwoningen) dat het treffen van alternatieve
doelmatige maatregelen niet zinvol is. Indien er maatregelen bij de kartbaan
worden getroffen, zal dit ten koste gaan van de doelmatige maatregelen aan de
N35. Omdat de N35 de meest maatgevende bron is, is dit niet wenselijk.

Afweging bovendoelmatige maatregelen
Gezien de hoogte van het gecumuleerde geluidsbelastingen in de projectsituatie ten
opzichte van de autonome situatie, het feit dat er reeds een pakket aan doelmatige
maatregelen aan de N35 wordt getroffen en de verschillen tussen de bronnen
(spectraal maar ook qua bedrijfsduur) wordt het treffen van bovendoelmatige
maatregelen als niet noodzakelijk beoordeeld.
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6.3 Cumulatie met Kroesenallee N757
De Kroesenallee loopt dwars door Wijthmen en sluit aan op het af te waarderen
deel van de N35. Ter hoogte van deze wegen ondervinden woningen een
geluidsbelasting hoger dan 50 dB ten gevolge van zowel de N35 als de
Kroesenallee.
De geluidsbelastingen ten gevolge van de nieuwe N35 bij de woningen bedraagt in
de plansituatie maximaal circa 54 dB. De geluidsbelasting ten gevolge van de
Kroesenallee bedraagt maximaal circa 64 dB(A).

Afweging alternatieve doelmatige maatregelen
Er is beoordeeld of de toekomstige cumulatieve geluidsbelasting verminderd zou
kunnen worden, door tegen dezelfde of minder maatregelpunten (deels)
maatregelen te treffen aan de Kroesenallee.

Door de aanwezigheid van kruisingen en toeritten is het toepassen van een
bronmaatregel voor de Kroesenallee niet mogelijk. Omdat er geen sprake is van
bundeling van de Kroesenallee met de rijksweg N35 (wegen lopen niet parallel aan
elkaar maar staan haaks op elkaar), is het treffen van een alternatieve
schermmaatregel die beide bronnen in relevante mate afschermt niet mogelijk. Ook
het deels of geheel inzetten van de beschikbare budgetten (reductiepunten) aan
schermmaatregelen aan de Kroesenallee is geen redelijk alternatief. Het treffen van
dergelijke maatregelen aan het Kroesenallee zou ten koste gaan van de doelmatige
maatregelen aan de nieuwe N35. Met de doelmatige maatregelen aan de N35 wordt
de geluidsbelasting bij deze woningen gereduceerd tot bijna de toetswaarde van 50
dB.

Afweging bovendoelmatige maatregelen
Gezien de hoogte van het gecumuleerde geluidsbelastingen in de projectsituatie ten
opzichte van de autonome situatie wordt het treffen van bovendoelmatige
maatregelen als niet noodzakelijk beoordeeld.

6.4 Cumulatie met Koelmansstraat
De Koelmansstraat ligt in het oostelijke deel van het onderzoeksgebied en sluit aan
op de N35. Ter hoogte van deze wegen ondervinden woningen een geluidsbelasting
hoger dan 50 dB ten gevolge van zowel de N35 als de Koelmansstraat. De
geluidsbelastingen ten gevolge van de nieuwe N35 bij de woningen bedraagt in de
plansituatie maximaal circa 64 dB. De geluidsbelasting ten gevolge van de
Koelmansstraat bedraagt maximaal circa 51 dB(A).

Afweging alternatieve doelmatige maatregelen
Er is beoordeeld of de toekomstige cumulatieve geluidsbelasting verminderd zou
kunnen worden, door tegen dezelfde of minder maatregelpunten (deels)
maatregelen te treffen aan de Koelmansstraat.

Door de aanwezigheid van kruisingen en toeritten is het toepassen van een bron- of
schermmaatregel voor de Koelmansstraat niet mogelijk. Een verdere afweging is
daarom achterwege gelaten.

Afweging bovendoelmatige maatregelen
Door de aanwezigheid van kruisingen en toeritten is het toepassen van een bron- of
schermmaatregel voor de Koelmansstraat niet mogelijk. Een verdere afweging is
daarom achterwege gelaten.
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7 Maatregelpakket na gedetailleerd akoestisch onderzoek

In de voorgaande hoofdstukken is beschreven wat de gevolgen zijn van de
toekomstige situatie met het project. Zonder maatregelen neemt de geluidproductie
op meerdere referentiepunten toe tot boven de plafondwaarde en neemt de
geluidsbelasting op geluidsgevoelige objecten langs de nieuw aan te leggen
rijksweg toe tot boven de toetswaarde van 50 dB. Daarom is onderzocht of en hoe
de geluidsbelasting op woningen en andere geluidsgevoelige objecten binnen het
onderzoeksgebied op doelmatige wijze kan worden beperkt tot de toetswaarde van
50 dB in geval van nieuwe aanleg of tot de geluidsbelasting die bij volledige
benutting van het heersende geluidproductieplafond is toegestaan (Lden-GPP), dan
wel de toetswaarde voor sanering bij deze woningen, indien de sanering niet eerder
heeft plaatsgevonden. Na het vaststellen van de geluidknelpunten (de
geluidsgevoelige objecten waar de genoemde toetswaarden zouden worden
overschreden indien geen maatregelen worden getroffen) heeft een
maatregelafweging plaatsgevonden met het wettelijke doelmatigheidscriterium.
Hierbij is eerst alleen de geluidsbijdrage van de rijksweg(en) beschouwd.

Vanuit het oogpunt van cumulatie is beschouwd of door het treffen van
maatregelen aan andere gezoneerde geluidsbronnen, die in relevante mate
bijdragen aan het gecumuleerde geluidsniveau, een beter resultaat mogelijk is
tegen dezelfde of minder maatregelpunten, of dat er naar aanleiding van de
gecumuleerde geluidsbelastingen aanleiding is tot het treffen van bovendoelmatige
maatregelen. Deze beschouwing heeft niet geleid tot een ander maatregelpakket.

In het Hoofdrapport is vervolgens nagegaan of er vanuit landschappelijke,
stedenbouwkundige en/of verkeerskundig oogpunt onoverkomelijke bezwaren zijn
tegen het treffen van de doelmatige maatregelen. Dit heeft er toe geleid dat de
schermen vanwege landschappelijke inpassing niet hoger dan 3 m worden
uitgevoerd, met uitzondering van het geluidscherm van 280 meter ter hoogte van
de saneringswoningen Heinoseweg 27 tot en met 35 met een hoogte van 4 meter
Verder worden de schermen niet-transparant uitgevoerd, met uitzondering van de
bovenste strook (van een meter) van het scherm ter hoogte van de
saneringswoningen, het scherm ter hoogte van de kern Wijthmen en een gedeelte
van het scherm bij de Ganzepanweg, ter hoogte van de gevel van Ganzepanweg 8.
Een nadere toelichting hierop is opgenomen in het Landschapsplan. Om
ongewenste reflecties te voorkomen, moeten een aantal van deze schermen hellend
geplaatst worden.

Daarnaast is in het Hoofdrapport onderbouwd of er naar aanleiding van de
uitkomsten van de maatregelafweging voor het gemeentelijke deel van de N35
wordt afgeweken van het in hoofdstuk 6 beschreven maatregelpakket. Dit heeft
geleid tot een geluidscherm met een lengte van 99 meter ter hoogte van de
woningen Heinoseweg 6 en Kanaalweg 1, in plaats van het geluidscherm van 91
meter uit het akoestisch onderzoek in het kader van de Wet milieubeheer.

Tevens is in het Hoofdrapport aangegeven of voor het voorkomen of beperken van
een overschrijdingsbesluit, op grond van bestuurlijke afwegingen uit het oogpunt
van natuur of om redenen van beheer en onderhoud(kosten) een uitbreiding van de
doelmatige maatregelen noodzakelijk is. Uit de raming van de investeringskosten
(Kostenraming OTB N35 Zwolle-Wijthmen, kenmerk 076955223) volgt dat het
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1  Inleiding  

Het Tracébesluit  N35 Zwolle -Wijthmen heeft betrekking op het aanpassen van de 

N35 tussen km 4. 45 en 8.8 21. Het betreft het verbreden en deels in zuidwaartse 

richting verleggen van de N35, het realiseren van een nieuwe aansluiting 

Kroesenallee en tenslotte de onlosmakelijk  met de aanpassing van de N35 

verbonden maatregelen aan het hoofdwegennet en onderliggend wegennet . Na een 

verkenningsfase en het bepalen van voorkeursvarianten, is in 2013 gestart met de 

formele Tracéwetprocedure. Het ontwerp - t racébesluit (OTB) heeft voor  eenieder ter 

inzage gelegen van 31 januari tot en met 13 maart 2014. Het OTB is , onder andere  

vanwege ingediende zienswijzen, op verschillende aspecten aangepast tot een 

Tracébesluit (TB). Voor u ligt de toelichting behorend bij dit Tracébesluit.  

1.1  Aanleid ing  tot het project  

De A35 / N35 is de rijksweg gelegen tussen Zwolle en Enschede. De A35 en N35 

zijn gezamenlijk 76.5 kilometer lang ( vanaf Zwolle tot de Duitse grens). Het tracé 

Zwolle -Wijthmen maakt onderdeel uit van de N35 en is ongeveer 4,5 km lang.  

 

Op de N35 tussen Zwolle en Wijthmen is sprake van toenemende verkeersdrukte . 

Dit  leidt tot problemen op het gebied van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en 

leefbaarheid. Daarom hebben de provincie Overijssel, gemeente Zwolle en het Rijk 

gezamenlijk het in itiatief genomen om de problemen op de N35 aan te pakken.  De 

toenemende verkeersdrukte op de N35 wordt veroorzaakt door autonome groei van 

het gemotoriseerd verkeer en een aantal geplande stedelijke ontwikkelingen die in 

de toekomst het aantal motorvoertui gen zullen vergroten.  

 

In januari 2010 is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 2 door 

de provincie Overijssel in het kader van het  MIRT 3 een verkenning voor de N35 

Zwolle -Wijthmen uitgevoerd. Hier uit  volgt dat op dit gedeelte van de N35 

knelpunten aanwezig zijn die een goede doorstroming beperken. Ook voor 

verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn knelpunten geconstateerd. Zo voldoet de 

huidige inrichting van de N35 niet aan de principes van Duurzaam Veilig en wordt 

de ambitie om in 2020  een EuroRAP -score 4 te hebben van 3 sterren niet gehaald.  

Uit de landelijke risicocijfers (2006 -2008) blijkt het wegvak N35 Zwolle -Wijthmen in 

de top 28 van wegvakken op rijkswegen met het hoogste risicocijfer te staan.  

Tenslotte wordt d e leefbaarheid in W ijthmen op een negatieve wijze beïnvloed door 

sluipverkeer en doorgaand verkeer op de N35.  

 

De verkenningenstudie maakt duidelijk dat de genoemde problematiek voor de 

korte en middellange termijn kan worden opgelost door een verbreding naar 2x2 

(twee rijbanen met elk 2 rijstroken) en een snelheidsverhoging tot 100  km/uur.  

In hoofdstuk 2 wordt de  verkeerskundige noodzaak om dit traject aan te passen 

nader onderbouwd.  

 
1  Volgens hectometrering zoals geldend na wijziging van de weg, zie paragraaf 3.2 voor nadere toelichting op 

hectometrering.  
2  Het ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW) en het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer (VROM) zijn eind 2010 samengevoegd tot het ministerie van Infrastructuur en Milieu.  
3  Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport  
4  EuroRAP: In het European Road Assesment Programm e heeft o.a. de ANWB samen met haar Europese 

zusterorganisaties een objectieve methode ontwikkeld die de wegkenmerken als uitgangspunt voor de 

verkeersveiligheid nemen.  
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1.2  Historie van het project  

De N35 vormt al jaren onderwerp van aandacht . Al in 1995 is een Tracébesluit  

genomen met betrekking tot de N35 vanaf Wijthmen naar Almelo. Voor het 

gedeelte N35 Zwolle -Wijthmen is echter tot op heden nog geen Tracébesluit  

genomen omdat er nog geen overeenstemming was over het gewenste 

voorkeurstracé.  

Verkenningenrapport en voorkeursbeslissing N35 Zwolle -Wijthmen  

In het Verkenningenrapport N35 Zwolle -Wijthmen (2010) is een aantal mogelijke 

oplossingsrichtingen voor de opwaardering van de N35 verkend; het betreft drie 

tracébundels (noord, midden en zuid) , z ie Figuur 1.1 voor de ligging.  

De beoordeling van deze tracébundels in het Verkenningenrapport heeft gelei d tot 

de voorkeursbeslissing voor de middenbundel, ofwel de keuze om de middenbundel 

uit te werken tot een tracévariant. Een tracévariant is de werkelijke ligging van het 

tracé ingebed in de omgeving. De voorkeursbeslissing is 3 juni 2010 bekrachtigd in 

een bestuursovereenkomst tussen de minister, de provincie Overijssel en de 

gemeenten Zwolle en Dalfsen. De bestuursovereenkomst bevat onder andere de 

uitwerking van de bestuurlijk - juridische en financiële afspraken, beschrijving van de 

uitvoeringsstrategie e n de invulling van het opdrachtgeverschap voor het project en 

te volgen procedures in de planuitwerkingsfase.  

 
Figuur 1. 1 De bundels uit het Verkenning enrapport N35 Zwolle -Wijthmen: noord, midden, zuid  
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Aanvangbeslissing  Tracéwetprocedure  

Op basis van de voorkeursbeslissing heeft de minister van Infrastructuur en Milieu 5 

op 11 juni 2010 in de Aanvangbeslissing Tracéwetprocedure bekend gemaakt de 

procedure te starten om te komen tot de aanpassing van de N35 tussen Zwolle e n 

Wijthmen vanaf km 4.000 tot aan de Koelmansstraat  (km 8.700). 6  

Keuzedocument Voorkeursvariant  

De in 2010 uitgevoerde verkenning heeft niet geleid tot één voorkeursvariant maar 

tot een zoekgebied met twee trac®varianten: een ó     ing.  

In 2011 zijn daarom twee tracévarianten ontworpen en nader onderzocht op 

milieueffecten en kosten. In Figuur 1.2 zijn de twee tracévarianten weergegeven.  

Op basis van de resultaten van dit onderzoek hebben de bestuurders van Rijk, 

Provincie en gemee nten eind oktober 2011 de keuze gemaakt om de korte 

omleiding als voorkeursvariant uit te werken in een Tracébesluit  en een 

milieueffectrapport . De uitwerking van de voorkeursvariant is in juni 2013 in een 

(gewijzigde) bestuursovereenkomst tussen rijk en r egio vastgelegd. 7 

 

Figuur 1. 2 Schetsontwerpen korte en lange omleiding  

 

1.3  Wettelijk kader  en gevolgde procedure  

 

Tracéwetprocedure  

Voor de aanpassingen aan de N35 op het traject Zwolle Wijthmen, dient de 

procedure van de Tracéwet te worden doorlopen. De Tracéwet beoogt een 

zorgvuldige besluitvorming omtrent de aanleg of het wijzigen van 

hoofdinfrastructuur.  De Tracéwet is op 1 januari 2012 gewijzigd. Bij deze wijziging 

zijn in deze wet nieuwe regels opgenomen die voor een belangrijk deel betrekking 

hebben op de zogenoemde fase van verkenning, die voortaan aan de 

terinzagelegging van een ontwerp - tracébesluit vooraf moet gaan. Volgens het 

overgangsrecht zijn deze nieuwe regels echter niet op dit project van toepassing 

 
5 Tot eind 2010 genoemd de ministe r van Verkeer en Waterstaat.  
6 Volgens hectometrering zoals g eldend vóór wijziging van de weg.  
7 Wijziging bestuursovereenkomst tussen rijk en regio, N35 Zwolle ðWijthmen IENM/BSK ð2013/118897, juni 2013.  
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omdat d e Minister voor het project, op basis van de (oude) Tracéwet, op 11 juni 

2010 een aanvangsbeslissing heeft genomen 8. 

 

In hoofdstuk 9 wordt ingegaan op een aantal zaken die na de vaststelling van het 

tracébesluit aan de orde kunnen zijn, onder andere op de mogelijkheid dat tegen 

dit besluit beroep kan worden ingediend.  

Daarnaast is sprake van een m.e.r. -plichtige activiteit. Dit houdt in dat het 

ontwerp - t racébesluit  (OTB), tezamen met het milieueffectrapport (MER), ter visie is 

gelegd. Dit dient ter voorbereiding op dit uiteindelijke Tracébesluit  (TB).  

Het Tracébesluit  is de definitieve beslissing van de minister van Infrastructuur en 

Milieu  over de gekozen oplossing en maakt de gevolgen voor de omgeving van h et 

project duidelijk.  Het milieueffectrapport dient ter ondersteuning van het te nemen 

Tracébesluit  (TB), en is erop gericht de milieuaspecten in het kader van het te 

nemen besluit een volwaardige plaats te geven.  

 

Het project is opgenomen in Bijlage II va n de Crisis -  en herstelwet. Dit betekent 

dat in de m.e.r. -procedure kan worden volstaan met het onderzoeken van één 

alternatief en dat het inwinnen van advies bij de Commissie voor de 

milieueffectrapportage niet verplicht is.  

 

De tracéwetprocedure  voor dit  project  kent drie stappen:  
1.  de aanvangsbeslissing (11 juni 2010 genomen door de ministe r van 

Infrastructuur en Milieu).   
2.  het ontwerp - t racébesluit  en project -MER ( ter inzage gelegen van 31 januari 

2014 t/m 13 maart 2014 ).  
3.  het Tracébesluit  (2015 ).  

 

De voorbe reiding van het MER is, conform de op dat moment vigerende bepalingen 

in de Wet milieubeheer,  in oktober 2010 gestart met de publicatie van een 

kennisgeving. In totaal zijn 21 verschillende inspraakreactie s ontvangen op de 

kennisgeving.  Het ontwerp - t racébesluit en het MER hebben van 31 januari tot en 

met 14 maart 2014 ter inzage gelegen. In totaal zijn er 46 zienswijzen op het OTB 

ingediend. In de als bijlage 9 bij deze toelichting opgenomen Nota van Antwoord 

wordt op de ingediende zienswijze een reac tie gegeven. Daaruit blijkt dat een 

aantal zienswijzen aanleiding gaf het tracébesluit ten opzichte van het ontwerp -

tracébesluit te wijzigen. Een overzicht van alle ten opzichte van het ontwerp -

tracébesluit doorgevoerde wijzigingen is hierna in paragraaf 1 .4 opgenomen.  

 

1.4  Wijzigingen ten o pzichte  van het ontwerp - tracébesluit  
Ten opzichte van het ontwerp - t racébesluit  is in het onderhavige Tracébesluit een 

aantal (inhoudelijke) wijzigingen aangebracht. Deze betreffen zowel actualiserende 
wijzigingen als wijzigingen als gevolg van ingediende zienswijzen.  
 
Naast verscheidene tekstuele en ondergeschikte aanpassingen, zijn  de belangrijkste 

cq. meest significante wijzigingen ten opzichte van het ontwerp tracébesluit  
navolgend weergegeven . De wijzi gingen zijn waar nodig in het tracébesluit , de 
kaarten, deze toelichting en de verschillende bijlagen verwerkt.   
 

 
8 Overgangsrecht opgenomen in artikel III van de ñWet van 1 december 2011 tot wijziging van de Tracéwet met het 

oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten ò, Staatsblad 2011, 595. 
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1.    Naar aanleidi ng van een gewijzigde planning omtrent de planvorming en ï

realisatie, zijn in de toelichting en de verschillende bijlagen bij de toelichting 

de volgende jaartallen aangehouden:  

a.  Jaar van besluitvorming: 2015.  

b.  Jaar start realisatie: 2016 . 

c.  Jaar van ingebruikn ame: 2018 . 

d.  10 jaar na ingebruikname: 2028.  

2.    Naar aanleiding van een gewijzigde Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand  

(GHG), zoals reeds in het OTB vermeld, zijn het ontwerp en voor zover nodig 

de rapporten, onder andere het waterhuishoudkundig plan, hierop 

aangepast.  

3.  Naar aanleiding van ingekomen zienswijzen van direct betrokken bewoners, 
heeft een heroverweging plaatsgevonden van de landschappelijke inpassing 
van de nieuwe geluidsschermen.  Daarnaast is een extra geluidsscherm 

doelmatig gebleken en toegevoeg d in het tracébesluit.  
4.  Vanwege  het honoreren van diverse zienswijzen met betrekking tot de 

gevolgen van het afsluiten van de huidige aansluiting van de Kanaalweg op 
de N35, in combinatie met een aslastbeperking van de Hoevenbrug, is ter 
plaatse van de Popo vstraat en de Kanaalweg een nieuwe erftoegangsweg aan 
het besluit toegevoegd.  

5.  In het ontwerp - tracébesluit is ten onrechte uitgegaan van een situatie waarin 

sprake was van een vaste rust -  of verblijfsplaats van de Steenuil binnen het 
plangebied. Uit ecologi sch onderzoek blijkt dat er geen sporen van bewoning 
en/of nesten van de Steenuil aanwezig zijn.  

6.  Naar aanl eiding van een zienswijze zijn het ontwerp van de Zeisweg  en de 
aansluitingen van de Zeisweg op de Heinoseweg aangepast.  

7.  De omvang van de benodigde bo scompensatie en de locaties waarbinnen de 

boscompensatie binnen de grenzen van het tracébesluit gerealiseerd zal 

worden, is ten opzichte van het ontwerp - tracébesluit gewijzigd.  
8.  In het wegontwerp  behorend bij het tracébesluit zijn de VRI en de fiets -  en 

voe tgangersoversteekplaats conform de huidige situatie opgenomen.  
9.  De duiker Marswetering onder de hoofdrijbaan N35 wordt volledig vervangen 

en niet alleen meer verlengd.  
10.  I n het wegontwerp zijn keervoorzieningen opgenomen nabij de Heinoseweg 6 

en ter hoogte van de fietstunnel Oudeweg . 
11.  In het wegontwerp behorend bij het tracébesluit zijn aanpassingen 

doorgevoerd waardoor alle betreffende percelen bereikbaar zijn.  

 

Toelichting op wijzigingen  

 

Wijziging 1 (gewijzigde planning)  

Zoals in het ontwerp tracébesluit  is aangegeven zijn de jaren voor het vaststellen 

van het tracébesluit en de realisatie c.q. openstelling in het MIRT projectenboek 

2014 gewijzigd naar 2015 respectievelijk 2016 2018. Dit is ook zo opgenomen in 

het recente MIRT projectenboek 2015. Daarom z ijn in dit tracébesluit de 

onderzoeken zover nodig geactualiseerd aan de aangepaste jaartallen.  

 

Wijziging 2 (gewijzigde GHG)  

De grondwaterstand is opnieuw bepaald met behulp van hernieuwde gegevens die 

door het Waterschap beschikbaar zijn gesteld. Hierdoo r is het wegontwerp in 

verticale richting verschoven. Dit heeft geen invloed op de waterhouding of op de 

afwatering. In paragraaf 3.2 van onderhavige toelichting zijn de consequenties van 

de gewijzigde GHG voor het wegontwerp nader toegelicht.  
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Onder andere de wijzigingen in de hoogtes van de geluidsschermen hebben geleid 

tot andere geluidproductieplafonds dan in het ontwerp - tracébesluit  waren voorzien.  

 

Wijziging 4 (aansluiting Kanaalweg)  

In het ontwerp - tracébesluit is, mede vanwege de beperkte beschikbaarheid van 

ruimte, geen parallelweg voorzien ter hoogte van Huize Zalné. De directe 

aansluiting van de Kanaalweg op de bestaande N35 vervalt  en de Hoevenbrug heeft 

een aslastbeperking . De Oudeweg is smal en wordt onder andere gebruikt door 

fietsverkeer. In diverse zienswijzen zijn zorgen geuit over de bereikbaarheid.    

 

Uitgan gspunt bij de herziening van het ontwerp is de bereikbaarheid van de 

percelen ten zuiden van de N35, het waarborgen van de belastbaarheid en veilige 

verkeersafwikkeling ter plaatse van de Hoevenbrug en het creëren van een veilige 

verkeersafwikkeling waarbij sluipverkeer zoveel mogelij k wordt voorkomen.  

 

De optimalisatie ten opzichte van het ontwerp - tracébesluit is gevonden in de 

realisatie van een nieuwe erftoegangsweg tussen de Popovstraat en de Kanaalweg. 

Deze weg, uitsluitend bestemd voor bestemmingsverkeer zwaarder dan 10 ton en 

voertuigen langer dan 16 meter, zal vanaf de Popovstraat langs de noordzijde van 

de Nieuwe Wetering aansluiten op de achterzijde van het perceel Kanaalweg nr. 2. 

De nieuwe weg tussen de Popovstraat en de Kanaalweg kan in voorkomende 

gevallen gebruikt worden  door brandweerwagens. In paragraaf 3.3 wordt nader 

ingegaan op het ontwerp van deze nieuwe ontsluitingsweg.  

 

Wijziging 5 (Steenuil)  
Uit een ecologische toets van 3 december 2014 blijkt dat bij het ontwerp -

tracébesluit ten onrechte is uitgegaan van een sit uatie waarin sprake was van een 

vaste rust -  of verblijfsplaats van de Steenuil. De toets is door Alcedo 

natuurprojecten verricht ter voorbereiding van het Tracébesluit en met het oog op 

de realisatie. De toets maakt onderdeel uit van het aangepaste Natuurp lan dat als 

bijlage 5 bij deze Toelichting is gevoegd.  

 

Uit deze toets blijkt dat op de onderzochte projectlocatie, 12 knotp opulieren en 

directe omgeving, geen sporen van bewoning of andere aanwijzingen van verblijf 

door steenuilen zijn aangetroffen. Ook b lijkt dat er geen nestplaatsen van de 

steenuil aanwezig zijn en dat de steenuil de rij knotpopulieren niet recent als 

rustplaats heeft gebruikt. Er is daarom geen sprake van een overtreding van artikel 

11 van de Flora -  en faunawet, zoals dit werd aangenome n bij het ontwerp -

tracébesluit . Voor de uitvoering van het Tracébesluit is daarom ten aanzien van de 

steenuil geen ontheffing op grond van de Flora -  en faunawet vereist. Tevens zijn 

compenserende maatregelen in dit kader niet nodig.  

 

Wijziging 6 (Zeisweg)  

Het ontwerp van de Zeisweg in het ontwerp - tracébesluit en met name de 

toekomstige aansluitingen van de Zeisweg op de Heinoseweg zorgden voor 

mogelijke lichthinder voor omwonenden. In reactie op een zienswijze en in overleg 

met de toekomstig wegbeheerder (g emeente Zwolle) is het wegontwerp en de 

situering van de aansluitingen van de Zeisweg op de Heinoseweg aangepast.  
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Wijziging 7 (Boscompensatie)  

Ten opzicht e van het ontwerp - tracébesluit  heeft er een herberekening 

plaatsgevonden van de oppervlakte te kappen bos en de lengte van de te kappen 

bomen vanwege de realisatie van de nieuwe N35. Tevens heeft er, onder andere 

naar aanleiding van zienswijzen, een algehele heroverweging plaatsgevonde n van 

de binnen de plangrenzen van het tracébesluit te realiseren boscompensatie.  

 

Wijziging 8 (Kruispunt Koelmansstraat)  

In het wegontwerp behorend bij het ontwerp tracébesluit is ter plaatse van het 

kruispunt Koelmansstraat/N35 abusievelijk de bestaande afzonderlijke fiets -  en 

voetgangersoversteekplaats niet opgenomen. In het wegontwerp behorend bij het 

tracébesluit zijn de fiets -  en voetgangersoversteekplaats conform de huidige 

situatie opgenomen.  

 

Wijziging 9 ( Duiker Marswetering )  

In het convenant dat g esloten is tussen het Waterschap Groot Salland en 

Rijkswaterstaat is overeengekomen dat de duiker in de Marswetering zal worden 

vervangen.  

 

Wijziging 10 (Keervoorzieningen)  

Door de aanpassingen aan de Kanaalweg is het voor servicediensten, waaronder de 

vui lophaaldienst, niet mogelijk om gebruik te blijven maken van de huidige 

doorgang ter hoog te van Heinoseweg 6 op de N35. In het ontwerp - tracébesluit was 

de exacte locatie voor de keervoorziening niet vastgelegd. I n het wegontwerp 

behorend bij het tracébeslu it is dit wel het geval.   

Daarnaast is op Heinoseweg 8 -2 een dierenpension gevestigd dat dient te worden 

bevoorraad door vrachtautoôs. In het wegontwerp b    -

tracébesluit was de exacte locatie van een keervoorziening niet vastgelegd. In  het 

wegontwerp behorend bij het tracébesluit is dit wel het geval.   
 

Wijziging 11 (Perceelsontsluitingen)  

In het wegontwerp behorend bij het ontwerp tracébesluit  was de toegankelijk van 

verschillende percelen nog niet afdoende uitgewerkt. De betreffende percelen 

waren in de plankaarten behorend bij het ontwerp - tracébesluit voorzien van ster. In 

het wegontwerp behorend bij het tracébesluit zijn aanpassingen doorgev oerd 

waardoor alle betreffende percelen bereikbaar zijn.  

1.5  Relatie met andere projecten  

Dorpsplan Wijthmen  

Het Dorpsplan Wijthmen (2010) is een ontwikkelingsplan voor de toekomst van 

Wijthmen, waarin woningbouw, voorzieningen en een nieuw tracé voor de N35 e en 

plaats krijgen. Dit heeft geresulteerd in een voorkeursscenario als basis voor het 

Dorpsplan en de verdere ontwikkelingen. Het Dorpsplan voorziet , naast een 

gefaseerde woningbouwopgave,  in een nieuw tracé  van de Kroesenallee in 

noordelijke richting (zie gele verticale stippellijn in  Figuur 1.3) . Realisatie van de 

Kroesenallee tussen de bestaande N35 en de huidige Kroesenallee is des 

gemeentes. In het ontwerp van het project N35 Zwolle -Wijthmen wordt de 

ver lengde Kroesenallee uit het Dorpsplan niet onmogelijk gemaakt; de aan te 

leggen verbindingsweg (óKroesenalleeô) zoals opge      -

Wijthmen sluit aan op de verlegde Kroesenallee zoals opgenomen in het Dorpsplan.  
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Figuur 1. 3 Dorpsplan Wijthmen[bron: Dorpsplan Wijthmen, gemeente Zwolle, december 2010]  

 

Marsroute N35  

De N35 Zwolle -Wijthmen maakt onderdeel uit van de Marsroute N35. De Marsroute 

N35 is een meerjarig uitvoeringsplan opgesteld door de Provincie  Overijssel waarin 

het toekomstbeeld voor de N35 tussen Zwolle en Wierden geschetst wordt. De N35 

heeft daarin de functie van hoofdverbinding en is gecategoriseerd als stroomweg, 

maar niet als zodanig ingericht.  Op het gehele traject komen knelpunten met 

betrekking tot verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid voor. Om deze 

knelpunten op te lossen wil de regio de N35 zo snel mogelijk opwaarderen naar een 

volwaardige 2x2 stroomweg met een maximum snelheid van 100 km/uur. Om deze 

ambitie te verwezenlij ken heeft de provincie samen met de gemeenten Zwolle, 

Dalfsen, Raalte, Hellendoorn, Wierden en Almelo en de regio Twente de Marsroute 

N35 opgesteld.  

 

De Marsroute geeft het stappenplan voor de korte en lange termijn weer. Dit 

betekent een identificatie va n de knelpunten en een eerste voorstel voor een 

gewenste tracéligging met kostenraming. De N35 tussen Zwolle en Almelo is 

opgesplitst in de volgende tracédelen:  

¶ Zwolle -Wijthmen.  

¶ Wijthmen -Raalte.  

¶ Raalte (Wijthmen -Raalte -Nijverdal).  

¶ Raalte -Nijverdal.  

¶ Combipl an Nijverdal.  

¶ Nijverdal  Wierden.  
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Bestuursovereenkomst N35 Wijthm en-Nijverdal  

Op 27 oktober 2014 is er tussen het Rijk, de Provincie Overijssel, de Regio Twente, 

de gemeenten Zwolle, Dalfsen, Raalte en Hellendoorn een bestuursovereenkomst 

overeengekomen betreffende het uitvoeren van maatregelen ter verhoging van de  

verkeersveiligheid en verbetering van de bereikbaarheid en de leefbaarheid van en 

langs de N35 Wijthmen ïNijverdal.  

 

Combiplan Nijverdal (westzijde plangebied N35 Nijverdal -Wierden)  

Het Combipla n Nijverdal is momenteel in uitvoering  (de N35 wordt aangelegd als 

2x1 rijstrook (80 km/uur), tussen de Baron van Sternbachlaan en de Burgemeester 

H.  Boersingel wordt de N35 voorbereid op 2x2 rijstroken (100 km/uur)) . De huidige  

N35 (Grotestraat) loopt dwa rs door Nijverdal.  

Om de leefbaarheid en veiligheid in Nijverdal te verbeteren, voeren Rijkswaterstaat 

en ProRail het Combiplan Nijverdal uit. De N35 wordt in dit plan nieuw aangelegd 

(de huidige weg wordt afgewaardeerd) en ProRail legt hiernaast het spoo r aan. Een 

deel van weg en spoor komen in een tunnel te liggen.  

Het  spoordeel is inmiddels  opengesteld en het gehele Combiplan is naar 

verwachting in 2015  gereed.  

N35 Nijverdal -Wierden  

Om de verkeersveiligheid en de doorstroming op de N35 tussen Nijverda l en 

Wierden aanzienlijk te verbeteren, is de ambitie van de provincie Overijssel, Regio 

Twente, de gemeenten Hellendoorn en Wierden en het Rijk om de N35 Nijverdal -

Wierden  tussen km 34 .8 en km 42 .2 om te vormen naar een 2x2 autoweg met een 

maximumsnelheid  van 100 kilometer per uur en ongelijkvloerse aansluitingen.  

Rijkswaterstaat voert daarom in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en 

Milieu een verkenning uit naar een verbetering van de N35 tussen Nijverdal en 

Wierden. Het verkenningenrapport dient ter onderbouwing en verantwoording voor 

het maken van een strategisch verantwoorde bestuurlijke keuze voor de in een 

ontwerp - t racébesluit  (OTB) en Milieueffectrapport (MER) uit te werken 

voorkeursvariant.  
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1.6  Leeswijzer  

 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan  op het nut en de noodzaak van het project. De 

belangrijkste resultaten van het MER worden samengevat en de verantwoording 

van de daaruit gemaakte keuze van de inhoud van het Tracébesluit wordt 

onderbouwd.  

In hoofdstuk 3 worden de uitgangspunten voor het o ntwerp en de maatregelen en 

voorzieningen beschreven van zowel de situatie na uitvoering als tijdens de 

uitvoering.  

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de effecten en maatregelen op het gebied van 

verkeersveiligheid.  Het rapport Verkeersveiligheideffectbeoord eling  is opgenomen 

als bijlage 3.  

In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de themaôs gelui luchtkwaliteit en externe 

veiligheid. Voor geluid is het akoestisch onderzoek opgenomen als bijlage  4. 

In de hoofdstukken 6, 7 en 8 worden de thema ôs natuur , landschap, archeologie , 

cultuurhistorie , b odem en water kort behandeld. Voor natuur is het Natuurplan 

opgenomen als bijlage 5, voor landschap is het Landschapsplan opgenomen als 

bijlage 6 en voor water is het Waterhuishoudkundig plan opgenomen als bijlage 7.  

De nog t e nemen stappen in de Tracéwetprocedure en een aantal  andere zaken, die 

na de vaststelling van het tracébesluit aan de orde kunnen zijn, worden vervolgens 

behandeld in hoofdstuk 9.   
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2  Verantwoording keuze in relatie tot het MER  

2.1  Nut en Noodzaak  

Op de N35 tussen Zwolle en Wijthmen is sprake van toenemende verkeersdrukte . 

Dit  leidt tot problemen op het gebied van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en 

leefbaarheid. Op basis van het Verkenningenrapport is de conclusie dat op dit 

gedeelte van de N35 k nelpunten aanwezig zijn die een goede doorstroming op de 

N35 beperken.  

 

Naast de knelpunten op lokaal niveau, is van belang dat de N35 gezien wordt als 

een belangrijke verbinding tussen de stedelijke netwerken Zwolle/Kampen en 

Twente.  

 

Hierna wordt  kort h et relevante rijks -  en regionaal beleid toe gelicht  en wordt dieper 

ingegaan op de aspecten bereikbaarheid , leefbaarheid en  verk eersveiligheid.  

2.1.1  Rijksbeleid  

Op het moment dat de Aanvangsbeslissing in het kader van de Tracéwet werd 

genomen over het tracé N35 Zwolle -Wijthmen, was het rijksbeleid ten aanzien van 

de ruimtelijke hoofdstructuur en de landelijke infrastructuur vastgelegd in de Nota 

Ruimte en de Mobiliteitsaanpak. De  ruimtelijke  hoofdstructuur omvat die gebieden 

en netwerken, die voor de ruimtelijke structuur en het functioneren van de 

netwerken van Nederland van grote betekenis zijn. Met andere woorden, zij worden 

gezien als de ruggengraat van de Nederlandse economie. In Oost Nederland maken 

de stedelijke netwerken Zwolle / Kampen en Twente onderdeel  uit van de Nationale 

Ruimtelijke Hoofdstructuur. De N35 wordt gezien als een belangrijke verbinding 

tussen deze beide stedelijke netwerken en maakt derhalve onderdeel uit van het 

landelijk hoofdwegennet. De Nota Ruimte en de Mobiliteitsaanpak zijn inmidde ls 

vervangen door de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR , maart 2012 ).   

 

De aanleg en verbreding van de N35  Zwolle -Wijthmen  is op grond van het Barro 9 

vastgelegd in de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (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.  Voor de aanleg en verbreding van de N35 

Zwolle -Wijthmen is een reserverin gsgebied vastgelegd op kaartbijlage 17.5  bij het 

Rarro , zie  Figuur 2.4 , gepubliceerd in de Staatscourant op 14 juni 2013 .  

 

 
9 Het Barro voorziet in de juridische borging van het nationaal ruimtelijk beleid en bevat regels die de beleidsruimte 

van andere overheden ten aa nzien van de inhoud van ruimtelijke plannen inperken, daar waar nationale belangen 

dat noodzakelijk maken .  
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Figuur 2. 4 Reserveringsgebied voor de aanleg en verbreding N35 Zwolle -Wijthmen [bron: Rarro, 

kaartbijlage 17.5]  
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2.1.2  Bereikbaarheid , leefbaarheid en  verkeersveiligheid.  

 

Bereikbaarheid en leefbaarheid  

De toenemende drukte op de N35 veroorzaakt verkeersopstoppingen op het traject 

Zwolle -  Wijthmen . Vooral in de ochtend -  en avondspits ontstaan er files waardoor 

er sluipverkeer door de kern van Wijthmen en op parallelwegen ontstaat:  

Å In de ochtendspits is zowel in de huidige situatie als in de autonome 

ontwikkeling  in westelijke richting op  de N35 (ri chting Zwolle)  sprake van een 

hoge verkeersbelasting.  

Tussen de Kroesenallee en de Oldeneelallee is er in de autonome ontwikkeling  -  

zonder de aanpassing van de N35 -  een verhoogde kans op congestievorming 

met kans op stilstand. Tussen Heino Zuid en de Koelmansstraat dient het 

verkeer rekening te houden met lagere rijsnelheden.  

Å In de avondspits is er zowel in de huidige situatie als in de autonome 

ontwikkeling  sprake van een hoge verkeersbelasting op de N35 tussen Zwolle 

en Wijthmen. In oostelijk e richti ng  (Oldeneelallee -  Kroesenallee) bestaat de 

kans op congestie. Ook in westelijke richting is sprake van zwar e belast ing  en 

ook daar dient het verkeer rekening te houden met lagere rijsnelheden.  

 

Bovenstaande knelpunten leiden tot hoge reistijdfactoren . De  N35 Zwolle -Wijthmen 

is geen zelfstandig NoMo - traject 10 , maar maakt wel deel uit van een  NoMo - traject  

(N35: aansluiting A28 Zwolle -Noord -  Raalte). Voor het hele NoMo -traject geldt een 

streefwaarde van 2.0 . Het deeltraject N35 Zwolle -Wijthmen heeft een reis tijdfactor 

die op het wegvak Koelmansstraat -Oldeneelallee in de ochtendspits 2.75 bedraagt 

en ligt daarmee boven de streefwaarde van 2,0 voor het hele NoMo - traject (zie 

verder paragraaf 4.2).  Op het gehele NoMo -traject is de reistijdfactor 1 .51 van 

Raalte naar Zwolle Noord. In de avondspits is de richting van Zwolle Noord naar 

Raalte het drukst. De reistijdfactor is dan 1 .57 . 

 

De problemen met verkeersafwikkeling hebben vooral betrekking op de relatief 

zware belasting van de gelijkvloerse kruisingen. Zowel op de trajecten binnen als 

buiten de bebouwde kom leidt dit tot reistijdverlies.  

Met name in Wijthmen en op de parallelwegen langs de N35 richting Heino komt 

sluipverkeer voor als het verkeer op de N35 stil staat. Op deze wegen ontstaan 

hierdoor bereikbaar heids -  en verkeersveiligheidsproblemen en wordt de 

leefbaarheid negatief beïnvloed.  De leefbaarheid in Wijthmen wordt ook door de 

geluidsbelasting als gevolg van de N35 beïnvloed. Ter hoogte van Wijthmen treden 

mede doordat de N35 direct langs de dorpsrand  ligt, hoge geluidsbelastingen op. 

Daarnaast liggen er langs de N35 meerdere saneringswoningen waarvoor nog 

maatregelen getroffen moeten worden .  

 

De verkeersintensiteiten op de N35 Zwolle -Wijthmen  nemen als gevolg van de 

autonome groei van het gemotoriseerd verkeer en geplande stedelijke 

ontwikkelingen toe. Deze ontwikkelingen zijn opgenomen in het verkeersmodel. Op 

het wegvak Oldeneelallee -  Kroesenallee zijn deze percentages respectievelijk 48% 

en 107%. Op het wegvak Kroesenallee -  Koelmansstraat neemt de hoeveelheid 

vrachtverkeer tussen 2004 en 2030 met 43% toe en de hoeveelheid autoverkeer 

met 122%. De problematiek, die zich reeds in de huidige situatie voordoet, zal 

daardoor flink toenemen.  

 
10   NoMo - trajecten staan voor Nota Mobiliteit trajecten. Dit zijn trajecten die in het kader van de Nota Mobiliteit zijn 

vastgesteld, waarover de reis tijd wordt bepaald en wordt gekeken of de trajecten aan de streefwaarden voldoen.  
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Ver keersveiligheid  

Uit de landelijke risicocijfers (2006 -2008) blijkt het wegvak N35 Zwolle -Wijthmen in 

de top 28 van wegvakken op rijkswegen met het hoogste risicocijfer te staan.  

De doelstelling ten aanzien van de verkeersveiligheid, uitgedrukt in ernstige 

verkeersslachtoffers, is in Nederland vastgesteld in het Strategisch plan 

verkeersveiligheid 2008 -20 2011 . In dit plan zijn streefwaarden opgenomen voor 

heel Nederland voor een afname van het aantal doden en van het aantal ernstige 

verkeersgewonden voor het doeljaar 2020. Infrastructurele projecten van 

Rijkswaterstaat dienen een bijdrage te leveren aan het bereiken van de doelstelling 

uit dit plan.  

 

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft het doel uitgesproken dat de 

Nederlandse rijkswegen in 2020 een EuroRAP-score 12  hebben van minimaal drie 

sterren. De N35 Zwolle en Wijthmen is één van de trajecten in Nederland met 

wegvakken die nog geen drie sterren hebben volgens deze  methodiek.  Dat heeft  

verschillende redenen. Zo ontbreekt er een fysieke rijrichtings cheiding en is niet 

overal een obstakelvrije berm aanwezig. Daarnaast heeft dit deel van de N35 

diverse ongeregelde voorrangskruispunten en oversteken voor de ontsluiting van de 

aanliggende percelen en de naastgelegen parallelweg.  

2.2  Het MER en de voorkeursva riant  

In het MER is alleen de voorkeursvariant onderzocht die door de bestuurders is 

gekozen (zie ook paragraaf 1.2). Omdat het project is geplaatst op bijlage II van de 

Crisis -  en herstelwet is het toegestaan dat in het MER de effecten van slechts één 

alt ernatief, in dit geval de door bestuurders gekozen voorkeursvariant, in beeld 

worden gebracht. Hierna worden in de hoofdstukken vier tot en met acht van deze 

toelichting de omgevingsaspecten, die ook in het MER onderzocht zijn, in beeld 

gebracht.  

 

De keuz e voor de voorkeursvariant, die vervolgens in het MER op 

omgevingseffecten is beoordeeld, is door de bestuurders gemaakt op basis van het 

opgestelde óKeuzedocument Voorkeursvariant N35 Zw-Wijthmenô. Op d it 

document kon  vooraf aan het maken van een keuze een ieder reageren via het 

Centrum Publieksparticipatie van 25 mei tot en met 6 juni 2011 en tijdens een 

inloopbijeenkomst op 26 mei 2011.  

 

In deze paragraaf worden de belangrijkste conclusies uit het Keuzedocument 

samen gevat voor de onderdelen die een grote rol hebben gespeeld bij de 

besluitvorming over de voorkeursvariant voor de N35 Zwolle -Wijthmen. Het betreft 

de volgende onderdelen:  

¶ Landgoed Soeslo.  

¶ Dorpsplan Wijthmen.  

¶ Landbouw en bereikbaarheid percelen.  

¶ Kosten.  

 

 
11   Ministerie VenW, 2008.  
12   EuroRAP: In het European Road Assesment Programm e heeft o.a. de ANWB samen met haar Europese 

zusterorganisaties een objectieve methode ontwikkeld  die de wegkenmerken als uitgangspunt voor de 

verkeersveiligheid nemen.  
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Figuur 2. 5 Tracévarianten Keuzedocument (201 1)  

 

 

Landgoed Soeslo 13  

Bij beide varianten is binnen de randvoorwaarden en ontwerpuitgangspunten zoveel 

mogelijk getracht om aantasting van landgoed Soeslo  te voorkomen. De lange 

omleiding heeft echter alsnog een sterk negatief effect op de elementen en de 

samenhang van het landgoed Soeslo. De korte omleiding heeft een licht negatief 

effect op landgoed Soeslo, doordat de aantasting in het meest noordelijke d eel 

plaats vindt, zie  Figuur 2.6 . 

 

 
13  Soeslo heeft op grond van de Monumentenwet (1988) de status van beschermde historische buitenplaats. Daar 

waar in deze toelichting verwezen wordt naar Landgoed Soeslo, wordt mede de buitenplaats bedoeld.  
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Figuur 2. 6 Landgoed Soeslo  

 
Dorpsplan Wijthmen  

Beide varianten hebben een positieve invloed op het Dorpsplan omdat het tracé van 

de N35 in zuidelijke richting is verschoven. Hierdoor gaat het doorgaande verkeer 

op de N35 niet meer direct langs de kern van Wijthmen en ontstaan er 

ontwikkelingsmogelijkheden voor Wijthmen. Confrontatie van de beide variante n 

met de plankaart van het Dorpsplan Wijthmen (zie Figuur 2.7 ) laat zien dat het 

positieve effect bij de lange omleiding groter is dan bij de korte omleiding.  

Bij de lange omleiding kan het Dorpsplan volledig uitgevoerd worden en bij de korte 

omleiding ka n een deel van het Dorpsplan niet of in aangepaste vorm uitgevoerd 

worden:  

¶ De korte omleiding doorsnijdt de bebouwingslocatie rond de huidige N35, waar 

de ontwikkeling van een nieuwe dorpsstraat is voorzien.  

¶ De lange omleiding heeft geen ruimtebeslag op de geprojecteerde 

bebouwingsgebieden uit het Dorpsplan. Vanwege de ongewenstheid van 

geluidschermen kan de tracéligging invloed hebben op de voorgestelde 

bebouwingsgebieden, echter kunnen de in het Dorpsplan opgenomen woon -

werkwoningen mogelijk dienst doen  als geluidwerende voorzieningen.  

 

Vanuit de invloed op het Dorpsplan Wijthmen bestaat een voorkeur voor de lange 

omleiding.  
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3  Uitgangspunten en beschrijving van infrastructurele 

maatregelen  

3.1  Huidige situatie  

In de huidige situatie is de N35, tussen de kruispunten Oldeneelallee en 

Koelman sstraat, ingericht als één rijbaan met twee rijstroken (1x2), waarop een 

maximum snelheid geldt van 80 km per uur.  

 

De kruispunten met de Oldeneelallee, de Kroesenallee en de Koelmansstraat  zijn 

voorzien van verkeerregelinstallaties en liggen gelijkvloers.  

 

Langs de noordkant van de N35 ligt tussen de kruisingen Oldeneelallee en 

Koelmansstraat een parallelweg. Aan de zuidzijde ligt tussen de kruisingen met de 

Oldeneelallee en de huidige Kroesenallee een fietspad.  Tussen het recreatiecentrum  

Karba en de Heinoseweg 38 en 40  ligt ook aan de zuidzijde van de N35 een 

parallelweg . 

 

Langs delen van de weg ligt een watergang.  

3.2  Aanpassingsmaatregelen  

 

Dwarsprofiel  N35  

De weg wordt uitgeb reid naar  gescheiden rijbanen met 2x2 rijstroken en een 

parallelstructuur voor langzaam verkeer. Het standaard dwarsprofiel gaat uit van 

een 2x2 stroomweg  (Figuur 3.8 ) . Iedere rijstrook heeft een breedte van 3.25 

meter . Naast de noodzakelijke verhardingsbreedte voor verkeersdoeleinden wordt 

de N35 uitgevoerd met een verharde vlucht zone  van 2,45 meter.  

Daar waar sprake is van een parallelweg, wordt deze gescheiden van de stroomweg 

door een obstakelvrije berm  van 10 meter . Dit houdt in dat geen bomen of sloten 

tussen beide wegen mogen worden aangelegd of gehandhaafd zonder een 

voertuigkerende constructie toe te passen. Om te     

vanaf de N35 de parallelwegen oprijden, moet een botsvriendelijke scheiding 

worden aangebrac ht in de berm. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een 

botsvriendelijk haagje  of een watergang . 

 

Daar waar het standaard dwarsprofiel niet mogelijk is door ruimtelijke beperkingen, 

wordt een versmald dwarsprofiel toegepast  (zie Figuur 3.9 ) . In eerste insta ntie 

wordt het dwarsprofiel versmald door de obstakelvrije berm op te heffen en een 

geleiderail te plaatsen tussen hoofdrijbaan en parallelba an op 0,5 m eter  van de 

rand van de halfverharding (vluchtzone) . Hiermee blijft de (half)verharde 

vluchtzone behoude n.  

  

Daar waar het versmalde dwarsprofiel nog te breed is, wordt zowel de obstakelvrije 

berm als de halfverharding (direct naast het asfalt) opgeheven , zie  Figuur 3.9 . 

Direct naast de rijbaan wordt dan de geleiderail geplaatst.  
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Figuur 3.8 Standaard dwarsprofiel stroomweg  

 

 

Figuur 3. 9 Versmald dwarsprofiel stroomweg  met en zonder vluchtruimte  

 

 

 

 
 

Hoogteligging  

De hoogteligging van het wegontwerp en bijbehorende waterhuishouding  is onder 

andere afgestemd op de Gemiddelde Hoogste  Grondwaterstand (GHG). Tijdens het 

opstellen van het OTB is gebleken dat de GHG hoger ligt dan is aangehouden in het 

OTB ontwerp. Het ontwerp (en de bijbehorende onderzoeken) is derhalve op de 

juiste hoog teligging aangepast. De consequentie is dat de weg van het nieuwe tracé 

ca. 0.60 m eter  hoger komt te liggen. De aansluitingen op het bestaande tracé zijn 

met de ontwerpparameters uit het OTB , rekening houdend met de GHG  opnieuw  

ontworpen. De onderlinge sam enhang tussen verharding, bermen en zaksloten blijft 

behouden en de plangrenzen zijn aangepast op het nieuwe ruimtebeslag.  

 

Tracé  N35  

Vanaf de aansluiting Oldeneelallee tot km 6. 38  ter hoogte van de passage met de 

laan naar Landgoed Soeslo, wordt het huid ige tracé van de N35 verbreed .  

Vanaf  km 6. 38  bij Landgoed Soeslo tot km 8. 15  wordt de weg naar het zuiden 

verlegd. Vanaf km 8. 15  (kruising met  de Koelmansstraat ) tot km 8. 70  wordt  het 

huidige tracé van de N35 verbreed  en worden de rijstroken weer teruggebracht 

naar 1x2 rijstroken .  

Op het aangepaste tracé geldt een maximumsnelheid van 100 km/uur, met dien 

verstande dat de maximumsnelheid bij de kruispunt en Oldeneelallee  en 

Koelmansstraat  wordt teruggebracht naar 70 km/ uur . Richting Heino na de kruising 





Tracébesluit N35 Zwolle - Wijt hmen | III Toelichting | mei 2015  

 

Pagina 28  van 99  

 

In Figuur 3.11  is het dwarsprofiel van de Kroesenallee opgenomen.  

 

Figuur 3. 11  Dwarsprofiel gebiedsontsluitingsweg Kroesenallee  

 

 

 
Oldeneelallee  

Het met verkeerslichten geregelde kruispunt bij de Oldeneelallee  blijft 

gehandhaafd. Ter hoogte van het kruispunt geldt een maximumsnelheid van 70 

km/uur.  

 

Koelmansstraat  

Het met verkeerslichten geregelde kruispunt met de  Koelmansstraat wordt 

aangepast . Ter h oogte van het  kruispunt geldt een maximumsnelheid van 70 

km/uur. De kruising Koelmansstraat wordt zodanig ingericht dat afslaande 

bewegingen in alle richtingen mogelijk zijn.  

3.3  Bijkomende infrastructurele werken  

 

N35  

Het deel van de N35 van km 4.45  tot km 4.91 ( direct ten oosten van  de kruising 

met de Oldeneelallee )  is in eigendom en beheer van de gemeente Zwolle . In 

verband daarmee worden de aanpassingen die op dit gedeelte van het tracé door 

het rijk worden uitgevoerd opgenomen als ñbijkomende infrastructuur ò.  

 

Parallelstructuur  

Naast de hiervoor beschreven aanpassingen aan de N35 worden, als gevolg van 

deze aanpassing en, de volgende bijkomende infrastructurele voorzieningen en 

maatregelen getroffen.  

  

Noordzijde  

Ter ontsluiting van woningen en bedrijven wordt van af de Oldeneelallee tot  de 

Koelmansstraat  de huidige parallelverbinding gehandhaafd. Ter hoogte van de allee 

naar Landgoed Soeslo tussen km 6.39  en km 6. 59  wordt de noordelijke parallelweg 

verlegd en aangesloten op de bestaande N35  (de H einoseweg) . Hierdoor wordt het 

westelijke deel van de oude parallelweg, de Zeisweg, doodlopend.  

De Zeisweg krijgt ter hoogte van km 6.58 een aansluiting op de óoudeô N35. Vanaf 

dit punt vormt de oude N35 de nieuwe noordelijke parallelweg. Dit geldt tot net 

voor de Koelmansstraat , waar de Zeisweg aansluit op de óoud    .  
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Aan de Heinoseweg ter plaatse van de nieuwe aansluiting Kroesenallee, ter hoogte 

van  km 7.40, en aan de  hiervoor beschreven  nieuwe parallelweg ter hoogte van  km 

8.27, worden nieuwe bushaltes gerealiseerd. De bestaande bushaltes langs de aan 

te passen N35 komen , met uitzondering van de bushalte ter hoogte van de 

Oldenee lallee, te vervallen.  

 

Voor de woningen Heinoseweg 38 en 40 worden directe aansluitingen op de 

Heinoseweg gerealiseerd.  

 

Zuidzijde  

Vanaf de Oldeneelallee tot aan de Oudeweg  ter hoogte van km 5.75 wordt geen 

parallelweg gerealiseerd, omdat er geen mogelijkheid is deze op een 

verkeersveilige manier aan te sluiten op het onderliggend wegennet. Wel wordt 

tussen de Oldeneelallee en de Kanaalweg (bij Huize Zalné) een fietspad aangelegd, 

conform de huidig e situatie.  

In verband met het afsluiten van de Kanaalweg aan de zijde van de N35/ 

Heinoseweg wordt een nieuwe erftoegangsweg tussen de Popovstraat en de 
Kanaalweg aangelegd.   Deze weg is uitsluitend bestemd voor bestemmingsverkeer 
zwaarder dan 10 ton en/  of langer dan 16 meter. Dit als potentieel alternatief voor 
de Hoevenbrug.  

De nieuwe erftoegangsweg krijgt een breedte van (minimaal) 3.50 meter met aan 
weerszijden een strook halfverharding van circa 0.60 m eter  breedte. De rijbaan 
loopt vanaf de Popovst raat door tot aan het perceel van Kanaalweg nr. 2 waar de 

rijbaan afbuigt. Direct achter de aanwezige schuur wordt een inrit met toegangshek 

aangebracht. Dit  van voldoende breedte zodat vrachtautoôs    
keren. Vanaf deze inrit wordt het hui dige maaiveld opgehoogd richting de 
Kanaalweg en voorzien van een voldoende bre de stook halfverharding , bijvoorbeeld 
grasbetonstenen. Ter hoogte van de Kanaalweg zal de aansluiting worden 
vormgegeven als een (landbouw) inrit, voorzien van een hekwerk. De v erdere 

detaillering van het ontwerp en voorzieningen (bebording, hekwerken) zal 
plaatsvinden in overleg met de gebruikers die als bestemmingsverkeer gezien 
worden. Dit betreft de eigenaren van de percelen tussen de N35/ Kanaalweg (Huize 
Zalné) en de Hoeven brug.  
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Figuur 3.12 Situatie Kanaalweg -Popovstraat  

 

 
 

De nieuwe zuidelijke parallelweg start ter hoogte van km 5.71 (O udeweg) en loopt 

tot aan de aansluiting Kroesenallee . Deze  parallelweg wordt gerealiseerd om de 

bestaande bebouwing en percelen te ontsluiten.  De zuidelijke parallelweg wordt aan 

de westzijde aangesloten op de verlengde fietstunnel en op de Oudeweg. De 

parallelweg sluit aan de oostzijde aan op de aansluiting Kroesenallee.  

De Heinoseweg (richting Sauna Swoll) wordt ter hoogte van de a ansluiting 

Kroesenallee aangesloten op de zuidelijke parallelweg.  

 

Tussen de verlegde Kroesenallee en de Koelmansstraat wordt geen parallelweg 

aangelegd, omdat er geen bebouwing aanwezig is  en er geen noodzaak is voor een 

ontsluiting van de aanwezige landb ouwpercelen.  

 

Ter hoogte van het dierenpension (Heinsoseweg 8 2) en de Heinoseweg 6 zal een 

keervoorziening gerealiseerd worden. Tevens zal ter hoogte van het dierenpension 

een tweede uitrit gerealiseerd worden.  

3.4  Kunstwerken  

De wegaanpassing  heeft tot gevo lg dat de fietstunnel nabij de Oudeweg aan de 

zuidzijde moet worden verlengd . Bij de ongelijkvloerse aansluiting Kroesenallee 

wordt een viaduct over de N35 gerealiseerd.   

3.5  Kabels en leidingen  

Onder kabels en leidingen van derden worden met name kabels en leidingen voor 

telecommunicatie, elektriciteit, water en brandstoffen verstaan. In het geval dat 

deze leidingen in verband met het aanpassen van de N35 Zwolle Wijthmen moeten 

worden verlegd, wordt de nieuwe locatie in overleg met de beheerders van deze 

kab els en leidingen in de voorbereiding op de bouw van de weg vastgesteld. Het 
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uitgangspunt in het ontwerp is dat de weg en de kabels en leidingen elkaar niet in 

het functioneren belemmeren. Onderhoud en vervanging van kabels en leidingen 

moeten zoveel mogeli jk worden uitgevoerd zonder dat hierbij het wegverkeer wordt 

gehinderd. Kabels en leidingen van derden worden zoveel mogelijk buiten de 

wegzo ne gelegd. Kruisende kabels en leidingen worden zoveel mogelijk gebundeld 

onder het tracé door gevoerd.  

In het plan gebied bevindt zich een aantal kabels en leidingen. De relevante locaties 

op dat gebied zijn te vinden:  

¶ Ter plaatse van Heinoseweg 10 ligt een aantal kabels en leidingen (categorie 3 14 ) 

bij elkaar, die mogelijk verlegd moeten worden.  

¶ Net ten noorden van de Marswetering liggen 2 kabels en leidingen (categorie 

115 ), die mogelijk overkluisd moeten worden.  

3.6  Uitmeet -  en flexibiliteitsbepaling  

Artikel 1 2 van de besluittekst bevat een uitmeet -  en flexibiliteitsbepaling. Van deze 

bepaling kan gebruik worden gemaakt in dien het voor de uitvoering van het project 

gewenst is om in (geringe) mate van het wegontwerp en de maatregelen, zoals 

voorgeschreven in het Tracébesluit, af te wijken. De bepaling geeft, met andere 

woorden, een bepaalde mate van flexibiliteit aan de uitv oering van het Tracébesluit.  

 

Het eerste lid van dit artikel betreft een uitmeetbepaling. Gelet op de 

nauwkeurigheid waarmee het ontwerp is uitgewerkt (de tracékaarten bij het 

Tracébesluit hebben een schaal van 1:2.500) kan het voor of tijdens de uitvoerin g 

van de ombouw blijken dat de maatvoering zoals opgenomen in het Tracébesluit in 

de praktijk voor praktische problemen zorgt. In dat geval kan met een marge van 

1,00 meter omhoog of omlaag en 2,00 meter naar weerszijden worden afgeweken, 

mits is voldaan a an de randvoorwaarden zoals opgenomen in het derde lid.  

 

Het tweede lid van dit artikel betreft een flexibiliteitbepaling. Afgezien van de 

uitmeetbepaling kan het voorkomen dat er in de tijd tussen het Tracébesluit en de 

daadwerkelijke realisatie daarvan z ich ontwikkelingen hebben voorgedaan die een 

kleine afwijking wenselijk maken. Hierbij moet gedacht worden aan bijvo orbeeld 

innovatieve uitvoering( swijzen), kostenbesparingen en nadere afspraken met de 

(bestuurlijke) omgeving. Ook in dat geval kan met een marge van 1,00 meter 

omhoog of omlaag en 2,00 meter naar weerszijden worden afgeweken, mits aan de 

randvoorwaarden van het derde lid is voldaan.  

 

Volgens het derde lid kan alleen onder bepaalde (strikte) randvoorwaarden van de 

uitmeet -  en flexibiliteitsbepaling gebruik worden gemaakt. Deze randvoorwaarden 

zorgen ervoor dat de rechtszekerheid voor belanghebbenden ten aanzien van het 

genomen besluit voldoende wordt gewaarborgd.  

 

 

 

 

 
14   Categorie 3  houdt in dat de aannemer de aanpassing van de kabels en leidingen op neemt  in het werk.  
15   Categorie 1 houdt in dat deze kabels en leidingen voordat de weg wordt aangelegd al aangepast zijn, dan wel 

dat deze kabels en l eidingen kunnen blijven liggen.   
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3.7  Bouw  

De realisatie van de wegaanpassing heeft hinder tot gevo lg voor zowel 

omwonenden als weggebruikers. De wegaanpassing van  de N35  Zwolle -Wijthmen  is 

voorzien vanaf  2016 tot uiterlijk  2018 (zie ook paragraaf 4.1) .  

 

Langs het traject zijn onder andere de volgende werkzaamheden noodzakelijk:  

¶ uitvoeren van grond -  en archeologisch bodemonderzoek.  

¶ verwijderen van beplanting.  

¶ aanp assen van sloten en watergangen.  

¶ aanpassen, s lopen en bouwen van kunstwerken.  

¶ slopen bestaand geluidsscherm in Wijthmen en bouwen van gelui dswerende 

voorzieningen.  

¶ aanleggen van verhardingen op  de N35 en aansluitende/kruisende wegen.  

¶ aanpassen van weglichaam en aansluitingen.  

¶ ve rleggen van kabels en leidingen.  

¶ plaatsen en  aanbrengen van benodigde wegmarkering en wegmeubilair . 

¶ aanpassen verkeersregelinstall atie aansluiting Koelmansstraat.  

¶ aanbrengen beplanting.  

 

Werkterreinen  

Naast de ruimte die permanent wordt ingenomen door de capaciteitsuitbreiding van 

de N35 Zwolle -Wijthmen  is tijdens de bouw op verschillende plaatsen, ten behoeve 

van werkterreinen, tijdelijk ruimte nodig. De aannemer dient voor aanvang van de 

uitvoering een uitvoeringsplan en bouwplaatsinrichtingsplan in te dienen. 

Werkterreinen dienen zo veel mogelijk binn en de bestaande grenzen van 

rijkseigendom te liggen.  

 

De werkterreinen worden hoofdzakelijk gebruikt voor twee functies, te weten:  

Gebruik door de aannemer voor opslag van materiaal en materieel, voor 

werkplaatsen, voor bouwketen en voor parkeerplaatsen te n beh oeve van personeel 

en bezoekers.  

Gebruik door de aannemer als laad -  en losplaats en voor de opslag van zand en 

grond . 

 

Tijdelijke gronddepots  

Tijdens de uitvoering van de capaciteitsuitbreiding van  de N35 Zwolle -Wijthmen zal 

de vrijkomende grond zo v eel mogelijk direct naar de definitieve locatie worden 

gebracht. Soms is het echter niet mogelijk of wenselijk de grond direct naar deze 

definitieve plaats te brengen. De grond moet dan tijdelijk opgeslagen worden. 

Hiervoor zijn gronddepots nodig. Deze gro nddepots zullen zoveel mogelijk binnen 

de grenzen van het Tracébesluit  liggen en kunnen ook als werkterrein worden 

gebruikt. De ligging van de gronddepots wordt uiteindelijk in de voorbereiding op 

de realisatie bepaald.  

3.8  Duurzaam bouwen  

Duurzaam bouwen (DuB o) is gericht op klimaatbeleid, materialenbeleid en 

gezondheidsaspecten. Bij klimaatbeleid gaat het erom dat 

energiebesparingsmaatregelen de uitstoot van CO 2 bij gebouwen en bouwwerken 

verlagen. Materialen en gezondheidsaspecten zijn er op gericht minder g rondstoffen 

te gebruiken die schadelijke effecten hebben op milieu en gezondheid. Het Rijk 

heeft beleid gericht op duurzaam bouwen. Dit beleid (DuBo) is van toepassing voor 

dit project.  
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3.9  Kaarten  

De kaarten voor de wegaanpassing zijn bij het t racébesluit  apart toegevoegd (II). 

Voor de N35 zijn een legenda, twee overzichtskaart en met het lengteprofiel (schaal 

1:10.000) en zes detailkaarten (schaal 1:2.500) opgenomen. De detailkaarten 

bevatten tevens dwarsprofielen.  
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Gedurende de avondspits bedraagt de reistijdfactor 1.74 in oostelijke richting . Ook 

op dit wegvak is duideli jk sprake van een spitsrichting.  

De aanpassing van de N35 resulteert in westelijke richting  gedurende de 

ochtendspits in een daling van de reistijdfactor naar 1.05 . Gedurende de avondspits 

wordt in oostelijke richting  een reistijdfactor van 2 .03  ondervonde n.  Doordat ter 

hoogte van de aansluiting Koelman sstraat de capaciteit van de weg van 2 rijstroken 

naar 1 rijstrook wordt teruggebracht, ontstaat hier vertraging . 

 

I/C -verhoudingen  

De kwaliteit van de doorstroming van het verkeer wordt beschreven met een 

ve rkeerskundige maat: de I/C -verhouding. De I/C -verhouding geeft de verhouding 

aan tussen de hoeveelheid verkeer die van de weg gebruik maakt (intensiteit) en 

de hoeveelheid verkeer die de weg kan verwerken (capaciteit). Bij een I/C -

verhouding van 0,8 of kle iner is er sprake van voldoende restcapaciteit . Bij een I/C -

verhouding tussen de 0,8 en de 0,9 is er sprake beperkte restcapaciteit . Bij een 

I/C -verhouding hoger dan 0,9 is er sprake van weinig of geen restcapaciteit .  

 

Gedurende de ochtendspits is in westelijke richting op  de N35 sprake van een hoge 

verkeersbelasting. In deze periode reist een grote stroom (woon -werk) verkeer 

richting de stad Zwolle en/of de A28. Tussen de Kroesenallee en de Oldeneelallee is 

in deze periode een verhoogde kans op conges tievorming met kans op stilstand. 

Tussen Heino Zuid en de Koelmansstraat dient het verkeer rekening te houden met 

lagere rijsnelheden maar biedt de weginfrastructuur nog wel voldoende capaciteit. 

Ten zuiden van Heino (tussen Raalte en Heino) bestaat in wes telijke richting  ook 

een verhoogde kans op congestievorming.  

 

Gedurende de avondspits treden  de afwikkelingsproblemen op de N35 voornamelijk 

in oostelijke richting  op . Op het wegvak Oldeneelallee -  Kroesenallee van de N35 

bestaat de kans op congestie. Dit wegvak kent in westelijke richting in deze periode 

overigens ook een hoge belasting waarbij het verkeer rekening moet houden met 

lagere rijsnelheden. Tussen Heino Zuid en Raalte bestaat in westelijke richting  een 

verhoogde kans op congestie met kans op sti lstand . Ter hoogte van Raalte is de 

N35 in oostelijke  richting druk bezet maar kan het verkeer nog goed afwikkelen.  

 

De aanpassing van de N35 Zwolle -Wijthmen resulteert in een daling van de I/C -

verhoudingen tot onder de 0,8.  

4.3  Verkeersveiligheid  

De doelstelling ten aanzien van de verkeersveiligheid, uitgedrukt in ernstige 

verkeersslachtoffers, is in Nederland vastgesteld in het Strategisch Plan 

verkeersveiligheid 2008 -2020 [Ministerie VenW, 2008]. Ambities zijn vastgelegd 

voor het terugdringen van  het aantal doden en ziekenhuisslachtoffers voor het 

doeljaar 2020. De doelstellingen gaan uit van een daling van het aantal doden in 

2020 naar 500, een reductie van 53% ten opzichte van het basisjaar 2002.  

Voor het aantal ernstige verkeersgewonden wordt gestreefd naar een daling naar 

10.600 in 2020, een daling van 33% ten opzichte van 2002. Deze streefwaarden 

betreffen heel Nederland. Er wordt daarbij geen aandacht besteed aan specifieke 

gebieden of wegen. In zijn algemeenheid geldt dat infrastructurele p rojecten van 

Rijkswaterstaat een bijdrage dienen te leveren aan het bereiken van de doelstelling 

uit het Strategisch Plan verkeersveiligheid. Dit impliceert een ongeval s- risicocijfer 

gelijk of lager dan het gemiddelde voor een overeenkomstige weg in de reg io.  

Met de realisatie van het project N35 Zwolle -Wijthmen daalt de prognose van het 

aantal ernstige ongevallen licht ten opzichte van de referentiesituatie. Op het 
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hoofdwegennet is sprake van een afname van 5,2%. Op het onderliggend wegennet 

is sprake van een toename met gemiddeld 0,5%.  

 

De Europese organisaties van weggebruikers (zoals de ANWB in Nederland) en de 

autofabrikanten hebben samen met de Europese Commissie het European Road 

Assessment Programme (EuroRAP) opgesteld.  

Deze methode maakt het mogelijk om de Europese wegen op veiligheid onderling 

met elkaar te vergelijken. Op basis van wegelementen wordt aan iedere weg een 

Road Protection Score (RPS) toegekend die wordt uitgedrukt in sterren, van 

minimaal één tot maximaal vier sterren. De minister van Infrastructuur en Milieu 

heeft het doel uitgesproken dat de Nederlandse rijkswegen in 2020 een score 

hebben van minimaal drie sterren.  

De potentieel onveilige wegelementen op wegen met één of twee sterren dienen 

voor die tijd  opgelost te worden.  

 

In het project N35 Zwolle -Wijthmen zijn  in verband daarmee  de volgende 

elementen opgenomen in het nieuwe ontwerp:  

1.  De vernieuwing of aanpassing van de bestaande verkeersregelinstallatie bij de 

Koelmansstraat, bewegwijzering, markering en verlichting aan de verbrede 

situatie.  

2.  Het aanbrengen van een nieuwe geleideconstructie, voor zover dit vanwege de 

uitvoering van de in artikel 1, 2, 6 en 7 van het besluit genoemde maatregelen 

noodzakelijk is.  

3.  De aanleg van meerdere pechhavens per rijri chting:  

a.  Noord: tussen km 5.90 en 6.00 . 

b.  Noord: tussen km 7.45 en 7.55 . 

c.  Zuid: tussen km 5.40 en 5.50 . 

d.  Zuid: tussen km 6.50 en 6.60 . 

e.  Zuid: tussen km 7.30 en 7.40.  

4.  Het vervallen van de bestaande oversteken en erftoegangen . 

5.  Het aanbrengen van afschermende bepla nting ten noorden van de N35 tussen 

km 8.05 en 8.25 .  

6.  Het toepassen van een halfverharde vluchtzone langs het gehele aangepaste 

tracé.  

7.  Het toepassen  van een fysieke rijbaanscheiding.  

 

Ad. 1: Om de kans op kop -staartongevallen te beperken dient de 

verkeersregelinstallatie bij de Koelmansstraat zodanig ingesteld te worden dat 

verkeer vanuit Raalte richting Zwolle (rechtdoor) en richting de Koelmansstraat 

(rechtsaf) gelijktijdig groen lich t krijgen.  

 

Ook het vervangen van het kruispunt met de Kroesenallee door een ongelijkvloerse 

aansluiting en het opheffen van tankstation aan de zuidwestzijde van de N35 

dragen bij aan de verkeersveiligheid.  

 

Met de voorgenomen maatregelen en de effecten hi ervan op de EuroRAP -score 

krijgt bij  de realisatie van het project N35 Zwolle -Wijthmen het gehele tracé een 

EuroRAP-score van minimaal drie sterren.  
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5  Geluidhinder, luchtkwaliteit, externe veiligheid  

5.1  Geluidhinder  

Voor het Tracébesluit N35 Zwolle -Wijthmen  is een akoestisch onderzoek 

uitgevoerd. Het volledige akoestisch onderzoek is bij het Tracébesluit opgenomen 

als bijlage 4. De geluidsmaatregelen, vast te ste    

en hogere waarden (Wet geluidhinder) staan aangegeven in art ikel 6 van het 

Tracébesluit.  

 

In het akoestische onderzoek is onderscheid gemaakt in een onderzoek op grond 

van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer (Wm) en een onderzoek op grond van 

de Wet geluidhinder (Wgh). Het wettelijke kader voor de rijksweg N35 wor dt 

gevormd door hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer. De Wet geluidhinder (artikel 

90 voor sanering en 104a voor reconstructie) vormt het wettelijke kader voor de 

overige te wijzigen wegdelen in eigendom en beheer van de gemeente Zwolle.  

 

In paragraaf 5.1 .1 wordt nader ingegaan op het wettelijke kader volgens hoofdstuk 

11 van de Wet milieubeheer (Wm) en in paragraaf 5.1.2 wordt nader ingegaan op 

het wettelijke kader volgens de Wet geluidhinder. In paragraaf 5.1.3 wordt 

ingegaan op de wijze van afweging van  maatregelen. In paragraaf 5.1.4 zijn de 

uitkomsten uit het akoestisch onderzoek samengevat.  

5.1.1  Wettelijke kader volgens hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer  

Het wettelijke kader voor rijkswegen is vastgelegd in hoofdstuk 11 van de Wet 

milieubeheer en onderliggende besluiten en regelingen. In deze paragraaf wordt 

een samenvatting gegeven van relevante onderdelen van dit wettelijke kader.  

 

In de Wet milieubeheer is vastgelegd dat het geluid van rijkswegen met 

zogenoemde geluidproductieplafonds beheerst w ordt. Het geluidproductieplafond 

(GPP) is de maximaal toegestane geluidproductie op een referentiepunt. De hoogte 

van het GPP is gebaseerd op de geluidsbelasting in het jaar 2008 vermeerderd met 

een zogenoemde werkruimte van 1.5 dB. Referentiepunten zijn d enkbeeldige 

punten op circa 100 meter afstand van elkaar en op circa 50 meter afstand van de 

buitenste rijstrook van de weg. Aan beide zijden van de rijksweg liggen 

referentiepunten. De hoogte bedraagt 4 meter boven lokaal maaiveld. Hun posities 

liggen vas t in het zogeheten Geluidregister. Het Geluidregister is te raadplegen via  

http://www.rws.nl/geotool/geluidsregister.aspx?cookieload=true  

 

Vanaf 2014 controleert (ñmonitortò) de beheerder    

rijkswegen) jaarlijks of de geluidproducti e in het voorgaande jaar niet hoger is 

geweest dan het geldende GPP en of er op korte termijn geen overschrijding te 

verwachten is. Er wordt gesproken over een dreigende overschrijding indien de 

ruimte tussen de geluidsbelasting in het afgelopen jaar en he t GPP minder dan 0.5 

dB bedraagt (0.5 dB is een signaleringswaarde). Bij (dreigende) overschrijding van 

het GPP moet een maatregelonderzoek worden ingesteld. Zo lang de 

geluidproductie ter plaatse van de referentiepunten niet boven het plafond uitstijgt, 

zullen ook de geluidsbelastingen op geluidsgevoelige objecten langs de weg (zoals 

woningen) niet toenemen tot boven de wettelijk toegestane geluidbelasting . De 

verkeersintensiteit op de weg kan zich dus blijven ontwikkelen zolang de 

plafondwaarden niet word en overschreden.  
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Behalve de hiervoor genoemde jaarlijkse monitoring moet tevens bij wijziging van 

een bestaande weg of de aanleg van een nieuwe weg onderzoek verricht worden. 

Er is conform de wetgeving verschil in de wijze waarop onderzoek moet worden 

ged aan bij de aanleg van een nieuwe rijksweg en bij wijziging van een bestaande 

rijksweg. De wijze waarop onderzoek verricht wordt voor beide situaties is 

hieronder nader toegelicht.  

 

Aanleg van een rijksweg  

Een nieuwe rijksweg is nog niet opgenomen in het Ge luidregister en er zijn daarom 

voor die weg ook geen referentiepunten en GPPôs v  Voor de aanleg van 

een nieuwe rijksweg moet daarom altijd een gedetailleerd akoestisch onderzoek 

worden ingesteld. Gedetailleerd onderzoek houdt in dat ter plaatse van alle 

geluidsgevoelige objecten langs de nieuwe weg met behulp van een akoestisch 

rekenmodel onderzocht wordt of de geluidsbelasting op de gevels ten gevolge van 

de nieuwe rijksweg niet hoger is dan de voorkeurswaarde van 50 dB.  

Indien er geconstateerd  wordt dat ter plaatse van geluidsgevoelige objecten de 

voorkeurswaarde van 50 dB overschreden wordt, zal de doelmatigheid van 

geluidsmaatregelen moeten worden onderzocht (zie paragraaf 5.1.2). Na uitvoering 

van het onderzoek, het eventueel bepalen van doe lmatige maatregelen en het 

vaststellen van het Tracébesluit, wordt de nieuwe rijksweg opgenomen in het 

Geluidregister en worden de nieuwe GPPôs vastgest 

 

Wijziging van een bestaande rijksweg  

Bestaande rijkswegen zijn wel opgenomen in het Geluidsregiste r. Bij wijziging van 

de weg is daarom het vertrekpunt dat de wijziging van de weg niet mag leiden tot 

een overschrijding van de reeds vastgestelde GPPô 

 

Het onderzoek bij wijziging van een bestaande rijksweg is op te delen in twee 

stappen. Ten eerste een  globaal akoestisch onderzoek waarbij getoetst wordt of de 

wijziging van de weg niet leidt tot een overschrijding van de reeds vastgestelde 

GPPôs. En ten tweede een gedetailleerd onderzoek      

globale onderzoek volgt dat er sprak e is van overschrijding van de    

met toepassing van een bronmaatregel  (stil wegdek)  kan worden weggenomen.  In 

dit onderzoek op woningniveau zal de doelmatigheid van maatregelen moeten 

worden onderzocht waarbij getracht wordt de overschrijdinge n geheel of zo veel 

mogelijk weg te nemen. Na uitvoering van het onderzoek en het bepalen van 

doelmatige maatregelen zullen met het vaststellen      

worden gewijzigd.  

 

Situaties met bestaande rijkswegdeel en nieuwe rijkswegdeel  

Tot  slot wordt opgemerkt dat in situaties waarbij woningen langs een nieuw aan te 

leggen rijkswegdeel tevens in de nabijheid van een bestaand rijkswegdeel liggen, 

deze woningen reeds een geluidsbelasting hoger dan de voorkeurswaarde van 50 

dB kunnen ondervind en. In dat geval wordt de maximale toegestane 

geluidsbelasting, indien het Lden -GPP boven de 50 dB uitkomt, niet bepaald door 

de voorkeurswaarde van 50 dB (het uitgangspunt bij nieuwe aanleg), maar door de 

geluidsbelasting ten gevolge van het bestaande weg deel (bij volledig benut 

plafond).  
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Sanering  

Indien er sprake is van een overschrijding van het GPP die niet kan worden 

weggenomen met een bronmaatregel en er schermmaatregelen moeten worden 

afgewogen, zullen tevens de aanwezige saneringsobjecten moeten worden 

meegenomen . Saneringsobjecten zijn een bijzondere categorie van 

geluidsgevoelige objecten  die vallen in één van onderstaande categorieën A, B of C . 

Het zijn hoofdzakelijk woningen, legale woonwagenstandplaatsen en ligplaatsen 

voor woonschepen :  

A.  die al onder de (voormalige) Wet geluidhinder voor sanering zijn aangemeld 

maar die nog niet gesaneerd zijn, en waarvoor de geluidsbelasting bij  volledige   

benutting van het geldende GPP hoger dan 60 dB zou zijn , of:  

B.  waarvan de geluidsbelasting bij volledige benutting van het geldende GPP  boven 

de maximumwaarde van 65 dB zou uitkomen,  of:  

C. die liggen langs wegvakken 18  waar in het verleden een ongewenst sterke groei 

van de geluidsbelasting is opgetreden en waarvan de geluidsbelasting bij 

volledige benut ting van het geldende GPP hoger dan 55 dB zou worden .  

 

Categorie A  kan ook andere geluidsgevoelige objecten dan woningen, stand -  of 

ligplaatsen omvatten wanneer deze in de vroegere melding zijn opgenomen, 

bijvoorbeeld ziekenhuizen of scholen.  

 

Samenloop me t overige bronnen  

Bij de afweging van maatregelen wordt rekening gehouden met cumulatie van het 

geluid met andere bronnen. Dit is het geval indien de woning of ander 

geluidsgevoelig object ook een relevante geluidsbelasting ondervindt van één of 

meer ander e -  in het Besluit geluid milieubeheer aangewezen  -  bronnen dan de 

rijksweg. In dat geval kan in samenspraak met de beheerder van de andere bron 

worden besloten om maatregelen aan de andere bron te treffen in plaats van aan 

de rijksweg.  
 

Vaststelling gelui dproductieplafonds  

Bij de aanleg van een rijksweg worden in het Trac     

vastgesteld. De nieuwe referentiepunten waarop de    

worden evenals de GPPôs vervolgens opgenomen in h   

 

Voor het wijzigen v an een rijksweg hoeven niet altijd nieuwe waarden voor het GPP 

in het Tracébesluit te worden vastgesteld. Wanneer de geldende plafonds met 

uitsluitend bronmaatregelen kunnen worden nageleefd, hoeven deze niet opnieuw 

te worden vastgesteld. In de volgende g evallen is dat wel noodzakelijk:  

¶ (ook) inzet van afsche rmende maatregelen noodzakelijk.  

¶ benodigde maatregelen om aan Lden -GPP of aanvullende saneringsdoelstelling 

te voldo en zijn niet (overal) doelmatig.  

¶ er worden één o f meer referentiepunten verlegd.  

¶ er worden  één of meer geluidsschermen (of -wallen) verplaatst.  

 

De berekening van de waarde van de vast te stellen en de te wijzigen 

geluidproductie plafonds vindt uiteindelijk plaats conform het Reken -  en 

meetvoorschrift geluidhinder, Bijlage VI met behulp v an een landelijk geluidsmodel 

dat ook wordt gebruikt voor de jaarlijkse nalevingsrapportages.  

 

 
18   De wegvakken die het betreft zijn opgenomen in bijlage 4 van het Besluit geluid milieubeheer . 
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Overschrijdingsbesluit  

Wanneer het, na een extra zware afweging van aanvullende maatregelen, toch 

onvermijdelijk blijkt om de geluidsbelasting op specifieke gelu idsgevoelige objecten 

(verder) te laten toenemen boven de maximale waarde, is hiervoor een apart 

besluit noodzakelijk (naast, maar wel tegelijk met het Tracébesluit). Een dergelijk 

overschrijdingsbesluit kan alleen onder strenge voorwaarden worden verleend . Het 

nemen van een overschrijdingsbesluit is op dit project niet van toepassing.  

 

Naleving binnenwaarden  

Wanneer ®®n of meer GPPôs moeten worden vastgesteld waarbij een hogere 

geluidsbelasting op geluidsgevoelige objecten kan optreden dan de 

voorkeurswaarde (bij nieuwe aanleg) of het Lden -GPP of de aanvullende 

saneringsdoelstelling (bij wijziging van een bestaande weg), moet voor de 

betreffende geluidsgevoelige objecten na het onherroepelijk worden van het 

Tracébesluit nog aanvullend onderzocht worden of aan de wettelijke binnenwaarde 

wordt voldaan. In artikel 11.2 Wet milieubeheer zijn de binnenwaarden vermeld.  

De binnenwaarde is 36  dB voor woningen langs wegen die na 1982 in gebruik 

genomen zijn, of voor woningen langs overige wegen (wegen van voor 1982) 

waarvoor een bouwvergunning is afgegeven na 1 januari 1982. Voor overige 

situaties bedraagt de binnenwaarde 41 dB.  

5.1.2  Wet geluidhinde r 

Het wettelijke kader voor wegen, met uitzondering van rijkswegen, is vastgelegd in 

de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder. In deze paragraaf wordt een 

samenvatting gegeven van relevante onderdelen van dit wettelijke kader.  

 

Voor alle geluidsgevo elige bestemmingen binnen de geluidszone van een te 

wijzigen weg moet bij een wijziging van de weg onderzocht worden of er sprake is 

van reconstructie zoals dat is gedefinieerd in de Wet geluidhinder. Er is sprake van 

een reconstructie volgens de Wet gelui dhinder indien de geluidsbelasting vanwege 

de weg in het toekomstige maatgevende jaar (situatie 10 jaar na wijziging van de 

weg) zonder maatregelen, met 1.5 dB of meer wordt verhoogd ten opzichte van de 

ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting.  

 

De ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting is bepaald in artikel 100 van de Wet 

geluidhinder en artikel 3.3 van het Besluit geluidhinder. In deze artikelen wordt 

onderscheid gemaakt tussen bestemmingen waarvoor reeds een hogere waarde is 

vastgesteld en bestemming en waarvoor geen hogere waarde is vastgesteld. 

Daarnaast is voor het bepalen van de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 

belang of de weg en/of de geluidsgevoelige bestemming aanwezig of geprojecteerd 

waren op 1 januari 2007.  

 

De ten hoogst toelaatb are geluidsbelasting is 48 dB, tenzij er een hogere waarde is 

vastgesteld of de weg reeds aanwezig of geprojecteerd was op 1 januari 2007.  

Indien reeds een hogere waarde is vastgesteld en de heersende waarde is hoger 

dan 48 dB, geldt als de ten hoogst toe laatbare geluidsbelasting de laagste waarde 

van:  

¶ de heersende waarde (1 jaa r voor de wijziging aan de weg).  

¶ de eerder  vastgestelde waarde.  
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Indien geen hogere waarde is vastgesteld en de weg reeds aanwezig of 

geprojecteerd was op 1 januari 2007 en de heers ende waarde hoger is dan 48 dB, 

dan is de heersende geluidsbelasting de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting 

voor geluidsgevoelige bestemmingen die op 1 januari 2007 aanwezig of 

geprojecteerd waren.  

 

Indien sprake is van een reconstructie moeten maatreg elen onderzocht worden. 

Het doel daarbij is om de toekomstige geluidsbelasting zo veel mogelijk terug te 

brengen tot de ten hoogst toelaatbare waarde. Daarbij moet eerst gekeken worden 

naar maatregelen aan de bron (stiller wegdek) en vervolgens naar maatre gelen in 

de overdracht (geluidsschermen of -wallen).  

Indien maatregelen niet voldoende zijn of op bezwaren stuiten van 

stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, dan kan 

een hogere waarde worden vastgesteld.  

 

Sanering  

Men spr eekt van een saneringssituatie wanneer in de zone van een weg 

geluidsgevoelige bestemmingen voorkomen die voor 1 januari 2009 zijn aangemeld 

op basis van artikel 88, zoals dat luidde voor 1 januari  2007  (eindmelding) . 

  

Wanneer binnen het tracé van de te w ijzigen wegdelen sprake is van  

en er tevens nog niet gesaneerde geluidsgevoelige objecten liggen, moeten deze 

saneringen eerst worden meegenomen . De woningen die in het onderzoek worden 

aangemerkt als ósaneringô zijn aangemeld op de zomde óEindmeldingô. 

 

Voor de saneringssituaties dient door het treffen van doelmatige geluidmaatregelen 

de geluidbelasting zoveel mogelijk te worden  teruggebracht  tot minimaal de 

voorkeurswaarde van 48 dB.  

 

Hogere waarden  

Het kan zijn dat met het doelmatige maatregelenpakket de overschrijding van 

grenswaarden niet bij alle geluidsgevoelige objecten waarvoor sprake is van nog 

niet afgehandelde sanering of óreconstructieô vol      

geluidhinder staat v oor deze objecten binnen zekere grenzen een hogere 

geluidsbelasting toe. Om deze hogere geluidsbelasting te borgen wordt een 

zogenoemde óhogere waardeô vastgesteld. Dat gebeurt fo     

De vastgestelde hogere waarde geeft de na uitvoeri ng van het project hoogst toe te 

staan geluidsbelasting weer.  

 

Grenswaarden binnenniveau  

Nadat het Tracébesluit onherroepelijk is geworden, zal voor de woningen waarvoor 

een hogere waarde vastgesteld is, nog onderzocht worden of de geluidsbelasting 

binnen in de woning in de toekomstige situatie zal voldoen aan de normen van de 

Wet geluidhinder. Voor saneringswoningen bedraagt de grenswaarde voor het 

binnenniveau 43dB. Voor alle overige bestemmingen waarvoor een hogere waarde 

moet worden vastgesteld bedraagt  de grenswaarde voor het binnenniveau 33  dB.  

Wanneer de grenswaarde voor het binnenniveau overschreden wordt, zal een 

aanbod worden gedaan om de gevel van de woning op kosten van Rijkswaterstaat 

te geluidisoleren.  
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5.1.3  Doelmatigheid maatregelen  

In hoofdstuk 6 (artikel 31 t/m 34) van het Besluit geluid milieubeheer zijn regels 

opgenomen met betrekking tot de afweging van geluidsmaatregel voor rijkswegen. 

Soortgelijke methode is voor de afweging van maatregelen voor niet - rijkswegen 

opgenomen in de óRegeling doelmatigheid geluidsmaatregelen Wet  

 

De basis van de doelmatigheidscriteria is dat voor ieder geluidsgevoelig object er 

een budget beschikbaar is om geluidsbeperkende  maatregelen te treffen. Dit 

budget wordt uitgedrukt in zogenoemde óreductiepu    

reductiepunten wordt bepaald aan de hand van de hoogte van de toekomstige 

geluidsbelasting in de situatie zonder toepassing van bestaande en/of nieuwe 

maatregel en. Vervolgens worden mogelijke toe te passen geluidsreducerende 

maatregelpakketten bepaald. Hierbij wordt bij voorkeur eerst gekeken naar 

bronmaatregelen eventueel opgevolgd door of aangevuld met 

overdrachtsmaatregelen. Deze maatregelpakketten worden vert aald in aantallen 

zogenoemde ómaatregelpuntenô.  

Zolang het aantal maatregelpunten onder het aantal reductiepunten blijft, wordt 

een maatregel in beginsel geacht doelmatig te zijn. Het doelmatige 

maatregelpakket waarmee de meeste overschrijdingen kan worde n weggenomen, is 

in principe het doelmatige maatregelpakket wat toegepast moet worden.  

5.1.4  Akoestisch onderzoek  

Het akoestisch onderzoek dat voor het Tracébesluit N35 Zwolle -Wijthmen is 

uitgevoerd, is op te delen in:  

¶ akoestisch onderzoek conform hoofdstuk 11 v an de Wet milieubeheer vanwege 

de te wijzigen rijks weg die is opgenomen op de p lafondkaart.  

¶ akoestisch onderzoek conform de Wet geluidhinder vanwege de te wijzigen  

overige wegen die niet zi jn opgenomen op de plafondkaart.  

 

De ligging van het onderzoeksgebi ed vanwege de te wijzigen en deels nieuw aan te 

leggen rijksweg N35 is weergegeven op navolgende figuur. Binnen de 

projectgrenzen worden tevens alle saneringen meegenomen . Het onderzoeksgebied 

is daarom aan de oostzijde opgerekt tot de projectgrens.  
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Figuur 5. 12  Onderzoeksgebieden  voor het onderzoek conform hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer  

 
De ligging van de onderzoeksgebieden voor het onderzoek conform de Wet 

geluidhinder is weergegeven op onderstaande figuur.  

 

Figuur  5. 13  Onderzoeksgebieden  voor het onderzoek conform de Wet geluidhinder  
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Omdat binnen de projectgrenzen van de te wijzigen N35 tussen Zwolle en Wijthmen 

geen natuurgebieden (EHS) doorsneden worden, is onderzoek naar de 

geluid seffecten op die gebieden niet van toepassing . Binnen een afstand van 3 km 

van het plangebied liggen geen Natura 2000 gebieden. De dichtstbij gelegen Natura 

2000 -gebieden  Rijntakken (deelgebied  Uiterwaarden IJssel )  en Uiterwaarden 

Zwarte Water en Vecht lig gen op een afstand van respectievelijk 3.600 en 3.000 

meter).  

 

Knelpunten  

Uit het onderzoek conform hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer volgt:  

¶ Bij 112 geluidgevoelige objecten is in de projectsituatie de geluidbelasting hoger 

dan Lde n-GPP, met 50 dB als ondergrens.  

¶ Bij 64 geluidgevoelige objecten is de geluidbelasting Lden -GPP vanwege de 

bestaande wegen, dit zijn de wegen die zijn opgenomen op de plafondkaart, 

hoger dan de voorkeurswaarde van 50 dB . 

¶ Bij 119  geluidgevoelige objecten  is de geluidbelasting i n de projectsituatie, 

wanneer geen maatregelen worden getroffen, hoger dan 50 d B.  

¶ Het projecteffect is dat  bij 55  geluidgevoelige objecten de  geluidbelasting 

toeneemt tot boven  toetswaarde van 50 dB.  

¶ Bij 31 woningen is sprake van een saneringssituatie  (zowel saneringen categorie 

A, B en C) . 

 
Uit het onderzoek conform de Wet geluidhinder volgt dat:  

¶ Ter plaatse van 8 woningen sprake is van reconstructie volgens de Wet 

geluidhinder.  

¶ Ter hoogte van de 8 reconstructiewoningen ligt tevens 1 woning waar zowe l 

sprake is van reconstructie  als sanering.  Er zijn hiermee in totaal 9 

knelpuntwoningen . 

 

Geluidsreducerende maatregelen  

Voor de knelpunten zijn doelmatig maatregelen afgewogen. Aanvullend is 

beschouwd deze maatregelen vanwege cumulatie met andere bronnen  moeten 

worden gewijzigd of aangevuld met extra maatregelen. Onderzoek naar cumulatie 

toont aan dat het treffen van maatregelen aan andere bronnen of het treffen van 

bovenwettelijke maatregelen niet aan de orde is.  

 

In artikel 6 van het Tracébesluit zijn d e doelmatige maatregelen samengevat:  

¶ Uit de afweging  van mogelijke maatregelen volgt dat een stiller wegdek van het 

type ódunne geluidsreducerende deklaag type Bô of akoestisch  gelijkwaardig op 

grote delen van de N35 binnen het projectgebied doelmatig is.  

¶ Aanvullend zijn acht geluidsschermen doelmatig, met een hoogte variërend van  

2 tot 4  meter en variërend in lengte van 70 tot 375 meter.  

 

Met het vaststellen van deze maatregelen is tevens de sanering tussen km. 4.91 en 

km 8.82 afgehandeld.  
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Figuur 5. 14  Overzicht maatregelenpakket geluid voorkeursvariant  

 

 
Vaststelling nieuwe en te wijzigen geluidproductieplafonds (Wet milieubeheer)  

De vast te stellen nieuwe en de te wijzigingen GP     6 van 

het Tracébesluit.  Er worden 33 nieuwe referentiepunten vastgesteld langs het 

nieuwe wegdeel van de N35.  Er worden 3 referentiepunten verplaatst en voor 52 

bestaande referentiepunten wordt het geluidproductieplafond gewijzigd.  

 

Vast te stellen hogere w aarden (Wet geluidhinder)  

Na het treffen van de maatregelen zoals genoemd in artikel 6 van het Tracébesluit 

is bij 3 woningen volgens de Wet geluidhinder nog sprake van een overschrijding 

van de wettelijke grenswaarde. Eén van deze woningen is een sanering swoning 

volgens de Wet geluidhinder. Voor deze drie woningen moet in het Tracébesluit een 

hogere waarde worden vastgesteld. De betreffende woningen en de vast te stellen 

hogere waarden zijn opgenomen in artikel 6 van het Tracébesluit.  

 

Resterende overschri jdingen Lden -GPP en streefwaarde  sanering  (hoofdstuk 11 Wet 

milieubeheer)  

Met de maatregelen zoals opgenomen in artikel 6 van het Tracébesluit  wordt bij 47  

woningen en een kinderdagverblijf het huidige Lden -GPP, met een ondergrens van 

50 dB,  nog overschreden. Bij een groot deel van deze geluidgevoelige objecten 

neemt de geluidbelasting af ten opzichte van de situatie zonder project.  

Na het onherroepelijk worden van het Tracébesluit, zal voor deze objecten nog 

onderzocht worden of de gevelisol atie voldoende is. De betreffende objecten zijn 

opgenomen in  tabel 5.1 (gemeente Zwolle) en 5.2 (gemeente Dalfsen ) . 
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Na het afgeven van de beschikking is het project met de volgende kenmer ken in 

het NSL opgenomen:  

¶ NSL-projectnummer: 1983 . 

¶ Wegnummer en projectnaam: MIRT -project N35, Zwolle -Wijthmen . 

¶ Bevoegd gezag: m inisterie van Infrastructuur en Milieu .  

¶ Type: 3 (infrastructuur) .  

¶ Omvang: nieuwe verbinding Koelmansstraat -bebouwde kom Zwolle,  maximum 

snelheid 100 km/u ur .  

¶ Datum toonaangevend besluit: 201 5. 

¶ Datum  ingebruikname: 201 7. 

 

De projectkenmerken , zoals beschreven in dit Tracébesluit , komen overeen met 

hetgeen is opgenomen in de Projectenlijst behorende bij de NSL melding van 18 

april 2013  met kenmerk IenM/BSK -201 3/78614 .  

 

Er wordt uitgegaan van de openstelling van de N35 in 2017. Vanwege mogelijke 

vertraging in het proces wordt in verschillende onderzoeken rekening gehouden 

met opstelling in 2018. Een openstelling in 2018 heeft, gelet  op het eerste jaar 

waarin de verkeersinvloed van het project wordt meegenomen in het NSL (2020), 

heeft geen consequenties voor projecttoetsing aan het NSL. Derhalve past het 

project nog steeds binnen het NSL.  

 

Het project kan daarmee  gerealiseerd worden met de grondslag als genoemd in 

artikel 5.16, eerste lid, onder d, van de Wet milieubeheer.  

 

Overigens is in het NSL de verplichting opgenomen om jaarlijks te controleren of 

grenswaarden niet worden overschreden. Deze terugkerende 

moni toringsverplichting is van groot gewicht binnen het programma en biedt een 

extra waarborg dat eventuele afwijkingen in projectkenmerken worden 

ondervangen. Immers, in het rekenmodel van het NSL zijn de effecten op de 

luchtkwaliteit van het NSL inzichtelijk  gemaakt voor de zichtjaren 2015, 2020 en 

2030. Met de jaarlijkse monitoring wordt ook voor toekomstige, tussenliggende 

jaren gewaarborgd dat de grenswaarden voor PM 10  en NO 2 tijdig en blijvend worden 

gehaald.  

 

Vanaf 1 januari 2015 geldt er een grenswaarde  voor de fijnere fractie van fijn stof 

(PM2,5 ) van 25 µg/m 3 (jaargemiddelde concentratie). In het MER zijn berekeningen 

uitgevoerd voor stikstofdioxide (NO 2) en fijn stof (PM 10 ). Over PM 2,5   is aangegeven 

dat er verbanden bekend zijn tussen de emissies van PM 10  en PM 2,5 . Uit een analyse 

van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de kans verwaarloosbaar is dat 

de grenswaarde voor PM 2,5 wordt overschreden op plaatsen waar aan de 

grensw aarden voor PM 10  wordt voldaan. Om die reden wordt er voor dit project van 

uit te gegaan dat de conclusies voor PM 10  ook gelden voor PM 2,5 . Daarom wordt 

geconcludeerd dat de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie PM 2,5  bij 

dit project niet oversch reden zal worden.  
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5.3  Externe veiligheid  

5.3.1  Beleid en regelgeving  

Bij externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt in de richtlijnen voor stationaire 

bronnen en transportassen. De richtlijnen voor transport zijn vastgelegd in de 

Circulaire Risiconormering verv oer gevaarlijke stoffen 19 . In de richtlijnen voor de 

transportassen worden normwaarden gegeven voor twee verschillende typen 

risicoôs: het plaatsgebonden risico en het groeps      

Scheepvaart (DVS , sinds april 2013 WVL (Water, Verkeer  en Leefomgeving ) )  van 

Rijkswaterstaat heeft deze richtlijnen vertaald in een werkwijzer ten behoeve van 

vervoersbesluiten, in het Kader Externe veiligheid weg 20 . 

 

Plaatsgebonden risico  

Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar dat een persoon die 

onafgebroken en onbeschermd op een plaats langs de transportroute verblijft, komt 

te overlijden als gevolg van een incident met het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

Het plaatsgebonden risico is geheel afhankelijk van de hoeveelheid vervoer en de 

aard van g evaarlijke stoffen en de ongevalsfrequentie. De grenswaarde en de 

richtwaarde van het plaatsgebonden risico voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 

is een kans van één op de miljoen per jaar (10 -6 per jaar). Voor het plaatsgebonden 

risico wordt onderschei d gemaakt in bestaande en nieuwe situaties. Voor nieuwe 

situaties geldt dat binnen de risicocontour van 10 -6 per jaar geen kwetsbare 

objecten zijn toegestaan. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt de risicocontour 

van 10 -6 per jaar als richtwaarde. Dit bet ekent dat uitzonderingsgevallen binnen de 

10 -6 contour zijn toegestaan, met als voorwaarde dat dit voldoende onderbouwd is.  

 

Groepsrisico  

Het groepsrisico (GR) is de kans per jaar per kilometer transportroute dat een 

groep van 10 of meer personen in het in vloedsgebied van een transportroute komt 

te overlijden als direct gevolg van een ongewoon voorval met gevaarlijke stoffen op 

die route. Het GR is een indicatie van de mogelijke maatschappelijke impact van 

een ongeval; het is dus niet bedoeld als indicatie voor individueel gevaar op een 

bepaalde plek.  Bij het aangeven van representatieve aantallen personen wordt 

gewerkt vanuit zowel de zogenoemde kwetsbare als de beperkt kwetsbare 

objecten. Een verandering in het GR of een GR boven de oriëntatiewaarde dient 

verantwoord te worden door het bevoegd gezag. Hierbij dient de veiligheidsregio of 

de regionale brandweer om advies te worden gevraagd.  

5.3.2  Werkwijze en uitgangspunten  

Voor het bepalen van het PR en het GR zijn met het rekenmodel RBM II 

risicoberekeningen uitgevoerd voor de situaties huidig  (2013) , autonoom (de 

referentiesituatie in 2025) en toekomstig (de situatie met wegaanpassing in 2025 ). 

Bij de referentiesituatie en de situatie met wegaanpassing is rekening gehouden 

met toekomstige ontwikkelingen van v ervoersintensiteiten en bevolkingsdichtheden 

in het invloedsgebied.  
  

 
19   Circulaire Risiconormering V ervoer Gevaarlijke Stoffen, ministerie V en W, ministerie VROM en ministerie BZK, 

juli 2012.  
20   Kader externe veiligheid weg, Diens t Verkeer en Scheepvaart, januari 2011 en het document ñTe verwerke   

het Kader externe veiligheid weg (versie 4)ò, mei 2012.  
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5.3.3  Resultaten  

Uit de berekeningen blijkt dat de aanpassingen aan de N35 niet van invloed zijn op 

het plaatsgebonden risico. Het plaatsgebonden risico verandert in de toekomstige 

situatie d an ook niet ten opzichte van de referentie situatie.  

 

Waar het hoogste groepsrisico per kilometer in de referentie situatie 0,002 is, is 

deze in de toekomstige situatie 0, wat betekent dat het groepsrisico dus verdwijnt 

als gevolg van de verlegging en de aa npassingen aan de weg. Dit komt 

hoofdzakelijk doordat de weg verder van de dorpskern Wijthmen komt te liggen.  

5.3.4  Conclusie  

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de N35 Zwolle -Wijthmen levert geen 

PR 10 -6 contour op. Het plaatsgebonden risico in de toekomst ige situatie verandert 

niet ten opzichte van de referentie situatie. De aanpassingen aan de weg zijn 

daarom niet van invloed op het plaatsgebonden risico en  leveren geen beperkingen 

op voor eventuele ontwikkelingen in de buurt van de weg.  

In de toekomstige situatie verdwijnt het groepsrisico als gevolg van de verlegging 

en de aanpassingen aan de weg. Hiermee voldoet de nieuwe N35 Zwolle -Wijthmen 

aan de normen voor externe veiligheid.  

Ten behoeve van de vaststelling van het tracébesluit is bezien of het voor het 

ontwerp - tracébesluit opgestelde Rapport Externe Veiligheid nog voldoende actueel 

was. In het bij dit rapport gevoegde addendum wordt aangeven waarom het 

rapport voor het Tracébesluit nog voldoende actueel is.  
  



Tracébesluit N35 Zwolle - Wijt hmen | III Toelichting | mei 2015  

 

Pagina 56  van 99  

 

 
 

  



Tracébesluit N35 Zwolle - Wijt hmen | III Toelichting | mei 2015  

 

Pagina 57  van 99  

 

6  Natuur  

Voor de wegaanpassing van de N35 Zwolle -Wijthmen is onderzocht wat de 

gevolgen voor dier -  en plantensoorten en hun leefomgeving zijn. In dit hoofdstuk 

wordt ingegaan op die effecten. Het gaat daarbij om effecten op beschermde 

gebieden (Natura 2000 -gebieden, Beschermde natuurmonumenten  en Ecologische 

Hoofdstructuur  (EHS), in het natuurbeleid ook wel Natuurnetwerk Nederland (NNW) 

geheten  en beschermde soorten  (Flora -  en faunawet) . Tevens wordt een toelichting 

gegeven op de maatregelen die in het Tracébesluit  (artikel 8) zijn op genomen om  

de effecten te mitigeren of te compenseren.  

 

Een verdere uitwerking van het navolgende is te vinden in het Natuurplan, zie 

bijlage 5 .  

6.1  Gebiedsbescherming  

6.1.1  Wettelijk kader  

In Nederland hebben veel natuurgebieden een beschermde status onder de 

Natuurbeschermingswet 1998 gekregen. Daarbij kunnen twee categorieën 

beschermingsgebieden worden onderscheiden:  

¶ Natura 2000 -gebieden.  

¶ Beschermde natuurmonumenten.  

 

Natura 2000 -gebieden  

Twee Europese richtlijnen, de Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en de Habitat richtlijn 

(92/43/EEG), voorzien in de bescherming van de belangrijkste Europese 

natuurwaarden. In dat kader zijn onder meer speciale gebieden aangewezen die 

beschermd moeten worden. Deze zogenaamde Vogel -  en Habitatrichtlijngebieden 

vormen samen het Natura  2000 -netwerk. De afzonderlijke gebieden worden ook 

wel Natura 2000 -gebieden genoemd.  

 

Per 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 in werking 

getreden. Daarin zijn de verplichtingen uit de Vogel -  en Habitatrichtlijn, voor zover 

die toe zien op gebiedsbescherming, geïmplementeerd in het Nederlands e recht. De 

begrenzing van de Natura 2000 -gebieden en de instandhoudingsdoelstellingen voor 

die gebieden zijn vastgelegd in de (ontwerp - ) aanwijzingsbesluiten voor de 

betreffende gebieden. De insta ndhoudingsdoelstellingen beschrijven voor de (in 

ontwerp) aangewezen habitattypen, habitatrichtlijnsoorten en vogelrichtlijnsoorten 

in het gebied of een bepaalde ontwikkeling ervan gewenst is of dat het behoud 

ervan op het aanwezige niveau moet worden nage streefd.  

 

Bij plannen in of in de nabijheid van een Natura 2000 -gebied dienen de 

initiatiefnemers in een oriënterende fase (Voortoets) te onderzoeken of het plan 

een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen van het 

betreffende Natur a 2000 -gebied kan hebben. Niet alleen plannen of activiteiten die 

plaats vinden binnen beschermde gebieden kunnen negatieve effecten veroorzaken, 

maar ook activiteiten buiten gebieden kunnen negatieve effecten hebben. 

Voorbeelden van negatieve effecten bui ten beschermde gebieden zijn 

luchtverontreiniging en veranderingen in grondwaterstand. Dit wordt de externe 
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werking genoemd. Indien uit de Voortoets is gebleken dat negatieve effecten zijn 

uitgesloten, is veelal geen vergunning van de Natuurbeschermingswet  nodig. Indien 

op basis van de Voortoets niet kan worden uitgesloten dat het plan of de activiteit 

een significant negatief effect heeft, dient de initiatiefnemer meer gedetailleerd dan 

in de oriënterende fase in kaart te brengen wat de effecten van de activiteit kunnen 

zijn.  

Deze analyse heet een óPassende beoordeling ô. In tegenstelling tot de Voortoets, 

mogen  in de passende beoordeling wel mitigerende maatregelen worden 

meegenomen in de beoordeling of sprake is van significant negatieve effecten.  

 

Het bevoegd gezag toetst de passende beoordeling. Wanneer uit de passende 

beoordeling alsno g de zekerheid wordt verkregen dat het plan of de activiteit niet 

leidt tot significant negatieve effecten, kan de activiteit doorgang vinden , waarbij 

een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet benodigd is . Wanneer uit 

de Voortoets blijkt dat er wel kans is op een negatief effect, maar dit als niet 

significant kan worden gezien, kan eveneens, op basis van een verslechteringstoets 

toestemming worden verleend voor het uitvoeren van de activiteit. Wanneer uit de 

passende beoordeling blijkt dat signif icante negatieve effecten niet kunnen worden 

uitgesloten, kan het project alleen doorgang vind      -criteriaò. 

Dit betekent dat:  

¶ A ï alternatieve oplossingen voor het plan ontbreken,  

¶ D ï er dwingende redenen van groot openbaar belang zijn , en  

¶ C ï de initiatiefnemer compenserende maatregelen vooraf en tijdig treft.  

 

In het plangebied van de aan te passen N35 Zwolle -Wijthmen komen geen Natura 

2000 -gebieden voor . Buiten het plangebied liggen de Natura 2000 -gebieden 

Rijntakken ( deelgebied Uiterwaarden IJssel )  en Uiterwaarden Zwarte Water & 

Vecht; Rijntaken (deelgebied Uiterwaarden IJssel )  ligt op een afstand van circa 

3.600 meter en Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht ligt op een afstand van circa 

3.000 meter.  

 

Beschermde Natuurmonumenten  

Naast de Natura 2000 -gebieden kent de Natuurbeschermingswet ook Beschermde 

natuurmonumenten . Indien Beschermde natuurmonumenten samenvallen met 

Natura 2000 gebieden, vervalt de status van deze gebieden en worden ze integraal 

onderdeel van het Natura 2000 -gebied. De beschermde waarden van het gebied 

worden óovergenomen ô door de aanwijzingsbeschikking van het Natura 2000 -

gebied.  

 

Nabij het plangebied  van de aan te passen N35 Zwolle Wijthmen  liggen geen 

zelfstandige Beschermde natuurmonumenten. De Natura 2000 -gebied en Rijntakken  

(deelgebied Uiterwaarden IJssel )  en Uiterwaarden Zwarte Water & Vecht zijn   

grotendeels definitief aangewezen  als Vogelrichtlijngebied. Kleine oppervlaktes die 

vallen onder de Habitatrichtlijn, zijn nog niet definitief aangewezen, maar ook voor 

deze gebieden geldt de Natuurbeschermingswet en de 

instandhoudingsdoelstellingen van de Habitatrichtlijn.  
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gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht  op een afstand van circa 3.000 meter.  

Effecten van geluid en licht op Natura 2000 -gebieden zijn in verband met de 

afstand uitgesloten. Gelui dseffecten van (snel)wegen reiken doorgaans niet verder 

dan 2 km. Ook effecten op bodem en waterhuishouding (anders dan door 

stikstofdepositie) van deze gebieden zijn uitgesloten. Het te wijzigen tracé levert in 

verband met de afstand naar verwachting geen  belangrijke bijdrage aan de 

stikstofdepositie op de genoemde Natura 2000 -gebieden. Mogelijk is wel sprake van 

effecten als gevolg van stikstofdepositie door netwerkeffecten elders. Beide zijn  

voor de voorkeursvariant onderzocht.   

 

Stikstofdepositie  

Als gevolg van de aanleg van de N35 is geen sprake van een toename van 

stikstofdepositie op gevoelige habitats  ten opzichte van de huidige situatie (201 5).  

De afname van stikstofdepositie en de mate waarin de Kritische depositiewaarden 

wordt overschreden, is van belang in de beoordeling of sprake is van significant 

negatieve effecten.   

 

Als gevolg van het project is er een verminderde afname van stikstofdepositie van 

< 0,5 mol ten opzichte van de autonome ontwikkeling in de peiljaren 201 9 en 202 8. 

De autonom e afname verloopt daardoor minder snel als gevolg van het project. 

Omdat er voor een aantal betrokken Natura 2000 gebieden sprake is van 

stikstofgevoelige habitat typen  en soorten, zijn in het Natuurplan de effecten van de 

verminderde afname inzichtelijk ge maakt, om te onderzoeken of deze van invloed 

kan zijn op de instandhoudingsdoelen.  

Om te bepalen welke effecten kunnen optreden als gevolg van een verminderde 

afname van depositie in de autonome ontwikkeling, is gekeken welke 

stikstofgevoelige habitattype n, waarvan de kritische depositiewaarde reeds wordt 

overschreden,  liggen in het invloedsgebied van de weg. Het gaat daarbij om:  

 

Uiterwaarden Zwarte Water & Vecht  

¶ H6120 Stroomdalgraslanden . 

¶ H6410 Blauwgraslanden . 

¶ H6510A Glanshaver -  en vossenstaarthooilande n (glanshaver) .  

¶ H6510B Glanshaver -  en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) . 

 

Rijntakken ( deelgebied Uiterwaarden IJssel )  

¶ H6120 Stroomdalgraslanden . 

¶ H6510A Glanshaver -  en vossenstaarthooilanden (glanshaver) .  

¶ H6510B Glanshaver -  en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) . 

 

Ecologische beoordeling  

 

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht  

De habitattypen H6120 Stroomdalgraslanden, H6410 Blauwgraslanden en H6510A 

Glanshaver -  en vossenstaarthooilanden (glanshaver) hebben in de huidige sit uatie 

een overschrijding van de KDW. Deze habitattypen hebben een behoudsdoel stelling  

voor oppervlakte en kwaliteit. De verminderde afname ten gevolge van het project 

is in de betreffende peiljaren zeer beperkt (maximaal 0,5 mol N/ha/jaar). In het 

beïnvloe de deel van dit Natura 2000 -gebied is er een autonome daling van de ADW 

van 160 tot 220 mol N/ha/jaar (tussen 2015 en 2020). Voor deze habitattypen 
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geldt dat de autonome daling van de stikstofdepositie ervoor zorgt dat 

stikstofdepositie onder invloed van h et project, geen beperking vormt voor het 

behalen van de instandhoudingsdoelen. De achtergronddepositie neemt immers al 

sinds de jaren ô80 af (tussen 1981 en 2012 in totaal met 34%). Bovendien is het 

huidige reguliere beheer erop afgestemd om minimaal de h uidige kwaliteit en 

omvang te behouden. Hierdoor is sprake van een niet waarneembaar ecologisch 

effect en kan verslechtering van deze habitattypen op voorhand uitgesloten 

worden.  

Op locaties met habitattype H6510B Glanshaver  en vossenstaarthooilanden (gro te 

vossenstaart) ligt de achtergronddepositie gemiddeld op circa 1.720 mol N/ha/jaar. 

Hiermee wordt de kritische depositiewaarde van 1.571 mol N/ha/jaar reeds 

overschreden. Voor dit habitattype geldt een uitbreidingsdoel van de oppervlakte in 

het Natura 20 00 -gebied Uiterwaarden Zwarte Water & Vecht.  

 

Rijntakken ( deelgebied Uiterwaarden I j ssel )  

De achtergronddepositie ter plaatse van de habitattypen H6120 

Stroomdalgraslanden, H6510A Glanshaver -  en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 

en H6510B Glanshaver -  en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) ligt 

gemiddeld op circa 1.580 mol N/ha/jaar. H iermee worden de kritische 

depositiewaarden van respectievelijk 1.286, 1.429 en 1.571 mol N/ha/jaar reeds 

overschreden. Voor deze habitattypen gelden uitbreidingsdoelen van de oppervlakte 

en verbeteringsdoelen van de kwaliteit in het Natura 2000 -gebied Rij ntakken 

(deelgebied Uiterwaarden I Jssel ) . 

De habitattypen stroomdalgraslanden, blauwgraslanden en glanshaverhooilanden 

zijn voor hun voortbestaan zeer afhankelijk van beheer, zoals maaien en afvoeren 

van vegetatie. Hierbij worden nutriënten uit het systeem  weggenomen om behoud 

en/of ontwikkeling van deze systemen te garanderen. Dit beheer vindt al op deze 

wijze plaats voor de afvoer van stikstof uit het systeem.  De achtergrondepositie is, 

in tegenstelling tot de continuïteit in beheer en het blijvend hoge k alkgehalte van 

de bodem (dit wordt bepaald door de bodem zelf en door incidentele inundaties), 

van weinig betekenis voor het voortbestaan van genoemde habitattypen. De 

hoeveelheid van 0,5 mol N/ha/jr. verminderde afname van de stikstofdepositie valt 

in het  niet bij de stikstoflast in rivierwater. Deze hoeveelheid heeft geen 

ecologische betekenis voor een vegetatie.  

 

Conclusie  

De combinatie van de afhankelijkheid van beheer van de ecosystemen en 

habitattypen, de achtergronddepositie en de ecologische beteken is van 0, 5 mol 

maakt dat voor de verminderde afname in de autonome ontwikkeling van < 0,5 mol 

als gevolg van de N35 geen (significant )  negatieve effecten optreden op de 

instandhoudingsdoelen van aangewezen habitattypen  glanshaver -  en 

vossenstaarthooilanden, blauwgraslanden en stroomdalgraslanden van beide 

Natura 2000 -gebieden. Omdat de voorkomende soorten afhankelijk zijn van deze 

habitattypen en daarop geen (significant )  negatieve effecten worden verwacht, 

worden ook voor aangewezen b roedvogels, niet -broedvogels en vissen en 

amfibieën geen effecten verwacht.  
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6.2  Soortenbescherming  

6.2.1  Wettelijk kader  

De Flora -  en faunawet (200 2) regelt de bescherming van in het wild voorkomende 

planten en dieren. In de wet is onder meer bepaald dat beschermde dieren niet 

gedood, gevangen of verontrust mogen worden en beschermde planten niet 

geplukt, uitgestoken of verzameld (algemene verbodsbepa lingen, artikelen 8 t/m 

12). Bovendien dient iedereen voldoende zorg in acht te nemen voor alle in het wild 

levende planten en dieren (algemene zorgplicht, artikel 2). Daarnaast is het niet 

toegestaan om vaste verblijfsplaatsen of de directe leefomgeving v an soorten, 

waaronder nesten en holen, te beschadigen, te vernielen of te verstoren  en 

foeraargeergebieden aan te tasten .  

 

In de Flora -  en faunawet zijn de soortbeschermingsbepalingen uit de Europese 

Vogel -  en Habitatrichtlijn geïmplementeerd. De Flora -  en faunawet heeft dan ook 

belangrijke consequenties voor ruimtelijke plannen. De interpretatie van de wet is 

in 2009 aangepast.  

 

Algemene zorgplicht (artikel 2)  

In het kader van de Flora -  en faunawetgeving geldt dat alle dieren en planten een 

zekere mate va n bescherming genieten, omdat hun bestaan op zichzelf waardevol 

is, zonder te kijken welk nut de dieren en planten voor de mens kunnen hebben. 

Dit wordt de intrinsieke waarde genoemd. Vanuit deze intrinsieke waarde is de 

algemene zorgplicht als vorm van óbasisbeschermingô opgenomen (art    

Hierin staat dat iedereen voldoende zorg in acht dient te nemen voor de in het wild 

levende dieren en planten en hun leefomgeving. Ook mag men het welzijn van 

dieren niet onnodig aantasten en dieren onnodig laten li jden. De algemene 

zorgplicht geldt voor alle in het wild levende dier -  en plantensoorten, ook voor de 

soorten die niet als beschermde soort aangewezen zijn onder de Flora  en 

faunawet. Het is een aanvulling op de algemene verbodsbepalingen die uitsluitend 

betrekking hebben op beschermde soorten.  

 

Verbodsbepalingen  

De algemene verbodsbepalingen, die handelingen die het voortbestaan van planten 

en diersoorten in gevaar kunnen brengen verbieden, zijn een belangrijk onderdeel 

van de Flora ï en faunawet. Deze v erboden zorgen ervoor dat in het wild levende 

soorten zoveel mogelijk met rust worden gelaten.  

 

Vrijstellingen en ontheffingen  

Bij ruimtelijke plannen, met mogelijke gevolgen voor beschermde planten en 

dieren, is het verplicht om vooraf te onderzoeken en t e toetsen of deze kunnen 

leiden tot overtreding van de Flora -  en faunawet . Voor algemene soorten geldt voor 

ruimtelijke plannen en ruimtelijke ingrepen een vrijstelling van de 

verbodsbepalingen, met uitzondering van artikel 10 -  opzettelijk verontrusten -  , op 

basis van het Besluit vrijstelling beschermde dier -  en plantensoorten . Voor strikter 

beschermde soorten die genoemd zijn in tabel 2 is een ontheffing van de Flora -  en 

faunawet nodig. Voor beschermde soorten van tabel 2 en 3 kan een ontheffing 

worden verk regen als sprake is van een groot openbaar belang en geen 

alternatieven beschikbaar zijn. Daarnaast worden mitigerende en compenserende 
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Naast de ontheffingsplicht en de benodigde mitigerende en compenserende 

maatregelen die hieronder genoemd zijn, dienen tijdens de aanlegfase ook 

maatregelen genomen te worden om overtreding van verbodsbepalingen te 

voorkomen. Daarbij kan onder meer gedac ht worden aan fasering (o.a. rekening 

houden met het broedseizoen van vogels) van de werkzaamheden. Dergelijke 

maatregelen zijn hier niet uitgewerkt, aangezien deze uitsluitend met de 

uitvoeringswerkzaamheden te maken hebben en geen invloed hebben op het 

kunnen vaststellen van de uitvoerbaarheid van het wegontwerp. Dergelijke 

maatregelen moeten ten behoeve van de uitvoering wel nader worden uitgewerkt 

en vastgelegd in een ecologisch werkprotocol.  

 

Broedvogels  

Door de werkzaamheden te plannen buiten het bro edseizoenm wordt ervan 

uitgegaan dat geen broedgevallen worden verstoord of aangetast. Een ontheffing 

voor algemene broedvogels is dan niet benodigd. Nesten van vogels met jaarrond 

beschermde nesten zijn niet aanwezig.  

 

Brede orchis en rietorchis  

Mogelijk komen enkele exemplaren van de Brede orchis en Rietorchis voor nabij de 

Nieuwe Wetering. Nader onderzoek dient te worden uitgevoerd. De Brede orchis en 

rietorchis wordt, indien aangetroffen, in de minst kwetsbare periode vooraf met 

kluit van minimaal 30 cm  uitgestoken en getransloceerd naar een geschikte 

groeiplaats buiten de directe invloedsfeer van de werkzaamheden.  

 

Kleine modderkruiper   

Er is netto geen sprake van vernietiging van het leefgebied van de kleine 

modderkruiper. De Baarlerwetering wordt ond er en langs de parallelweg, N35 en 

verbindingsweg Kroesenallee geleid en voorzien van duikers. Waar mogelijk wordt 

aangesloten op de huidige loop van de watergang, alleen ter hoogte van de kruising 

met de wegen en sprake van een verlegging van de watergang . Permanente 

effecten op het leefgebied van de kleine modderkruiper treden niet op doordat 

vanuit de waterhuishoudkundige maatregelen duikers zijn voorzien in de watergang 

Baarlerwetering die door de verlegging van de N35 wordt onderbroken.  

Door fasering v an de werkzaamheden en het toepassen van maatregelen tijdens de 

werkzaamheden worden tijdelijke effecten voorkomen of gemitigeerd.  Er is sprake 

van aantasting van leefgebied (overtreding verbodsbepaling artikel 11) dat gelijk 

wordt gecompenseerd (verleggen  Baarlerwetering). Daarnaast zullen voor 

uitvoering maatregelen worden voorgeschreven in een ecologisch werkprotocol om 

het doden (overtreding verbodsbepaling artikel 9) van kleine modderkruiper te 

voorkomen.  

 

Rugstreeppad  

De rugstreeppad komt nog niet voor in het plangebied, maar er zijn wel 

waarnemingen bekend ten westen van het plangebied. Voor deze soort moet 

worden voorkomen dat hij het plangebied kan koloniseren gedurende de 

werkzaamheden. Het gaat daarbij om de locati es waar grootschalig grondverzet, 

graafwerkzaamheden en transport van zand zal plaatsvinden. Dergelijke 

werkzaamheden creëren vaak ideale omstandigheden voor de rugstreeppad en 

kunnen dan snel gekoloniseerd worden: tijdelijk braakliggende terreinen bieden 

veel kansen voor een groot voortplantingssucces en geschikte landhabitats voor de 

rugstreeppad. Bij voortzetting van de werkzaamheden kunnen dan 
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rugstreeppadden worden gedood of verwond (overtreding verbodsbepaling artikel 

9) of is sprake van aantasting of  verlies van voortplantingsplaatsen en vaste rust -  

en verblijfplaatsen (overtreding verbodsbepaling artikel 11). Wanneer de 

grondwerkzaamheden in de overwinteringsperiode (oktober -april) starten én 

worden afgerond dan zal geen sprake zijn van kolonisatie v an het plangebied door 

rugstreeppadden. Er is dan geen risico op overtreding van verbodsbepalingen en 

het mogelijk moeten stilleggen van de werkzaamheden. Verdere maatregelen voor 

de rugstreeppad zijn dan niet nodig.  

 

Als het niet mogelijk is om (uitsluite nd) in deze periode de grondwerkzaamheden 

uit te voeren dan zijn aanvullende maatregelen nodig om de rugstreeppadden uit 

het plangebied te weren. Voorafgaand aan de werkzaamheden moet het gebied dan 

ontoegankelijk gemaakt worden voor rugstreeppadden door b ijvoorbeeld het 

plaatsen van paddenschermen. Om te voorkomen dat het hele plangebied moet 

worden afgezet wordt geadviseerd om specifiek te kijken naar de locaties die 

potentieel gekoloniseerd kunnen worden (wanneer dit vooraf niet duidelijk is, zal 

het hel e gebied aan de westkant moeten worden afgezet). De voorzieningen die 

getroffen worden om het gebied ontoegankelijk te maken moeten zodanig beheerd 

worden dat ze hun functie te allen tijde kunnen vervullen. De werkzaamheden 

moeten worden uitgevoerd onder b egeleiding van een deskundige op het gebied 

van de rugstreeppad. Wanneer wordt voorkomen dat rugstreeppadden het 

plangebied koloniseren dan is overtreding van verbodsbepalingen artikel 9 en 11 

niet aan de orde.  
 

Steenuil  

Uit een ecologische toets van 3 dec ember 2014 blijkt dat in het ontwerp -

tracébesluit ten onrechte is uitgegaan van een situatie waarin sprake was van een 

vaste rust -  of verblijfsplaats van de Steenuil. De toets is door Alcedo 

natuurprojecten verricht ter voorbereiding van het Tracébesluit e n met het oog op 

de realisatie. De toets maakt onderdeel uit van het aangepaste Natuurplan dat als 

bijlage 5 bij het Tracébesluit is gevoegd.  

 

Uit deze toets blijkt dat op de onderzochte projectlocatie, 12 knotpopulieren en 

directe omgeving, geen sporen va n bewoning of andere aanwijzingen van verblijf 

door steenuilen zijn aangetroffen. Ook blijkt dat er geen nestplaatsen van de 

steenuil aanwezig zijn en dat de steenuil de rij knotpopulieren niet recent als 

rustplaats heeft gebruikt. Er is daarom geen sprake  van een overtreding van artikel 

11 van de Flora -  en faunawet, zoals dit werd aangenomen in het OTB. Voor de 

uitvoering van het Tracébesluit is daarom ten aanzien van de steenuil geen 

ontheffing op grond van de Flora -  en faunawet vereist. Tevens zijn compe nserende 

maatregelen in dit kader niet nodig.  

 

Vleermuizen  

Met het verwijderen van de bomen op de vlieg  en foeraargeerroutes wordt het 

bestaande leefgebied tijdelijk aangetast waardoor sprake is van overtreding van 

artikel 11 van de Flora  en faunawet. Ee n ontheffing van de Flora  en faunawet is 

voor de gewone dwergvleermuis vereist.  
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Om effecten op de vleermuizen zo veel mogelijk te voorkomen worden hop -overs 22  

gerealiseerd op de plaatsen waar vlieg -  en foerageerroutes worden onderbroken 

en/of verkleind.  De locaties zijn opgenomen in het Landschapsplan  (zie bijlage 6)  

en aangeduid op de Tracébesluitkaarten . Bij elke hop -over is een bandbreedte  

aangegeven waarbinnen de hop -over gerealiseerd dient te worden, overwegend  

+ of  25 meter. Door deze flexibilitei t kunnen de hop -overs in de realisatiefase 

optimaal op de aansluitende landschapsstructuren aansluiten. De hop -over ter 

plaatse van de Baarlerwetering kent een ruimere bandbreedte , zodat bij de verder 

planuitwerking de hop -over op de meest functionele locatie kan worden gesitueerd: 

ter hoogte van de waterloop of ter hoogte van de Kroesenallee (de huidige rij 

knotwilgen).  

 

Kunstlicht wordt zoveel mogelijk voorkomen. Er zal geen verlichting van 

watergangen optreden. Verlichting wordt naar beneden gericht om uitwaaierend 

licht en daarmee verstoring van vleermuizen zoveel mogelijk te voorkomen. Hierbij 

heeft het de voorkeur om amberkleurige (led)lampen te gebruiken. Verlichting 

wordt (waar nuttig) ingezet om dieren richting de hop -overs te geleiden.  

Door ve rstorende effecten te beperken, blijft er voldoende ongestoord 

foerageergebied voorhanden om effecten op de aanwezige vleermuispopulaties uit 

te sluiten.  
 

Das 

De N35 komt dichter bij het leefgebied van de das te liggen. Het risico van 

verkeersslachtoffers onder de dassen wordt groter en kan daarmee de lokale 

populatie negatief beïnvloeden. Om negatieve effecten te voorkomen dienen 

faunapassages te worden aangebracht in combinatie met wildrasters.  

Per dassenterritorium zijn meerdere tunnels of passages nodi g om dassen te 

geleiden.  

 

Geschikte locaties hiervoor zijn ter hoogte van de Wijthmenerplas bij de 

Herfterwetering en de brug bij het Overijssels kanaal (Brenninkmeijer, 2011). 

Omdat de laatste locatie buiten het plangebied ligt, wordt deze niet meegenome n. 

Ter hoogte van de landgoederen ten westen van Wijthmen wordt ook een passage 

voorgesteld door Brenninkmeijer (2011). Omdat deze locatie relatief dicht bij de 

bebouwde kom in een ingesloten gebied ligt en daarom als minder geschikt wordt 

beoordeeld, is g ekozen voor de locatie waar het nieuwe stuk N35 aansluit op de 

bestaande af te waarderen N35, ten noorden van de kruising met de 

Koelmansstraat. Dit is een minder druk bewoond gebied en het vormt een 

verbinding tussen de landgoederen Soeslo en Horte. De  tw ee gekozen locaties 

liggen in het plangebied en liggen volgens het ecologisch rapport gunstig ten 

opzichte van de bekende dassenleefgebieden en niet te dicht bij elkaar. Daarom 

wordt op beide locaties een faunapassage met wildraster voorzien. In het 

landsc hapsplan (bijlage 6) zijn deze locaties aangegeven.  

 

De rasters dienen zodanig te worden aangebracht dat de dassen richting de 

faunapassage worden geleid. De rasters moeten goed aansluiten op bestaande 

landschapselementen en er moet worden voorkomen dat d assen tussen de rasters 

 
22   Met een hop -over kunnen vleermuizen op veilige hoogte een weg oversteke n zonder te worden aangereden door 

autoôs. Een hop-over kan bestaan uit natuurlijke structuren (opgaande bomen, struiken, andere groenelementen) 

of uit kunstmatige structuren (stellages over de weg in het verlengde van groene structuren aan weerszijden van  

de weg).  
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in op de weg terecht kunnen komen. Omdat dit nooit 100% kan worden 

uitgesloten, dient ook aan terugkeervoorzieningen te worden gedacht.  

Hoogte van de rasters is circa 1 meter, met een maaswijdte van 25,4 millimeter 

horizontaal en 5 0,8 millimeter verticaal, en dient 20 -40 centimeter te worden 

ingegraven (MJPO, 2011).  

 

Geleidende afrastering voor faunapassage bij Herfterwetering  

¶ Noordzijde: ten noorden van bestaande parallelweg aansluitend op 

toegangspoort landgoed (km 5.29) en in laten steken op landgoed bij 

erfafscheiding (km 5.57). Totaal circa 280 meter afrastering.  

¶ Zuidzijde: ten zuiden van de zaksloot tussen Herfterwetering (km 5.28) en 

aansluitend op bestaand hekwerk langs Oudeweg (km 5.74). Totaal circa 460 

meter afrastering.  

 

Geleidende afrastering voor faunapassage tussen Kroesenallee en Koelmansstraat  

¶ Noordzijde: ten noorden van bestaande parallelweg (Ganzepanweg) (tuss en 

transportbedrijf en Koelmansstraat) en laten aansluitend op passage gelegen 

nabij bestaande watergang. Totaal circa 700 meter afrastering.  

¶ Zuidzijde: ten zuiden van nieuwe N35 aansluitend op passage (km 8.05) richting 

Ganzepanweg enerzijds en Heinoseweg  anderzijds. Totaal circa 1.000 meter 

afrastering.  

 

Totaal benodigde afrastering ten behoeve van twee goed functionerende 

faunapassages: circa 2 kilometer. Door de passages samen met de weg aan te 

leggen , wordt overtreding van verbodsbepaling artikel 11 voorkomen.  
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7  Landschap, cultuurhistorie en archeologie  

7.1  Landschap  en cultuurhistorie  

7.1.1  Wettelijk kader en beleidskader  

 

Europese Landschapsconventie  

De Europese Landschapsconventie (Conventie van Florence, 2000) is een verdrag 

van de Raad van Europa. Nederland heeft de conventie in 2005 ondertekend en 

geratificeerd. Met de ondertekening van de conventie erkennen lidstaten de grote 

culturele, identiteitsbepalende waarde van landschap op zowel lokaal als Europees 

niveau. De conventie strekt zich uit tot alle landschappen. De conventie beschrijft 

de maatregelen die Nederland zal nemen om landschap te behouden, te beheren en 

te ontwikkelen.  

 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012)  

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, beschrijft het ruimtelijk beleid op rijksniveau. Voor 

landschap en cultuurhistorie is nationaal belang 10 relevant: ruimte voor behoud en 

versterking van (inter - )nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke 

kwaliteiten. Op basis van landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten heeft 

het Rijk in het verleden een selectie gemaakt van    

Met de vaststelling van de SVIR is het landschapsbeleid losgelaten. De 

verantwoordelijkheid voor de afs temming tussen verstedelijking en groene ruimte 

op regionale schaal laat het Rijk over aan de provincies.  

Het plangebied N35 Zwolle Wijthmen maakt geen deel uit van een Nationaal 

Landschap.  

  

Visie Erfgoed en ruimte (2012)  

Het beleid voor cultuurhistorie i s beschreven in de Visie Erfgoed en Ruimte. Kern 

van deze visie is cultuurhistorie te zien als kans en factor in ruimtelijke 

ontwikkelingen. De Modernisering Monumentenzorg is ingezet in 2009 en gericht op 

meewegen van cultuurhistorische belangen in ruimte lijke ordening. Dit is per 1 

januari 2012 vertaal d in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).  

 

Monumentenwet (1988)  

De Monumentenwet 1988 borgt de bescherming van cultureel erfgoed. De 

Monumentenwet regelt de bescherming van gebouwde  rijks monumenten, stads -  of 

dorpsgezichten en van objecten/ensembles van de (voorlopige) UNESCO -

Werelderfgoedlijst. Gemeentelijke monumenten vallen onder een gemeentelijke 

monumentenverordening.  

De Monumenten wet verbiedt om zonder vergunning een bes    

te breken, te verstoren, te verplaatsen of in eni       

modernisering Monumentenzorg is niet alleen het object beschermd, maar ook het 

hiermee samenhangende gebied in de directe omgeving.  

 

Natuurschoonwet (1928)  

De Natuurschoonwet (NSW) biedt fiscaal voordeel voor landgoederen. De wet is 

gericht op het ñvoortbestaan van die onroerende z     

verschijningsvorm voor het behoud van het natuurs  " NSW landgoederen 

zijn voor het publiek opengesteld.  
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Omgevingsvisie Provincie Overijssel ( 2013 ) 

De Omgevingsvisie Overijssel bevat de visie en het uitvoeringsprogramma voor de 

ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van de Provincie Overijssel.  

Op 3 ju li 20 13  is de Omgevingsvisie met Omgevingsverordening vastgesteld door 

Provinciale Staten. Ruimtelijke kwaliteit is met duurzaamheid één van de 

belangrijkste uitgangspunten van het provinciale ruimtelijk beleid en leidend voor 

alle beleidskeuzes. Ruimtelij ke kwaliteit is in de Omgevingsvisie gedefinieerd als:  

ñDatgene wat ruimte geschikt maakt en houdt voor wat      

duurzamer gesteld: Wat voor mens, plant en dier bela   

In de Omgevingsvisie Overijssel is deze visie vertaal d in een aantal  beleidsambities 

die  tot doel hebben om de landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken en 

verschillen in Overijssel onder de aandacht te brengen en te benadrukken.  

 

Voor het behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit zijn esse ntiële 

gebiedskenmerken het uitgangspunt. Hoofdstuk 2. 4 van de Omgevingsvisie gaat in 

op de gebiedstypen en de gebiedskenmerken, die in de Catalogus 

Gebiedskenmerken uitgebreid aan de orde komen. De gebiedskenmerken zijn te 

onderscheiden in 4 lagen:  
¶ een n atuurlijke laag (in en op de bodem) . 

¶ een laag van het agrarisch  cultuurlandschap (grootschalig gebr uik en inrichting 

van de bodem).  

¶ een stedelijke laag (bebouwing en infrastructuur) .  

¶ een lust & leisure laag ( beleving, toerisme, recreatie en landgoederen).  

 

De Provincie Overijssel wil de ruimtelijke kwaliteit vooral versterken door deze 

gebiedskenmerken te verbinden aan nieuwe ontwikkelingen.  

7.1.2  Omgevingsverordening Provincie Overijssel  

In de Omgevingsverordening van de Provincie Overijssel  zijn de kernwaarden 

vastgelegd van de nationale landschappen IJsseldelta en Noordoost -Twente 

opgenomen en zijn deze nader begrensd. Het plangebied N35 Zwolle Wijthmen 

maakt echter zoals gezegd geen deel uit van deze binnen de provincie Overijssel 

aanwezige  nationale landschappen.  

7.1.3  Effecten op landschap  

In het  MER zijn de effecten op landschappelijk en cultuurhistorische waarden in 

beeld gebracht. Hierbij is onderscheid gemaakt in aantasting van gebieden, 

elementen en het landgoed Soeslo.  In het landschapspla n dat is opgesteld voor de 

inpassing van de N35 is rekening gehouden met deze effecten. Paragraaf 7.1. 4 gaat 

in op het landschapsplan . In het landschapsplan is ook rekening gehouden met 

effecten vanuit andere aspecten (geluid, water, natuur) en is het ontw erp in de 

omgeving ingepast.  

 

Aantasting gebieden  

De wegaanpassing leidt tot aantasting van het open landschap in het oostelijk deel 

van het plangebied, door het verleggen van de N35 met parallelvoorziening en de 

zuidelijke ligging van de aansluiting Kroe senallee. Dit effect op de openheid en 

zichtlijnen wordt versterkt door geluidwerende voorzieningen (geluidsschermen).  

De vereiste geluidsschermen belemmeren het zicht en versterken de (visuele) 

barrièrewerking van de weg.  
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Dit geldt met name voor het lan ge scherm bij Wijthmen; het zicht vanuit het dorp 

op de omgeving en het landgoed Soeslo wordt hierdoor belemmerd . Korte losse 

schermen bij woningen belemmeren het zicht op de omgeving en leiden tot een 

onrustig wegbeeld.  
 

Aantasting elementen  

De effecten op elementen (vooral beplanting) van de wegaanpassing  zijn 

weergeven in  Figuur 7.15 . Op verschillende punten langs het tracé verdwijnen 

bosjes (Kanaalweg en tankstation) en bosbeplanting (Hullerheem). Bij de Oudeweg 

verdwijnt de aanwezige wegbeplanting (ei ken). Bij Wijthmen verdwijnen enkele 

oude eiken (direct ten noorden van Soeslo) en een deel van de aanwezige 

wegbeplanting. Ten zuiden van Wijthmen verdwijnt een deel van de (recente) 

beplanting van de dorpsrand. Bij de aansluiting Kroesenallee verdwijnen 

waardevolle oude knotbomen (wilgen en populier) aan de Heinoseweg.  

De historische loop van de Baarlerwetering wordt gewijzigd door de aansluiting 

Kroesenallee.  

 

Figuur 7. 15  Ruimtebeslag op beplanting en elementen  

 
 

Landgoed Soeslo  

De open middenruimte, de oostelijke hoofdlaan en de oostelijke zijlaan van het 

landgoed worden aangetast door de hoofdrijbaan en parallelwegen van de 

aangepaste N35. De aantasting op het landgoed vindt plaats in het noordelijk 

gedeelte. De N35 doors nijdt het meest noordelijke deel van de oostelijke hoofdlaan. 

De oostelijke zijlaan wordt in het midden doorsneden door de N35 en is daardoor 

niet meer als laan herkenbaar. De oostelijke zijlaan verliest de functie als 

wandelpad en toegang tot het landgoed . Het verlies aan beleefde kwaliteit is in het 

MER licht negatief beoordeeld, doordat de aantasting alleen in het meest noordelijk 

gedeelte van het landgoed plaatsvindt wat niet wettelijk beschermd is.  
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7.1.4  Landschapsplan  

In het kader van het Tracébesluit is ee n landschapsplan opgesteld. Dit document is 

opgenomen in bijlage 6  bij deze Toelich t ing. Het doel hiervan is om de aanpassing 

van de N35 Zwolle -Wijthmen op een verantwoorde wijze in te passen in het 

landschap en te komen tot een integraal plan, waarin de d iverse maatregelen 

vanuit bijvoorbeeld geluid, natuur en water op elkaar aansluiten en waar mogelijk 

versterken en waarin de ruimtelijke kwaliteit van de weg  wordt vergroot.  

 

In het landschapsplan is aangegeven welke inrichting -  en beheermaatregelen 

worde n voorgesteld en op welke wijze de landschappelijke inpassing wordt 

vormgegeven. Hierbij is rekening gehouden met eisen vanuit verkeersveiligheid, 

het leveren van een verantwoorde inpassing in het landschapspatroon en met de 

beleving van het landschap door  omwonenden, recreanten en weggebruikers.  

Op de  kaarten van het landschapsplan is de landschappelijke inpassing van de 

wegverbreding en wegomlegging  uitgewerkt.  

Op basis van een landschappelijke  en historische analyse van het plangebied is een 

visie opgesteld op de landschappelijke inpassing van de weg. De weg zelf krijgt in 

deze visie een terughoudende en sobere vormgeving, terwijl de kwaliteit van de 

omgeving wordt versterkt.  

 

In de visie is on derscheid gemaakt in de drie verschillende landschapstypen :  

1.  stedelijke entre e Zwolle ;  

2.  weg in hoevenlandschap ;  

3.  weg in open weteringlandschap . 

 

Deze drie landschapstypen zijn aanleiding voor het hanteren van een verschillende 

inpassing van de weg en inrichti ng van de omgeving. De weg reageert hiermee op 

het omliggende landschap. Hieronder volgt per type een korte beschrijving van de 

landschappelijke inpassing op hoofdlijnen.  

 

1.  Stedelijke entree  Zwolle  

De entree van Zwolle heeft een stedelijk karakter door een aangepast profiel . Het 

bedrijventerrein Marslanden wordt aan de achterzijde afgeschermd door de 

bestaande kade. Het fietspad (Poepenpad )  blijft behouden. De bestaande 

beplanting (bos) ten noorden van de hoofdrijbaan blijft grotendeels behouden. De 

bestaand e wegbeplanting op de noordelijke parallelweg blijft behouden.  

 

2.  Weg in hoevenlandschap  

De weg voert door het afwisselende en halfopen hoevenlandschap. Zichtrelaties 

vanaf de weg en vanuit de omgeving blijven zoveel mogelijk behouden. Het 

wegprofiel is aang epast aan de omgeving en bij bos smaller uitgevoerd.  

De bestaande wegbeplanting op de parallelweg ten noorden van de N35 blijft 

behouden. De waardevolle wegbeplanting langs de Oudeweg (bij de fietstunnel) 

blijft behouden. De weg wordt niet benadrukt ten o pzichte van de omgeving. 

Landschappelijke structuren in de omgeving worden versterkt door herstel van 

bosranden en aanplant van bomen  langs de Oudeweg .  

 

3.  Weg in open weteringlandschap  

De weg voert door het open en laag  gelegen weteringen landschap . De weg  heeft 

een ruim en breed  profiel  (vanaf de kruising met de hoofdlaan van Soeslo ) . De 

openheid van het gebied en bestaande zichtrelaties blijven behouden. De weg ligt 

laag en wordt niet benadrukt ten opzichte van de omgeving. De bomenlanen van 

landgoed Soeslo  blijven herkenbaar ten opzichte van de omgeving.  
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7.2  Archeologie  

7.2.1  Wettelijk kader  

 

Verdrag van Malta  

In 1992 hebben de Europese Ministers van cultuur het Verdrag van Malta (Valletta) 

ondertekend. Het verdrag heeft tot doel het archeologisch erfgoed te beschermen 

als bron van het Europees gemeenschappelijk geheugen en als middel voor 

geschiedkundige en wetenschappelijke studie. Grondgedachte is dat er wordt 

gestreefd naar het behoud van archeologische waarden in situ. Als behoud niet 

mogelijk is, moet ervoor worden gezorgd dat het bodemarchief (de informatie die in  

de bodem zit), niet verloren  gaat. D it houdt een onderzoeks verplichting in, die kan 

leiden tot een volledige, wetenschappelijke opgraving van de aanwezige resten.  

De Wet op de archeologische monumentenzorg , die 1 september 2007 in werking is 

getreden, is de Nederlandse uitwerking van het Ve rdrag van Malta.  

 

Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz )  

Sinds de invoering van de Wabo geeft deze wet aan hoe met archeologisch erfgoed 

moet worden omgegaan. Thans stelt de Wabo een omgevingsvergunning verplicht 

voor het bouwen van een bouwwerk. D e Monumentenwet bepaalt in samenhang 

met de Wabo dat aan een omgevingsvergunning voorschriften kunnen worden 

verbonden die nodig zijn in het belang van de archeologische monumentenzorg.  

Voorts is in de Wamz bepaald dat van de aanvrager van een omgevingsvergunning 

kan worden verlangd dat hij  een rapport overlegt waarin de archeologische waarde 

van het terrein dat volgens de aanvraag wordt verstoord, wordt vastgesteld (zie 

artikel 14, derde lid, 37, derde lid, 39, tweede lid, 40, eerste lid en 41,  eerste lid, 

van de Monumentenwet 1988 en artikel 3a van de Ontgrondingenwet).   

Sinds 2007 zijn de gemeenten bevoegd gezag en verantwoordelijk voor het maken 

van beleid en het toetsen van archeologisch  onderzoek. De Rijksdienst Cultureel 

Erfgoed heeft een adviserende rol omdat het om een rijksweg gaat.  

 

Archeologische Monumenten Kaart (AMK)  

Het tracé ligt  gedeeltelijk in een AMK - terrein. Voor AMK - terreinen geldt in principe 

een streven naar behoudt. De AMK is een gezamenlijk product van de RCE en de 

provinc ies. Dit bestand met vlakvormige objecten vormt samen met de punt 

objecten de AMK.  De Archeologische Monumenten Kaart (AMK) bevat een overzicht 

van alle bekende behoudenswaardige archeologische terreinen in Nederland.  

 

De terreinen zijn beoordeeld op vers chillende criteria en op grond daarvan zijn de 

terreinen ingedeeld in categorieën  van archeologische waarde (o.a. de beschermde 

monumenten).  

 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 3.2 (KNA)  

De KNA bevat eisen waaraan archeologisch onderzoek en beheer van  archeologisch 

vondst -  en documentatiemateriaal minimaal moeten voldoen. Ook aan de 

uitvoerders van het archeologisch onderzoek (de actoren) zijn in de KNA eisen 

gesteld. Alle handelingen die  ten minste uitgevoerd moeten worden om te kunnen 

spreken van bas iskwaliteit, worden beschreven. De processtappen (en eventueel 

bijbehorende specificaties) die zijn vastgelegd,  vormen een minimumeis.  





Tracébesluit N35 Zwolle - Wijt hmen | III Toelichting | mei 2015  

 

Pagina 78  van 99  

 

 

De verwachting vo or de delen die op de verwachtingskaart van de gemeente Zwolle 

binnen de legenda -eenheid ó50% waardeô liggen, blijft geha    

liggen op de hoge zandgronden, dekzandruggen en vlakten, daar waar al van 

oudsher bewoning aanwezig is.  

 

De delen die op de verwachtingskaart binnen de legenda -eenheid ó100% gebied ô 

liggen, zijn gelegen op een zogenaamde  archeologische toplocatie. Volgens de 

gemeente is hier met 100% zekerheid bekend dat er belangrijke archeologische 

waarden aanwezig zijn. De gemeente Zwolle stelt dat in 100 % gebieden een 

opgraving noodzakelijk is. Dit moet echter gelezen worden als een vorm van 

archeologisch onderzoek in dit geval proefsleuven of een definitieve opgraving. Het 

impliceert niet dat deze terreinen altijd vlakdekkend opge graven moeten worden.  

 

Het deel van het plangebied dat in de gemeente Dalfsen valt, heeft een lage 

archeologische verwachtingswaarde. De gemeentelijke erfgoedverordening vereist 

in dit gebied geen archeologisch onderzoek.  

 

In het bureauonderzoek is de archeologische verwachting in het plan gebied ook 

beoordeeld aan  de hand van historische kadasterkaarten, de bodemkaart, het 

actuele hoogtebestand van Nederland en aanvullende bronnen op aanwijzing van 

de gemeentelijk archeoloog  van de gemeente Zwolle . De verwachting, conclusies 

en aanbevelingen zijn gebaseerd op de synthese van alle gebruikte bronnen.  Uit 

deze analyse  volgt  het volgende:  
¶ Het geplande tracé van de N35 ligt grotendeels op laaggelegen gronden, maar 

doorsnijdt ook enkele hoger gelegen zandruggen. De bodem bestaat op de 

hoger gelegen delen uit vlakvaaggronden, duinvaaggronden en esdekken. In de 

lager gelegen delen komen polderv aaggronden en vlakvaaggronden voor. Op 

deze hoger gelegen zandruggen en op de flanken ervan kunnen zich 

archeologische waarden van uiteenlopende complextypen en perioden bevinden, 

zoals haardkuilen en resten van vuursteenbewerking uit de Oude en Midden 

Ste entijd, maar ook bijvoorbeeld resten van ontginningen van landgebruik zoals 

boerderijplattegronden, aardewerk en waterputten uit latere perioden worden in 

de top van het zand, maar ook daaronder verwacht.  

¶ Het verkavelingspatroon is, daar waar de relatieve hoogtes grillig zijn, 

onregelmatig en in historische tijden zijn deze percelen in gebruik geweest als 

hooiland, weiland en hakbos. Ook zijn enkele vijvers zichtbaar op de 

kadasterkaarten. De percelen geschikt voor akkerbouw laten een regelmatiger 

verkaveli ngspatroon zien. In de 10 e of 11 e eeuw zijn in de omgeving van 

Wijthmen, ter hoogte van het geplande wegtracé verschillende weteringen 

aangelegd (Baarlerwetering en Marswetering) om overtollig water af te voeren 

dat ontstond bij de ontginningswerkzaamheden . 

¶ In het plangebied is een aantal historische boer     

Hasfeltô, óDe Hoeve Belten, óDe Elshofô,  óDe Zonô, óIn den Enkô en Za   

mogelijke historische voorlopers. Verder wordt het gebied gekenmerkt door de 

woeste en nog onontgonnen  gronden óDe Beltenô en de óWoesti    

is in de achttiende eeuw ingericht met lanen en bossen om zo een geheel te 

vormen met landgoed Soeslo.  
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Genoemde  verwachtingen komen in grote lijnen overeen met de gemeentelijke 

verwachtingskaarten van de  gemeenten Zwolle en Dalfsen. Een uitzondering hierop 

vormt de aangescherpte verwachting voor de historische elementen zoals de lanen 

van landgoed Soeslo, de weteringen en de Oude weg. Daarnaast vormen ook de 

esdekken in het zuidoosten van het plangebied ( ter hoogte van de aansluiting  

Koelmansstraat )  een uitzondering hierop.  

Op de detaillering van de AHN en de aangevulde bodemkaart blijkt dat aan deze 

zone een hoge verwachting toegekend moet worden.  

7.2.3  Effecten op archeologie  

 

Bekende waarden  

Het tracé doorsni jdt het AMK - terrein 13347 op twee plaatsen: bij de aansluiting op 

de Kroesenallee (tracé richting de bestaande N35) en ten zuiden van Wijthmen, zie 

Figuur 7. 17 . In totaal is het ruimtebeslag op het AMK - terrein 6,6 hectare. Dit 

ruimtebeslag wordt zeer negatief beoordeeld. Daarnaast liggen de waarnemingen 

3761, 3683, 21575 op of dichtbij het tracé. Het kan zijn dat deze waarnemingen 

deel uitmaken van een g rotere nog onbekende vindplaats.  

 

Figuur 7. 17  Doorsnijding AMK -terrein 13347 (met rode lijn begrensd gebied)  

 
 

Verder heeft het tracé een negatief effect op een historisch erf (Monumenten 

Inventarisatie Project, nummer34181).  Dit pand (Heinoseweg 8) wordt 

geamoveerd.  

 

Ook voor de boerderij óIn den Enkô (historisch pe       

hoogte van Marslanden), de Oude weg en de lanen van landgoed Soeslo bij de 

boerderij de Belten geldt dat in de bodem zich historische voorlopers van de huidige 

lanen kunnen bevinden.  

Tevens wordt een negatief effect verwacht voor de historische vijver in perceel 69 

(perceel ten oosten van de Oude weg tussen de N35 en de laan naar Soeslo).  
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1.2 Isoleren van woningen

Voor de geluidgevoelige bestemmingen (zoals woningen, scholen, ziekenhuizen) waarvoor een
geluidbelasting vastgesteld, moet worden onderzocht of het geluidniveau binnen het pand in de
geluidgevoelige ruimten aan de wettelijke norm voldoet.
In het kader van de Wet milieubeheer zijn de ruimten van de woning waarin bewoners langere
tijd kunnen verblijven geluidgevoelig, zoals:

- woonkamer en eetkamers;
- keukens (> 11 m2);
- slaapkamers.

Bij de vaststelling of er sprake is van een geluidgevoelige ruimte kunnen twijfelgevallen
voorkomen. Om over deze twijfelgevallen te kunnen beslissen in het gevelisolatieonderzoek zijn
de uitgangspunten voor het beoordelen van geluidgevoelige ruimte vastgelegd in het
Uitvoeringskader Gevelisolatie 2016 (UGI’16).

In de praktijk blijkt in het overgrote deel van de woningen het binnenniveau te voldoen, omdat
de geluidwering van de gevel meestal al voldoende blijkt te zijn. Slechts in enkele gevallen zal het
binnenniveau niet voldoen en dan worden isolerende maatregelen genomen.

1.3 Onderzoek van binnenuit

In het kader van het onderzoek geluidwering woningen N35 Zwolle - Wijthmen is op 20 januari
2017 een inpandige inventarisatie uitgevoerd. Tijdens deze inventarisatie zijn de gegevens van de
woning Ganzepanweg 1 te DALFSEN verzameld die noodzakelijk zijn om het onderzoek te kunnen
uitvoeren. Deze gegevens zijn opgenomen in bijlage I.

In dit rapport worden in hoofdstuk 2 de rekenmethode en in hoofdstuk 3 de resultaten
beschreven en conclusies getrokken.
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2 Rekenmethode

De geluidwering van de gevel wordt vooral bepaald door elementen waar het geluid gemakkelijk
door naar binnen kan komen, zoals het glas, een paneel of een dakbeschot maar ook door kieren
tussen draaiende delen en kozijnen en door ventilatieopeningen. Daarnaast zijn zaken als de
geveloppervlakte en het volume van het achterliggende vertrek van belang. In een klein vertrek
bijvoorbeeld wordt het binnenniveau eerder overschreden dan in een groot vertrek.

2.1 Inpandige opname

Tijdens de inpandige inventarisatie zijn de kenmerken van de woning, een opsomming van
eventueel achterstallig onderhoud en een signalering van mogelijke aanwezigheid van asbest
geregistreerd op een opnameformulier. Ook zijn door middel van schetsen de indeling van de
woning per bouwlaag, de indeling van de buitenkozijnen en eventuele doorsneden van de
vertrekken getekend, waarbij relevante materialen, constructies, ventilatiesystemen, afmetingen
en details nauwkeurig zijn vastgelegd. Tevens zijn de glasdikten van de bestaande beglazing
gemeten en zijn er foto’s gemaakt van de binnen- en buitenzijde van de woning.

De gegevens van de inpandige inventarisatie zijn verwerkt in een gedetailleerde
gevelgeluidweringsberekening van de bestaande situatie van deze woning.

2.2 Geluidbelasting

Waar in dit rapport een geluidbelasting is vermeld gaat het om de, in het akoestisch onderzoek
voorafgaand aan dit onderzoek, berekende geluidbelasting.
In een onderzoek naar de gevelisolatie van woningen wordt uitgegaan van de geluidbelasting in
de toekomst.

2.3 Ventilatie

Voor de berekening van de bestaande geluidwering is het Reken- en meetvoorschrift geluid (2012)
van toepassing. Hierin staat vermeld dat rekening gehouden moet worden met ventilatie, met
andere woorden dat een raam opengezet moet kunnen worden voor ventilatie. In de berekening
wordt dit meegenomen. In theorie komt het erop neer dat in elk vertrek een geluidlek (opening in
de gevel) wordt aangenomen met voorgeschreven grootte.

2.4 Berekening van de gevelgeluidwering

De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de rekenregels in publicatie ‘Herziening rekenmethode
geluidwering gevels’, december 1989 van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer. De gevelgeluidweringsberekening voldoet eveneens aan het gestelde
in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.
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Het rekenprogramma waarmee de berekeningen zijn opgesteld is BOA van dirActivity software
versie 4.9.0.

In bijlage IV is een gedetailleerde berekening opgenomen voor de woning Ganzepanweg 1 te
DALFSEN.
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3 Resultaten

Met een gedetailleerd inpandig onderzoek is nagegaan of de gevel voldoende geluid tegenhoudt
zodat het vereiste binnenniveau niet wordt overschreden. Met de in hoofdstuk 2 vermelde
rekenmethode is de bestaande geluidwering bepaald.

Op het voorblad wordt een samenvatting gegeven van de resultaten onder het kopje
‘Uitgangspunten’ en ‘Resultaten per geluidgevoelige ruimte’. Verblijfsruimten die niet als
geluidgevoelige ruimte zijn aangemerkt staan vermeld onder het kopje ‘Vertrek niet
geluidgevoelig’ met opgave van reden. Ruimten zoals hal, toilet, overloop en badkamer zijn geen
verblijfsruimten.

Per bouwlaag zijn de geluidgevoelige vertrekken weergegeven, met de geluidbelasting, de
gevelzijde waarop deze is vastgesteld en het vereist binnenniveau waaraan wordt getoetst. De
geluidwering van alle geluidgevoelige vertrekken is berekend. De geluidbelasting minus de
geluidwering geeft het berekende binnenniveau van het vertrek en deze wordt getoetst het
vereist binnenniveau.

Als het resulterend binnenniveau lager is dan het vereist binnenniveau, voldoet het vertrek aan
de norm. Als alle vertrekken voldoen aan de norm, voldoet de woning en zijn geen maatregelen
noodzakelijk.
Voor het vaststellen of het resulterend binnenniveau voldoet aan de norm worden de cijfers
achter de komma afgerond. Dus bijvoorbeeld 41,4 wordt 41 dB.

Zoals uit het samenvattingsblad blijkt, voldoen alle vertrekken aan de norm.

3.1 Conclusie

De woning Ganzepanweg 1 te DALFSEN voldoet aan de wettelijke binnenwaarde. Daarom zijn er
geen aanvullende gevelmaatregelen nodig.



Bijlage IV Berekening bestaande situatie
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In het rapport wordt, voor wat betreft de bestaande woning, ten aanzien van de door VOBRU 
(her)berekende gevelbelastingen vervolgens de relatie gelegd met het in mei 2015 ten behoeve van 
het ‘Tracébesluit wegvak N35 Zwolle-Wijthmen’ uitgevoerde akoestisch onderzoek. Ook op grond van 
dat onderzoek werd voor deze bestaande (en voorheen agrarische) woning een geluidsbelasting (Lden) 
vastgesteld van 60 dB. 
Verder wordt in het onderzoek van VOBRU de relatie gelegd met op door Anteagroup opgestelde 
rapport ‘Akoestisch onderzoek gevelisolatie Fase A’ (zaaknummer 31102973, d.d. 1 februari 2017).  
 
Nieuw te bouwen woning (binnen voormalige schuur) 
Ter plaatse van rekenpunt 008 (verdieping) bedraagt de bepaalde geluidbelasting maximaal 57 dB en 
is daarmee 4 dB hoger dan de maximaal toegestane grenswaarde. In kader van de Wet geluidhinder 
dient deze gevel c.q. dit dak te worden aangemerkt als een geluiddove gevel/dak, waardoor deze 
wordt uitgesloten van toetsing aan de grenswaarde. De bepaalde geluidbelasting op rekenpunt 006 is 
lager dan de voorkeurswaarde, waardoor de achterliggende gevel kan worden aangemerkt als 
geluidluwe gevel. Daar sprake is van een geluidluwe gevel kan een hogere grenswaarde voor de 
overige gevels/dak worden vastgesteld.  
 
Adviesbureau VOBRU komt tot de conclusie dat: 

• Met betrekking tot de bestaande (agrarische) woning: 
- De thans (her)berekende gevelbelasting van 60 dB gelijk is aan de in het kader van het 

‘Tracébesluit wegvak N35 Zwolle-Wijthmen’ (van mei 2015) berekende waarde van 60 dB. 
- De gevelwering voldoet en de binnenwaarde op basis van het Tracébesluit is gewaarborgd. 
- In kader van de Wet geluidhinder geen belemmering aanwezig is voor wijziging van de 

bestemming van agrarisch naar wonen. 
- Het woon- en leefklimaat ten gevolge van de transformatie van agrarische woning naar woning 

ongewijzigd blijft. 

• Met betrekking tot de nieuwe schuurwoning: 
- De gevel c.q. het dakvlak van de richting de N35 georiënteerde gevel, voor zover dit de 

verdieping betreft (toetspunt 008) als geluiddove gevel dient te worden aangemerkt. Dit gelet op 
de ter hoogte van deze gevel berekende geluidbelasting van 57 dB waarmee de maximaal 
toegestane grenswaarde van 53 dB met 4 dB wordt overschreden. 

- De geluidsbelasting ter hoogte van de, gezien vanaf de N35, achter- c.q. noordoostgevel lager 
is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB (toetspunt 006). Ten aanzien van deze gevel is dan 
ook sprake van een geluidluwe gevel 

- Ter hoogte van de overige gevel- en/of dakvlakken, de geluidsbelasting ten hoogte 53 dB 
bedraagt. De geluidbelasting komt daarmee overeen met de maximaal toegestane grenswaarde 
van 53 dB. 

- Een hogere waarde dient te worden vastgesteld. 
- In geval van het vaststellen van een hogere waarde, dient te worden aangetoond dat aan de 

gestelde geluideisen (binnenwaarde in de geluidgevoelige ruimten 33 dB wordt voldaan.  
- Een geluidluwe gevel aanwezig zodat ter plaatse van deze gevel/buitenruimte sprake is van 

een goed woon- en leefklimaat. 
 
 
Beoordeling akoestisch onderzoek VOBRU 
Op verzoek van de gemeente Dalfsen is de rapportage van voornoemd akoestisch onderzoek 
beoordeeld door het team advies van de Omgevingsdienst IJsselland,  
 
De beoordeling van voornoemd en door VOBRU opgestelde (Lees: aangepaste) rapport, is voor de 
Omgevingsdienst IJsselland, aanleiding voor het plaatsen van hierna aangegeven opmerkingen c.q. 
kanttekeningen. De daarbij gehanteerde nummering. De daarbij gehanteerde nummering sluit aan op 
de nummering van de hoofdstukken in het rapport. 
 

1 Inleiding 
1e alinea, pagina 3 
Het zou, voor een niet ter zake deskundige, verhelderend werken om ten aanzien van de tekst 
‘VAB regeling’ aan te geven dat hiermee wordt bedoeld de ‘Beleidsregel vrijkomende agrarische 
bedrijfsgebouwen (Vab)’. 

 
2 Wettelijk kader 

Het wordt als een gemis gezien dat het wettelijk kader, zoals dat van toepassing is de 
bestaande woning en met name voor de nieuw te realiseren schuurwoning,  niet nader wordt 
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beschreven en toegelicht. De geldende voorkeursgrenswaarde en de maximaal toegestane 
grenswaarde zijn weliswaar in de laatste kolommen van tabel 4.1 en 4.2 aangegeven, maar 
komen daarbij min of meer ‘uit de lucht’ vallen. 
 
Toelichting Omgevingsdienst IJsselland 
Ten aanzien van de (voorheen agrarische) woning is sprake van een bestaande woning langs 
een bestaande weg, waarvoor in 2015 al een onderzoek is uitgevoerd en een hogere waarde 
van 60 dB is vastgesteld. Voor die woning geldt dan ook in beginsel een voorkeurgrenswaarde 
van 48 dB en een maximaal toelaatbare grenswaarde van 60 dB welke overeenkomt met de 
vastgestelde hogere waarde. 
Ten aanzien van de schuurwoning is sprake van de (beoogde) realisatie van een nieuwe 
woning langs (een) bestaande weg(en). Daarbij is sprake van een als ‘buitenstedelijk’ aan te 
merken situatie. In beginsel mag voor woningen binnen de zone de geluidbelasting niet hoger 
worden dan 48 dB, zijnde de voorkeurgrenswaarde als gesteld in artikel 82, lid 2 van de Wet 
geluidhinder (Wgh). Op grond van de Wgh kan een hogere waarde worden vastgesteld tot (ten 
hoogste) 53 dB, geldende voor woningen in buitenstedelijk gebied (Wgh. art. 83, lid 1). 
 
Burgemeester en wethouders zijn binnen de grenzen van de gemeente bevoegd gezag tot het 
vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting (Wgh. art. 
110a). Wanneer een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als toelaatbaar 
wordt aangemerkt, treffen burgemeester en wethouders, met betrekking tot de geluidswering 
van de uitwendige scheidingsconstructie maatregelen om te bevorderen dat de geluidsbelasting 
vanwege de betreffende weg, binnen de geluidsgevoelige bestemming (bij gesloten ramen en 
deuren), de waarde van 33 dB niet te boven gaat (Wgh. art.111, lid 2). Deze wettelijke 
binnenwaarde vormt het uitgangspunt bij de verdere ontwikkeling van het bouwplan. 
 
Het vaststellen van een hogere waarde kan slechts plaatsvinden indien toepassing van 
maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting vanwege de weg van de 
gevel van de betrokken woningen tot de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting onvoldoende 
doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, 
verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. 
 
 

2.6 Dove gevel 
De opgenomen uitleg ten aanzien van het begrip ‘dove gevel’ is terecht. Zoals dit nu – qua 
volgorde - in het rapport is gepresenteerd wordt de indruk gewekt dat het een min of meer ‘vrije 
keuze’ is om een gevel als dove gevel aan te merken.  
De aanwijzing als ‘dove gevel’ kan/mag echter (pas) als zodanig worden gemaakt c.q. 
aanbevolen, nadat is aangetoond dat de toepassing van maatregelen onvoldoende doeltreffend 
zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, 
vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard én er sprake is van een (blijvende) 
overschrijding van de maximaal toelaatbare grenswaarde (in onderhavige situatie.53 dB). Het 
aanwijzen van een dove gevel moet dan ook worden gezien als een (mogelijke) maatregel ter 
hoogte van de ontvanger. Het zou (meer) voor de hand liggend zijn om dit als zodanig te 
beschrijven in het rapport en wel onder 4.3 Maatregelen c.q. maatregelen nabij de ontvanger 
 
Toelichting Omgevingsdienst IJsselland 
Uit het onderzoek blijkt dat ook na de afweging van mogelijk te treffen maatregelen, met de ter 
hoogte van de richting de N35 georiënteerde zuidoost gevel, voor zover dit de gevel c.q. het 
dakvlak op de eerste verdieping betreft, berekende gevelbelasting van 57 dB niet kan worden 
voldaan een de maximaal toelaatbare grenswaarde van 53 dB. Mede gelet daarop verdient het 
aanbeveling om deze gevel c.q. dit dakvlak aan te merken als een dove gevel. Op grond 
daarvan kan/mag de gevel, in geval van toetsing aan de wettelijke grenswaarden als gesteld in 
de Wgh. buiten beschouwing worden gelaten. Dit neemt echter niet weg dat, in geval van het 
vaststellen van een hoger waarde (garanderen binnenwaarde) dan wel de toetsing van het 
bouwplan aan het Bouwbesluit 2012, deze gevel(s) wel in beschouwing moet worden genomen. 
Zeker in geval daarin kozijnen zonder te openen delen zijn/worden toegestaan, kunnen deze 
relevant zijn. 
 
De dove gevel (volgens de Wgh) moet, zo blijkt jurisprudentie (onder andere de uitspraak 
ABRvS 11 augustus 2010, nr. 200905674/1/R3) vastgelegd zijn in de bouwregels van het 
bestemmingsplan. Dit vormt dan de basis bij toetsing van de bouwvergunning aan het 
bestemmingsplan om het binnenniveau te borgen. De dove gevel kan ook als onderdeel van de 
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gebruiksregels worden vastgelegd. Hierbij wordt het gebruik "wonen" alleen toegestaan als 
gevel x als dove gevel volgens de Wgh wordt uitgevoerd. Hiermee kan ook na het verlenen van 
de bouwvergunning gegarandeerd worden dat bewoners niet zelf de gevel veranderen. 
 
 

4.1 Resultaten wegverkeer 
1e alinea, 
‘…de berekende geluidsbelasting is weergegeven in bijlage 3’  
In bijlage 3 ontbreekt een uitdraai van de rekenresultaten met betrekking tot de N35 inclusief 
aftrek art. 110g. 
 
 
‘De gecumuleerde geluidbelasting is weergegeven in bijlage 4’ 
Het wordt als een gemis gezien dat hier wordt verwezen naar de bijlage en dat de 
gecumuleerde waarden niet als zodanig in een tabel (dan wel in de tabellen 4.1 en 4.2) 
gepresenteerd. De gecumuleerde gevelbelasting exclusief aftrek art. 110g, vormt namelijk de 
basis voor de bepaling van het binnenniveau in het kader van het vaststellen van de hogere 
waarde dan wel toetsing van het plan aan het Bouwbesluit 2012.  
 
Tabel 4.1: 
De voor rekenpunt 003 weergegeven waarden Lden van 12/13 dB vanwege de Koelmanstraat 
inclusief aftrek art. 110g, komen niet overeen met de berekende waarden Lden als 
gepresenteerd in bijlage 3; Koelmanstraat inclusief aftrek art. 110g is 11/15 dB. 
 

4.2 Maatregelen 
Ten aanzien van het treffen van maatregelen is in het rapport gesteld: 
‘In kader van het rapport Tracébesluit wegvak N35 Zwolle - Wijthmen, mei 2015 zijn bron- en 
overdrachtsmaatregelen onderzocht. Uit voorgaande onderzoek bleek dat het treffen van 
maatregelen tot het beperken van de geluidbelasting financieel niet doelmatig is en stuit op 
overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke en 
technische aard. Het treffen van gevelmaatregelen bij de ontvanger behoort enkel tot de 
mogelijkheden.’ 
 
Voor wat betreft het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen kan daarmee worden 
ingestemd. Ten aanzien van het treffen van maatregelen bij de ontvanger wordt verwezen naar 
de opmerkingen ten aanzien van hoofdstuk 2.6; Dove gevel. Daarin is aangegeven dat het 
aanwijzen van een dove gevel moet worden gezien als een (mogelijke) maatregel ter hoogte 
van de ontvanger. 
 

4.4 Ruimtelijke ordening 
Met betrekking tot de transformatie van de agrarische woning naar woning wordt gesteld: 
’De bestemmingsplanwijziging voorziet enkel in transformatie van agrarische woning naar 
woning, waarbij de woonsituatie, zoals ook het woon- en leefklimaat ongewijzigd blijft t.o.v. de 
huidige agrarische bestemming’. 
 
Met betrekking tot de schuurwoning wordt gesteld:  
‘Voor de schuurwoning is de geluidbelasting ter plaatse van rekenpunt 006 lager dan de 
voorkeurswaarde, waarbij de achterliggende gevel/buitenruimte als geluidluw wordt aangemerkt 
en sprake is van een goed woon- en leefklimaat’ 
 
Het door VOBRU gestelde kan geen instemming genieten omdat voorbij wordt gegaan aan een 
toetsing aan de Milieukwalitietsmaat. Het gegeven dat er sprake is van een geluidluwe gevel, 
vormt niet het ultieme criterium voor het gestelde dat sprake is van een goed woon- en 
leefklimaat. Voornoemde tekstfragmenten zijn eerdere te beschouwen als argumenten voor het 
– gezien vanuit de ruimtelijke ordening – als aanvaardbaar aanmerken van een als ‘matig’ aan 
te merken woon- en leefklimaat. 
 
Toelichting Omgevingsdienst IJsselland 
Bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), in 
het kader van een goede ruimtelijke ordening, het akoestisch klimaat inzichtelijk te worden 
gemaakt en te worden beoordeeld indien er sprake is van geluidgevoelige bestemmingen ter 
plaatse van of nabij de ontwikkeling. Het akoestisch klimaat wordt bepaald door alle aanwezige 
geluidsbronnen samen. In dat kader dienen ook de niet gezoneerde wegen bij de beoordeling te 






