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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding en doelstelling

Aan de Ekris 40 staat een voormalige boerderij met bijbehorende bebouwing. Voor het 
betreffende perceel bestaat het voornemen om de bestaande bebouwing te slopen. De locatie 
wordt herontwikkeld tot een woonhof met vier nieuwe woningen. 
Voor het betreffende perceel is op 5 november 2015 een principeverzoek bij het college van 
B&W ingediend (registratienummer Z-P-2015-443). In het principeverzoek zijn de plannen nader 
toegelicht. Per brief van 12 februari 2016 is meegedeeld dat de gemeente in principe instemt de 
voorgenomen plannen en zal mee werken aan een herziening van het bestemmingsplan.

Het geldende bestemmingsplan staat geen extra woningen toe op het perceel Ekris 40. Om de 
nieuwbouw te kunnen realiseren is een herziening van het geldende bestemmingsplan 
noodzakelijk. 
Het voorliggende bestemmingsplan beoogt de realisatie van de nieuwe woningen en de 
bijbehorende aansluiting op het omringende woongebied planologisch-juridisch te borgen.

1.2  Ligging en begrenzing van het plangebied

Het plangebied is gelegen in Woudenberg aan de Ekris 40. Het perceel heeft een grootte van 
2.350 m2. Het plangebied valt binnen de nieuwe woonwijk 'Het Groene Woud'. 

Afbeelding - Globale ligging plangebied

De exacte begrenzing van het plangebied is op de verbeelding te zien.
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1.3  Geldende plannen

Ter plaatse geldt het bestemmingsplan 'Het Groene Woud', zoals dit is vastgesteld op 25 
september 2008. De betreffende gronden zijn bestemd als 'Woongebied' met de zone-code 
'IV-b'. Ter plaatse is een enkele (bestaande) vrijstaande woning toegestaan. 

De realisatie van extra woningen past niet binnen de flexibiliteitsbepalingen van het geldende 
bestemmingsplan. Ten behoeve van de realisatie van drie extra woningen dient een nieuw 
bestemmingsplan te worden opgesteld. 

1.4  Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige situatie van het perceel. In hoofdstuk 3 wordt het beleidskader 
geschetst. De milieuaspecten komen aan de orde in hoofdstuk 4. 
In hoofdstuk 5 is een toelichting gegeven op de bestemmingen. De uitvoerbaarheid komt aan de 
orde in hoofdstuk 6.
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Hoofdstuk 2  Het plan

2.1  Huidige situatie

Het perceel is gelegen ten noordoosten van de bebouwde kom van Woudenberg. Het 
plangebied zelf bestaat uit een woonerf met een woning (de voormalige boerderij), een 
bewoond bijgebouw, twee schuren en een halfopen kapschuur. 

Afbeelding - bestaande situatie

Oorspronkelijk was het omringd door weiland, maar nu wordt er rondom gebouwd aan de 
nieuwbouwwijk 'Het Groene Woud'. 
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Afbeelding - ligging van het plangebied binnen Het Groene Woud

Aan de noordzijde van Woudenberg wordt de nieuwbouwwijk 'Het Groene Woud' gerealiseerd. 
Deze wijk is al voor de helft gerealiseerd en het plangebied zal uiteindelijk compleet omsloten 
worden door woningbouw (tussen fase 2 en 5). 

Fasen 1 en 2 van Het Groene Woud zijn nagenoeg gereed, fase 3 is in ontwikkeling. Momenteel 
worden de fase 4 en 5 van het Groene Woud ontworpen. Het grasveld en de bomen die 
aangrenzend aan het plangebied liggen horen bij fase 5 van Het Groene woud. Ook het weiland 
ten noorden hoort bij fase 5. Ten noorden van de weg Ekris liggen weilanden en een manege.

Tot op heden is voor het betreffende perceel uitgegaan van de bestaande situatie. Er is door de 
gemeente wel altijd rekening gehouden met de mogelijkheid dat de betreffende gronden in de 
stedelijke ontwikkeling opgenomen zouden kunnen worden. De voorliggende plannen spelen 
daar op in.

2.2  Projectbeschrijving nieuwe situatie

Initiatiefnemer is voornemens om de bestaande woning met bijgebouwen op het perceel te 
slopen en te vervangen door vier vrijstaande woningen. 
Het perceel heeft een grootte van 2.350 m2. Het perceel wordt gesplitst in vier kavels met elk 
een oppervlakte van ruim 500 m2. De bestaande inrit vervalt. De nieuwe woningen worden 
ontsloten via een nieuw te realiseren wijkontsluitingsweg, de Goudenregen .
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Afbeelding – voorgestelde verkaveling woonerf

2.3  Beeldkwaliteit

Van belang is dat de uitstraling van het woonhof landelijk is. Het ontsluitingsstraatje krijgt een 
groen karakter door een groenstrook met bomen. De breedte van de groenzone is minimaal 4,0 
m. 
De parkeerbehoefte wordt in eerste instantie opgevangen door per woning twee 
parkeerplaatsen te voorzien die beide op eigen terrein aangelegd moeten zijn. Gezien de 
grootte van de kavels is dit geen probleem. Bij grote parkeerdruk kan in de groenstrook onder de 
bomen worden geparkeerd (zie paragraaf 4.12.1).

De ontwikkeling is te beschouwen als een hof. De toegangen van de woningen zijn gericht op de 
toegangsweg binnen de hof. Het is dus niet toegestaan om garages of poorten te laten uitwegen 
op de naastgelegen Goudenregen. 

Om het idee van een hof te benadrukken worden de erfscheidingen grenzend aan de berm langs 
de Goudenregen uitgevoerd door een haag. De hoogte van de haag aan de zijde van de 
Goudenregen is minimaal 1,5 m en maximaal 2 m. 
Het is wenselijk dat ook langs de singelzijde een haag wordt aangelegd. De hoogte daarvan zou 
tussen de 0,5 m en 2 meter kunnen liggen. 
Harde erfscheidingen zijn slechts uit het zicht achter de haag toegestaan, alsmede op de grens 
met particuliere kavels. Langs de singel is een hard scherm niet wenselijk.

Voor de woningen is een goothoogte van maximaal 4 m en een bouwhoogte van 9 m bepaald. De 
uitstraling is een combinatie van modern én landelijk. Met deze vormeisen wordt aangesloten 
bij de ligging van het plan in de nabijheid van het buitengebied. De lage goothoogte en de 
moderne en landelijke uitstraling zien wij ook terug bij vrijstaande woningen in de directe 
omgeving.

Enkele referenties zijn hierna weergegeven. Ze dienen als inspiratiebron, niet als harde eis. 

Plannaam: Goudenregen | Projectcode: 15M8058 | PLanIDN: NL.IMRO.0351.BPGoudenregen2016-OW01 

Status: ontwerp | Versiedatum: 22 juni 2016  11/174 



   

Qua materialisering worden er geen eisen gesteld. De kleurstelling moet passen bij wat in 
Groene Woud gebruikelijk is, dan wel bestaan uit meer getemperde tinten. Glimmende 
dakpannen zijn niet toegestaan.

De materialisering en de kleur van de toegangsstraat is vrij en mag afwijken van het gebruik in 
openbaar gebied.

Plannaam: Goudenregen | Projectcode: 15M8058 | PLanIDN: NL.IMRO.0351.BPGoudenregen2016-OW01 

Status: ontwerp | Versiedatum: 22 juni 2016  12/174 



   

Hoofdstuk 3  Algemeen ruimtelijk beleidskader

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Per 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Een van de centrale 
uitgangspunten is de scheiding tussen beleid en normstelling. Het beleid wordt in eerste aanzet 
vormgegeven in een structuurvisie en is juridisch alleen nog bindend voor de rijksoverheid. 
Naast integraal planologisch beleid, kunnen bij Algemene Maatregel van Bestuur regels worden 
gesteld omtrent onder andere bestemmingsplannen. De algemene regels bewerkstelligen dat 
nationale ruimtelijke belangen doorwerken tot op lokaal niveau, in die zin dat respectievelijk 
provinciale inpassingsplannen en gemeentelijke bestemmingsplannen daarop moeten worden 
afgestemd.

De kaders van het nieuwe rijksbeleid zijn opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte (SVIR) die op 13 maart 2012 door de Minister van I&M is vastgesteld. Deze structuurvisie 
vervangt de Nota Ruimte en heeft als credo "Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en 
veilig". In de SVIR zijn 13 nationale belangen gedefinieerd, waaronder het versterken van de 
mainportfuncties en het verbeteren van de rijksinfrastructuur, het behoud van erfgoederen van 
uitzonderlijke universele waarde en ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het 
overleven en ontwikkelen van flora en fauna.

Dit bestemmingsplan raakt niet aan de ruimtelijke belangen van het rijk.

3.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (2011)

Kern van de Wet ruimtelijke ordening is dat alle overheden hun ruimtelijke belangen vóóraf 
kenbaar maken en aangeven langs welke weg zij die belangen denken te realiseren. Het rijk en 
provincies bemoeien zich voortaan uitsluitend met wat daadwerkelijk van nationaal 
respectievelijk van provinciaal belang is. Ook moeten rijk en provincies duidelijk maken of de 
borging van een belang gevolgen heeft voor ruimtelijke besluitvorming door provincies en 
gemeenten.

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is op 22 augustus 2011 vastgesteld en 
heeft als doel om vanuit een concreet nationaal belang een goede ruimtelijke ordening te 
bevorderen. De AMvB is het inhoudelijke beleidskader van het rijk waaraan 
bestemmingsplannen van gemeenten moeten voldoen. Dat betekent dat de AMvB regels geeft 
over bestemmingen en het gebruik van gronden en zich primair richt tot de gemeente. Daarnaast 
kan zij aan de gemeente opdragen in de toelichting bij een bestemmingsplan bepaalde zaken 
uitdrukkelijk te motiveren.

De algemene regels bewerkstelligen dat nationale ruimtelijke belangen doorwerken tot op 
lokaal niveau. Inhoudelijk gaat het om nationale belangen die samenhangen met het 
beschermen van ruimtelijke functies, zoals natuur in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), of met 
het vrijwaren van functies.

Niet alle nationale ruimtelijke belangen staan in het Barro. Het besluit bevat alleen die nationale 
ruimtelijke belangen, die via het stellen van regels aan de inhoud of toelichting van 
bestemmingsplannen (of daarmee vergelijkbare besluiten) beschermd kunnen worden. Het gaat 
daarbij om de volgende belangen:

1. rijksvaarwegen;
2. project Mainportontwikkeling Rotterdam;
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3. kustfundament;
4. grote rivieren;
5. Waddenzee en waddengebied;
6. defensie;
7. hoofdwegen en landelijke spoorwegen;
8. elektriciteitsvoorziening;
9. buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen;
10. ecologische hoofdstructuur (EHS);
11. primaire waterkeringen buiten het kustfundament;
12. IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte);
13. erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde. 

Onderhavige ontwikkeling heeft geen betrekking op deze nationale belangen en het 
bestemmingsplan is daarmee niet in strijd met het Barro.

3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013- 2028

De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028, is op 4 februari 2013 vastgesteld door 
Provinciale Staten van Utrecht. Dit ruimtelijke beleid van de provincie heeft als uitgangspunt: 
lokaal wat kan, regionaal wat moet. Gemeenten krijgen hierdoor meer ruimte om, binnen 
gestelde kaders, zelf beslissingen te nemen. Ruimtelijke kwaliteit staat hierbij voorop.

Ten aanzien van het stedelijk programma voor Woudenberg meldt de structuurvisie het 
volgende:
"Voor de gemeente Woudenberg wordt uitgegaan van een woningbouwprogramma van 1150 
woningen, waarvan 150 woningen in het stedelijk gebied, met name op de locatie Groene Woud. 
Buiten de rode contour wordt de ontwikkeling voorzien van 1000 woningen ten oosten van de 
kern, waarvan 75 woningen als afronding van het project Groene Woud (fase 5)".

In de structuurvisie is het plangebied van dit bestemmingsplan aangewezen als bestaand 'stedelijk 
gebied'. Het plangebied valt binnen de vastgestelde rode contour.

3.2.2  Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013

De Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (PRV) bevat algemene regels die gemeenten in 
acht moeten nemen bij het opstellen van hun ruimtelijke plannen. In de PRV staan geen regels 
die direct doorwerken naar de burgers. In de PRV zijn alleen de algemene regels opgenomen, 
die noodzakelijk zijn voor het waarborgen van de provinciale belangen. De Provinciale 
Ruimtelijke Verordening 2013, is op 4 februari 2013 vastgesteld door Provinciale Staten van 
Utrecht.

Ten aanzien van het stedelijk gebied bepaalt de verordening het volgende:
Als ‘Stedelijk gebied’ wordt aangewezen het gebied waarvan de geometrische plaatsbepaling is 
vastgelegd in het GML-bestand en is verbeeld op de kaart Wonen en werken. 
Een ruimtelijk plan kan bestemmingen en regels bevatten voor verstedelijking.

De toelichting op het ruimtelijk plan bevat een beschrijving van de wijze waarop rekening is 
gehouden met energiebesparing en het toepassen van duurzame energiebronnen. Indien het 
ruimtelijk plan betrekking heeft op grootschalige verstedelijking bevat de toelichting een 
beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met overstromingsgevaar.

Bij zowel het bouwen als renoveren van kantoren en woningen en bedrijfsruimten als het 
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herstructureren of aanleggen van woonwijken en bedrijventerreinen is het van belang dat 
gemeenten en initiatiefnemers nadenken over het gebruik van alternatieve vormen van energie 
en energiebesparende technieken (onder andere toepassen van restwarmte, Warmte Koude 
Opslag en aardwarmte). Hiermee dragen ruimtelijke plannen bij aan het doel van 10% duurzame 
energiegebruik in 2020 zoals verwoord in de PRS.

Grote delen van de provincie liggen in overstroombare gebieden van Nederrijn, Lek en het 
Eemmeer. Door een goed doordachte locatiekeuze en inrichting kunnen de gevolgen van een 
overstroming aanzienlijk beperkt worden. Bij het bouwen in een overstroombaar gebied wordt 
aangeven op welke wijze rekening is gehouden met overstromingsgevaar en welke maatregelen 
zijn genomen. Dit vloeit voort uit “een goede ruimtelijke ordening”. Met name vitale objecten 
vragen aandacht. Nadere definiëring van de objecten is te vinden in de Handreiking 
Overstromingsrobuust inrichten. De Handreiking helpt ook om via het ruimtelijk spoor wonen en 
werken in gebieden met overstromingsrisico’s veiliger te maken.

Gesteld kan worden dat het bestemmingsplan past binnen het provinciaal beleid.

3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Toekomstvisie Gemeente Woudenberg 2030

Op 23 april 2013 is de Toekomstvisie Woudenberg 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze 
visie geeft en beeld van de gewenste toekomstige kwaliteiten voor wonen, werken en 
recreëren in Woudenberg. Een visie op ruimtelijke ontwikkelingen in de landbouw, natuur en 
landschap; economische ontwikkelingen in werkgelegenheid en bereikbaarheid; en 
maatschappelijke ontwikkelingen in de leefbaarheid en vitaliteit van de gemeente.

Om nu en in de toekomst te sturen naar de gewenste koers heeft de gemeente zogenoemde 
kwaliteitspijlers benoemd: overstijgende uitgangspunten voor gemeentelijk beleid. Ze hebben 
betrekking op 

1. duurzaamheid;
2. identiteit en pluriformiteit;
3. leefbaarheid;
4. kwaliteit van de openbare ruimte en beeldkwaliteit;
5. verantwoordelijkheid en samenwerking. 

Ten aanzien van woningbouw zet de toekomstvisie in op afronding van het dorp en inbreiding; 
meer variatie in type woningen; combineren intensiever ruimtegebruik met kwaliteit groen en 
openbare ruimte; stimuleren sociale samenhang en leefklimaat; Woudenberg levendig houden 
voor jeugd en jongeren; inspelen op wensen 'nieuwe ouderen'; inspelen op verschuivingen in de 
zorg; sport als belangrijk onderdeel van leefbaarheid en met verenigingen werken aan 
vrijwilligersbeleid.

In de Toekomstvisie zijn vijf kwaliteitspijlers benoemd om bij nieuwe ontwikkelingen/ 
veranderingen goed een afweging te kunnen maken. Deze kwaliteitspijlers zijn:

1. duurzaamheid in de tijd;
2. identiteit en pluriformiteit van Woudenberg;
3. betrokkenheid, verantwoordelijkheid en samenwerking;
4. leefbaarheid;
5. beeldkwaliteit en de kwaliteit van de openbare ruimte. 
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Voor de bebouwde kom is uitgangspunt een goed woon- en leefklimaat te blijven bieden, ook 
bij de veranderende behoeften en wensen van onze inwoners. Daarom wordt gestreefd naar 
bebouwing die het karakter van het dorp versterkt en wordt veel aandacht gegeven aan de 
inrichting van de openbare ruimte. Zorgvuldigheid, samengaan van ‘rood’ (bebouwing) en 
‘groen’ (beplanting, sportcomplexen), de beeldkwaliteit en aandacht voor ontmoetingsplekken 
gaan hierbij hand in hand met aspecten van welzijn, samenlevingsopbouw, verenigingsleven en 
de bevordering van sociale activiteiten.

Voor het leefklimaat binnen de bebouwde kom, de bebouwing en de samenleving zijn in de 
toekomstvisie meerdere hoofdkeuzes gemaakt. Voor dit bestemmingsplan is de hoofdkeuze 
'afronding van het dorp en inbreiding, meer variatie in type woningen' het meest relevant.
Andere hoofdkeuzes van toepassing op de bebouwde kom betreffen:

veiligheid en preventiebeleid;
het stimuleren van sociale samenhang;
Woudenberg ook levendig voor jong en oud;
verschuivingen in de zorg;
volksgezondheid;
sport als belangrijk onderdeel van leefbaarheid;
met verenigingen en andere openbare voorzieningen werken aan vrijwilligersbeleid;
milieuzorg als gezamenlijke verantwoordelijkheid;
economie en bedrijvigheid: ruimte voor Woudenbergse bedrijven;
verkeer en vervoer. 

Dit bestemmingsplan sluit aan bij de toekomstvisie van de gemeente Woudenberg. Het 
bestemmingsplan kan worden aangemerkt als een 'inbreidingslocatie' binnen het Groene Woud. 

3.3.2  Structuurvisie 2030 'Groen dus vitaal'

In de Structuurvisie is het volgende opgenomen met betrekking tot Het Groene Woud:

Het Groene Woud is een ontwikkelingslocatie voor woningbouw die grenst aan de 
Nijverheidsweg. Het gebied heeft een totale omvang van circa 22 hectare. Voor de inrichting van 
het gebied is het van belang om rekening te houden met de hindercirkels van de in het gebied 
aanwezige milieuhinderlijke bedrijvigheid. Fase 1 en fase 2 van het Groene Woud zijn reeds 
gerealiseerd. Op het programma staat nog de ontwikkeling van fase III, fase IV en fase V. Daarbij 
gaat het totaal om circa 170 woningen.

Het bestemmingsplan past binnen de structuurvisie 2030.

3.3.3  Woonvisie Woudenberg 2013+

Op 23 mei 2013 is de Woonvisie 2013+ door de gemeenteraad vastgesteld. In deze woonvisie 
worden de ontwikkelingen aan vraag- en aanbodzijde in beeld gebracht en de belangrijke 
uitdagingen en opgaven geschetst met betrekking tot het wonen in Woudenberg. Naast 
kwantitatieve aspecten wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de kwalitatieve aspecten van 
het wonen aangezien de woonconsument veel keuzevrijheid heeft op de woningmarkt.

De veranderde woningmarkt en de economische en demografische ontwikkelingen in Nederland 
zijn ook zichtbaar in Woudenberg. Er treedt gezinsverdunning op, de vergrijzing neemt toe, het 
aantal inwoners stabiliseert en er ontstaan knelpunten in de lokale markt. Deze knelpunten zijn:

1. Gebrekkige doorstroming;
2. De afwezigheid van voldoende goedkope en betaalbare huur- en koopwoningen voor 

starters en gezinnen;
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3. Lage verhuisgeneigdheid onder senioren.

De Woonvisie 2013+ Woudenberg anticipeert op de demografische ontwikkelingen van de 
verschillende doelgroepen:

het vrijwel gelijk blijven van het aantal starters tot aan 2025;
huishoudensverdunning en afname van het aantal gezinnen;
vergrijzing en daarmee een toename van het aantal 55 plussers en (op termijn) minder vitale 
ouderen en zorgbehoevenden. 

Om de woningmarkt meer in lijn te brengen met de huidige marktsituatie wordt het programma 
in deze woonvisie bijgesteld. Niet programmatisch, maar door te temporiseren, ontwikkelingen 
met elkaar af stemmen (minder ad-hoc) en gefaseerd, kleinschaliger en (meer) vraaggericht naar 
doelgroep te ontwikkelen. Hierdoor wordt met kleinere stappen op termijn hetzelfde 
programma bereikt en de doorstroming verbeterd. Bovendien worden sterke schommelingen in 
het kwantitatieve nieuwbouwaanbod voorkomen en kan er sneller ingespeeld worden op 
veranderende marktomstandigheden.

Een gefaseerde marktbenadering bij nieuwe gronduitgifte en ontwikkelingslocaties is 
noodzakelijk komende jaren. Door kleinschaliger en meer gefaseerd te kunnen ontwikkelen 
(over langere looptijd) en daar vooral ook de mogelijkheden toe te bieden zijn gemeente 
corporatie en marktpartijen flexibeler om te reageren op marktontwikkelingen.

De inrichting van dit bestemmingsplan sluit aan bij de boodschap van de woonvisie: flexibiliteit is 
gewenst. De voorgenomen ontwikkeling is qua omvang kleinschalig. Door de bouw van deze 
koopwoningen kan een positieve bijdrage worden geleverd aan het verbeteren van de 
doorstroming.

3.3.4  Visie Het Groene Woud

Het rapport Het Groene Woud: “voor jong en oud”, visie op wonen, zorg en welzijn (november 
2004) dient als programmatische onderlegger voor het inrichtingsplan. Het realiseren van een 
levensloopbestendige wijk wordt als uitgangspunt genomen. Hierdoor kunnen wijkbewoners 
van het Groene Woud nu én in de toekomst rekenen op voldoende voorzieningen en 
mogelijkheden in de buurt, zodat het wonen in de wijk voortdurend past bij de levensfase en 
bijbehorende behoefte van de bewoners. Levensloopbestendigheid heeft betrekking op de 
elementen wonen, voorzieningen en de openbare ruimten. Het is van belang om deze 
elementen in samenhang te zien.

De in deze visie geformuleerde uitgangspunten zijn nog steeds van toepassing op het 
plangebied. Enkele hoofdelementen zijn:

er is behoefte aan een hoge diversiteit aan woningen;
extra zorgvoorzieningen zijn niet nodig;
vestiging van winkel is niet toegestaan;
er zullen geen nieuwe scholen worden gebouwd;
er worden geen maatschappelijke voorzieningen mogelijk gemaakt;
er worden geen sportvoorzieningen gerealiseerd;
kantoren en bedrijven aan huis zijn mogelijk;
de openbare ruimte moet voor iedereen bruikbaar en toegankelijk zijn;
er zal veel groen worden aangelegd;
er zullen voldoende speelvoorzieningen worden aangelegd. 
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Dit bestemmingsplan sluit aan bij de visie van de gemeente op het Groene Woud. 

3.3.5  Verkeersplan Het Groene Woud

In het verkeersplan Het Groene Woud (maart 2005) zijn een kader en bijbehorende eisen voor de 
toekomstige wegenstructuur en –inrichting vastgelegd. Dit kader en de eisen zijn in de loop der 
tijd enigszins gewijzigd. In zijn algemeenheid blijft gelden dat er zowel ingespeeld dient te 
worden op de diversiteit van de categorieën woningzoekenden als op de bestaande situatie 
rond de nieuwbouwlocatie.

De nieuwbouwlocatie ligt vrijwel geheel tussen achterkanten van woningen en het 
buitengebied in, waardoor er weinig aansluiting is met bestaande wegen. Verkeer vanuit de wijk 
richting de A12 en Zeist dient via de Europaweg naar de Randweg te worden geleid. Dit geldt ook 
voor het verkeer richting Scherpenzeel. 
In het verkeersplan is geadviseerd om de hoofdontsluiting van de wijk te realiseren op de 
Stationsweg-West, ter hoogte van huisnummer 149. Dit is inmiddels gerealiseerd. In een latere 
fase wanneer het bedrijventerrein Nijverheidsweg bij het plan betrokken wordt, is het mogelijk 
de Laan 1940-1945 rechtstreeks te laten uitkomen op de kruising Europaweg/Stationsweg-West. 
Deze ontsluiting kan dienst doen als tweede belangrijke toegang tot de wijk. In verband met de 
verkeersveiligheid verdient het de voorkeur de kruising in de vorm van een rotonde vorm te 
geven.

Een hiërarchische wegenstructuur, waarbij woonstraten worden verbonden via wijkstraten, en 
niet onderling, zal bijdragen aan het terugdringen van het aandeel verkeer in de woonstraten dat 
er geen bestemming heeft. 
In de wijk geldt een snelheidsregime van 30 km/h. Het verdient de voorkeur dat de vormgeving 
en aankleding van de straat bijdragen aan het zich aan de toegestane snelheid houden.

In de wijk zal een parkeerverbodzone, uitgezonderd de vakken, worden ingesteld. Een 
voorwaarde bij deze maatregel is het aanleggen van voldoende parkeerplaatsen. De 
parkeernormen worden vastgesteld aan de hand van de publicatie "Kencijfers en 
verkeersgeneratie" van het CROW (oktober 2012) in combinatie met de plaatselijk geldende 
parkeerbehoefte. 
De parkeernormen voor fase 5 van Het Groene Woud zijn als volgt:

woningtype   parkeernorm per woning  

Vrijstaand   2,4  

Twee-onder-één-kap   2,0  

Tussenwoning   1,8  

Tussenwoning goedkoop   1,6  

Hoekwoning   2,0  

Hoekwoning goedkoop   1,6  

Appartement duur   2,0  

Appartement goedkoop   1,4  

Voor wat betreft de gebieden waarin in het bijzonder seniorenhuisvesting aanwezig is zal extra 
aandacht moeten worden besteed aan een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid. Minder 
mobiele mensen kunnen door middel van CVV (collectief vraagafhankelijk vervoer) gebruik 
maken van openbaar vervoer van deur tot deur.

In het bestemmingsplan wordt in paragraaf 4.12.1 'Parkeerbalans' aangetoond dat er voldoende 
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parkeerplaatsen worden gerealiseerd.
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Hoofdstuk 4  Planologische en milieutechnische aspecten

4.1  Duurzame verstedelijking

De verplichting van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking is als een procesverplichting 
opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening. Overheden moeten op grond van artikel 3.1.6 
Bro elke nieuwe stedelijke ontwikkeling motiveren aan de hand van de drie treden van de 
Ladder. 

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is de verplichting opgenomen om, in het geval van 
nieuwe stedelijke ontwikkeling, in de toelichting een onderbouwing op te nemen ten aanzien 
van de drie treden van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. De treden bewerkstelligen dat 
een nieuwe stedelijke ontwikkeling nadrukkelijk wordt gemotiveerd en afgewogen met oog 
voor (1) de ruimtevraag, (2) de beschikbare ruimte en (3) de ontwikkeling van de omgeving 
waarin het gebied ligt. 
In artikel 3.1.6, tweede lid Bro worden de volgende treden van de ladder voor duurzame 
verstedelijking vastgelegd:

Trede 1: voorziet de voorgenomen stedelijke ontwikkeling in een actuele regionale 
behoefte?

Trede 2: in hoeverre kan in (een deel van) die behoefte binnen het bestaand stedelijk 
gebied van de betreffende regio worden voorzien door benutting van beschikbare 
gronden door herstructurering, transformatie of anderszins?

Trede 3: Als blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied 
van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre in die 
behoefte kan worden voldaan op andere locaties die, gebruikmakend van 
verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden 
ontwikkeld.

Voordat gestart wordt met het onderbouwen van de behoefte aan de hand van de ladder (trede 
1), moet allereerst sprake zijn van een 'nieuwe stedelijke ontwikkeling'. In het Besluit 
ruimtelijke ordening (artikel 1.1.1, lid 1, onder i) is voor stedelijke ontwikkeling een definitie 
opgenomen: 'ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van 
kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen'. 
In de voorliggende situatie is sprake van de realisatie van drie extra woningen. Uit jurisprudentie 
blijkt dat het bij een stedelijke ontwikkeling moet gaan om een “functieverandering en 
nieuwbouw van een zekere omvang”. Duidelijk is dat het toevoegen van drie woningen niet als 
een stedelijke ontwikkeling kan worden aangemerkt. 

Dit plan
In de toelichting van dit bestemmingsplan wordt evenwel aangetoond dat er sprake van een 
goede ruimtelijke ordening:

1. De eerste trede (trede 1) heeft betrekking op de regionele ruimtevraag. De gemeente 
Woudenberg valt samen met de gemeenten Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, 
Eemnes, Leusden, Nijkerk en Soest voor de programmering van de woningbouw onder de 
regio Amersfoort. In mei 2014 is vanuit de regio het rapport 'Verkenning 
woningbouwprogrammering Regio Amersfoort' verschenen. Uit het rapport blijkt dat er, 
ondanks de crisis, tot 2040 binnen de regio een blijvende behoefte blijft aan nieuwe 
woningen. In het evenwichtige groei-scenario (EG-scenario) is binnen de regio Amersfoort 
sprake van een uitbreidingsvraag op de woningmarkt van 23.900 woningen tot 2030 en 36.800 
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woningen tot 2040. Het huidige aanbod aan nieuwbouwplannen binnen de regio bedraagt 
22.800 woningen tot 2030 en 24.700 woningen tot 2040. 
Op korte termijn is dus sprake van een evenwicht, maar voor de langere termijn zullen meer 
woningen gerealiseerd moeten worden. Een kleinschalige ontwikkeling met drie extra 
woningen past binnen dit evenwicht. 

In Woudenberg zijn de woningvraag en –aanbod nagenoeg in evenwicht. Dit betekent in de 
praktijk dat er meer woningen bebouwd moeten worden omdat doorgaans een deel van de 
plannen niet doorgaat. 
In Woudenberg zal niet alleen de omvang, maar ook de samenstelling van de bevolking 
veranderen. Het aandeel ouderen zal toenemen, het opleidingsniveau stijgt en een aantal 
eenpersoonshuishoudens groeit. In de gemeente Woudenberg zal tot 2014 hierdoor een 
sterke uitbreidingsvraag van eengezinswoningen zijn (86%), waarvan het merendeel (67%) 
koopwoningen. 
Woudenberg kent vanaf 2013 binnen het EG-scenario tot 2030 een planaanbod van 1.000 
woningen en tot 2040 een planaanbod van 1.400 woningen. De uitbreidingsvraag voor die 
periode bedraagt respectievelijk 700 en 900 woningen. Uitgaande van uitval van 
plancapaciteit komen deze redelijk met elkaar overeen. 
De drie extra woningen die aan de Goudenregen worden voorzien betreft koopwoningen. 
Deze woningen kunnen binnen Woudenberg zorgen voor het in gang zetten van 
verhuismobiliteit. Op deze wijze wordt voorzien in de behoefte aan betaalbare woningen 
voor gezinnen en senioren, zoals beschreven in de Woonvisie Woudenberg 2013+ (paragraaf 
3.3.3). Op deze wijze wordt met de bouw van deze woningen voldaan aan de eerste trede 
van de ladder.

2. De locatie komt, gezien de ligging van het plangebied binnen het nieuwe woongebied het 
Groene Woud, binnen bestaand stedelijk gebied te liggen (trede 2). De locatie wordt aan alle 
zijden begrensd door bestaande (fase 2) of nieuwe (fase 4 en 5) woonbebouwing van Het 
Groene Woud.

3. De locatie wordt passend ontsloten (trede 3). De provinciale wegen N226 en N224 liggen op 
korte afstand. De A12 ligt op 12 minuten rijden. Met de auto zijn steden als Utrecht, 
Amersfoort en Amsterdam redelijk goed bereikbaar. Te voet en met de fiets zijn de winkels 
in Woudenberg binnen handbereik (5 minuten). De meest nabijgelegen bushalten liggen aan 
de Geerensteinselaan. Het NS-station in Maarn is het meest nabijgelegen opstappunt voor 
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de trein (30 min met de bus).

4.2  Archeologie en cultuurhistorie

Cultuurhistorie
De bestaande bedrijfswoning met opstallen en de aanwezige schuren hebben geen 
cultuurhistorische waarden. Er zijn vanuit cultuurhistorisch oogpunt dus geen belemmeringen 
tegen de geplande sloop en nieuwbouw. 

Archeologie
Sinds 2007 is in Nederland de Wet op de archeologische monumentenzorg van kracht, die de 
volledige implementatie van het Verdrag van Malta (1992) in de Monumentenwet (1988) 
betekent. De Nederlandse overheid heeft zich er met de ondertekening van het Verdrag van 
Malta toe verplicht bij ruimtelijke plannen rekening te houden met het archeologische 
'bodemarchief'. 
De Monumentenwet heeft daarom als doel de bescherming van het 'bodemarchief'. Het is 
daarom van belang om in beeld te krijgen welke archeologische waarden in het plangebied 
aanwezig zijn.

Bij elke voorgenomen activiteit om de bodem te verstoren in een gebied met archeologische 
waarde moet in een zo vroeg mogelijk stadium worden bepaald of een nader onderzoek 
noodzakelijk is. 
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Afbeelding - Uitsnede archeologische beleidsadvieskaart gemeente Woudenberg 

Dit plan
Op bovenstaande afbeelding is de globale ligging van het plangebied met een rode cirkel 
aangegeven op de gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart. Uit de legenda wordt 
duidelijk dat voor het plangebied een lage archeologische verwachting (AWV3) geldt. Dit houdt 
in dat bodemingrepen dieper dan de huidige verstoringsdiepte (30 cm -Mv) zoveel mogelijk 
dienen te worden vermeden. Indien dit niet mogelijk is, is bij bodemingrepen groter dan 10.000 
m² voorafgaand aan ruimtelijke planvorming archeologisch onderzoek noodzakelijk. Dit is veel 
groter dan het voorliggende plangebied (2.350 m2). Op basis van deze lage verwachtingswaarde 
is een archeologisch onderzoek niet nodig.
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In het kader van de planvoorbereiding voor fase 5 van de uitbreidingswijk Het Groene Woud is 
destijds, in het kader van het bestemmingsplan 'Het Groene Woud 2015', wel archeologisch 
bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat voor de 
gronden direct ten noorden en oosten van het voorliggend plangebied een lage archeologische 
verwachting wordt toegekend. Op basis van deze conclusie is geen vervolgonderzoek vereist en 
staat de archeologische situatie de ontwikkeling van de woonwijk niet in de weg.

4.3  Bodem

Bij ruimtelijke ontwikkelingen is het uitgangspunt dat de bodemkwaliteit geschikt is voor de 
toekomstige functie. Wanneer een toekomstige functie mogelijk wordt belemmerd door de 
bodemkwaliteit (denk bijvoorbeeld aan een groentetuin op een voormalige vuilstortplaats), zal 
een verkennend bodemonderzoek moeten aantonen of dit daadwerkelijk het geval is. In het 
kader van een goede ruimtelijke ordening is het daarom van belang om te kijken of de 
toekomstige functie van het gebied niet in strijd is met de kwaliteit van de bodem.

Dit plan
In het kader van het bestemmingsplan is door LievenseCSO Milieu BV een vooronderzoek 
uitgevoerd. Het doel van bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit 
van de grond en het grondwater ter plaatse. Het uitgevoerde onderzoek heeft bestaan uit een 
vooronderzoek conform de NEN 5725 een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740. 
Het rapport 'Verkennend bodemonderzoek, Ekris 40 te Woudenberg (Het Groene Woud)' 
(15M8058.RAP001.ES.01, d.d. 21 maart 2016) is als bijlage 1 in de toelichting opgenomen.

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn hieronder weergegeven:

Tijdens het veldonderzoek zijn in de bovengrond enkel sporen puin waargenomen, verder 
zijn in de boven- en ondergrond geen bodemvreemde bijmengingen of asbestverdachte 
materialen waargenomen;
In de bovengrond is een licht verhoogd gehalte aan lood en een licht verhoogd gehalte aan 
PAK aangetroffen. In de ondergrond is een licht verhoogd gehalte aan PCB aangetroffen. Er is 
geen duidelijke relatie tussen het gemeten gehalten en het voorkomen van bodemvreemde 
materialen in de grond;
In het grondwater is een licht verhoogde concentratie molybdeen aangetroffen. De bron of 
oorzaak van de verhoogde concentratie molybdeen is onbekend; 
Op de locatie zijn geen kenmerken of verontreinigingen waargenomen die duiden op het 
gebruik van een brandstoftank. 

De milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater is met dit onderzoek 
vastgesteld. De licht verhoogde gehalten in de grond en in het grondwater brengen geen 
onaanvaardbare risico's met zich mee. Er worden geen belemmeringen gezien voor het huidige 
en toekomstige gebruik van de locatie. Er wordt geen nader onderzoek aanbevolen.

Er gelden wettelijke beperkingen bij het verplaatsen en elders toepassen van grond, die kunnen 
leiden tot extra kosten. Derhalve wordt aanbevolen bij grondverzet zoveel mogelijk grond op de 
locatie te hergebruiken. Wanneer in de toekomst graafwerkzaamheden plaatsvinden, dient 
rekening gehouden te worden met de voorwaarden zoals omschreven in bijlage 8 (grondverzet) 
van het bodemrapport.
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4.4  Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over de beheersing van activiteiten met gevaarlijke stoffen. Die 
activiteiten kunnen bestaan uit het opslaan, verwerken of transporteren van gevaarlijke stoffen. 
Deze activiteiten kunnen een risico veroorzaken voor de leefomgeving. Daarnaast worden de 
risico's van het opstijgen en landen op vliegvelden ook onder het thema externe veiligheid 
gevangen. De risico's worden uitgedrukt in twee risicomaten; het plaatsgebonden risico en het 
groepsrisico. 
Voor de beoordeling van een ruimtelijk plan moet voor externe veiligheid worden vastgesteld of 
dit plan is gelegen binnen het invloedsgebied van een inrichting die valt onder het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Daarnaast wordt gekeken of het plan ligt binnen het 
invloedsgebied van de transportroute (weg, spoor, water of buisleiding) waarover gevaarlijke 
stoffen (onder andere LPG en benzine) worden vervoerd.

Op de website www.risicokaart.nl zijn de relevante inrichtingen en vervoersassen met 
betrekking tot externe veiligheid weergegeven. 

Afbeelding - Uitsnede risicokaart (www.risicokaart.nl) 

Dit plan
Ten noorden en ten oosten van het plangebied liggen gastransportleidingen. Het betreffen de 
volgende leidingen:

W-520-04-KR-002, ligt op ongeveer 380 m van het plangebied
W-520-06-KR-012, ligt op ongeveer 480 m van het plangebied

Deze leidingen betreffen hoge druk regionale aardgastransportleidingen met een ontwerpdruk 
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van 40 bar en een diameter variërend van 114 mm tot 457 mm. De PR10–6-contour ligt niet buiten 
deze leidingen dus wat betreft het plaatsgebonden risico zijn voor de nieuwbouwwoningen 
geen belemmeringen.

Gezien de bebouwingsdichtheid langs de betreffende leidingen zal het huidige groepsrisico (GR) 
in alle gevallen ver onder de oriëntatiewaarde liggen. Ten gevolge van fase 5 van de 
uitbreidingswijk Het Groene Woud is, in het kader van het bestemmingsplan Het Groene Woud 
2015, een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd vanwege de ligging nabij gasleidingen. De 
conclusie van dit rapport is dat de buisleidingen geen belemmeringen vormen voor de 
woningbouw. De geplande woningbouw ligt buiten het invloedsgebied van de buisleidingen. 
Een verantwoording van het groepsrisico of een beoordeling van het plaatsgebonden risico 
conform het Besluit externe veiligheid inrichtingen is niet noodzakelijk. 

Aangenomen dat dit ook geldt voor de realisatie van de 4 nieuwe woningen in het voorliggende 
plangebied.

4.5  Geluid

In de Wet geluidhinder (Wgh) wordt een onderscheid gemaakt tussen geluidgevoelige en 
overige objecten. In de wet worden de volgende objecten geluidgevoelig genoemd en daarom 
beschermd:

woningen;
andere geluidgevoelige gebouwen (op basis van artikel 1.2 Besluit geluidhinder: 
onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische 
inrichtingen en kinderdagverblijven);
geluidgevoelige terreinen (op basis van artikel 1.2 Besluit geluidhinder: 
woonwagenstandplaatsen en ligplaatsen voor woonschepen).

Wanneer een bestemmingsplan het gebruik van geluidgevoelige objecten mogelijk maakt, dient 
te worden getoetst aan de Wgh. Bij de toetsing of een object al dan niet wordt beschermd kan in 
eerste instantie worden aangesloten bij de voorgenoemde objecten van de Wgh. 

Dit plan
De wegen in de omgeving van het plangebied hebben allemaal een rijsnelheid van 30 km/uur 
(zie paragraaf 3.3.5 'Verkeersplan Het Groene Woud'). Dit heeft tot gevolg dat de wegen niet 
gezoneerd zijn in het kader van de Wet geluidhinder. Een akoestisch onderzoek naar de 
geluidbelasting als gevolg van wegverkeer is op basis van deze wet dan ook formeel gezien niet 
noodzakelijk. 

In het kader van de planontwikkeling voor het omliggende uitbreidingswijk Het Groene Woud is 
destijds akoestisch onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek wordt aangegeven dat op de nieuwe 
interne ontsluitingswegen (waaronder de Goudenregen) de intensiteiten relatief laag zullen zijn 
omdat er alleen bestemmingsverkeer gebruik van zal maken. Er worden vanwege het 
wegverkeer op de ontsluitingswegen geen knelpunten gesignaleerd op de nieuw te realiseren 
woningen. 
Aangenomen wordt dat dit ook het geval zal zijn voor de nieuw te bouwen woningen in  het 
voorliggende plangebied.
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4.6  Luchtkwaliteit

Sinds 15 november 2007 zijn de belangrijkste luchtkwaliteitseisen opgenomen in de Wet 
milieubeheer. Hierin is van bepaalde projecten getalsmatig vastgelegd dat ze "niet in 
betekenende mate" (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. 
Met de inwerkingtreding van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) op 1 
augustus 2009, zijn deze grenzen verruimd. Het NSL zorgt voor een flexibele koppeling tussen 
ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen zodat de luchtkwaliteit verbetert en de gewenste 
ontwikkelingen in ruimtelijke ordening doorgang kunnen vinden. Een project draagt volgens het 
NSL "niet in betekenende mate" bij zolang de toename van de concentratie fijnstof of 
stikstofdioxide maximaal 3% bedraagt van de grenswaarde. 
In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van projecten (inrichtingen, kantoor- en 
woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de 
luchtverontreiniging. Deze projecten kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het 
aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Voor woningbouwlocaties geldt dat voor maximaal 
1.500 woningen (in geval van één ontsluitingsweg) of 3.000 woningen (in geval van twee 
ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling) geen beoordeling op luchtkwaliteit 
meer hoeft plaats te vinden.

Dit plan
Het voorliggende bestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie van drie extra woning ten 
opzichte van het geldende bestemmingsplan. Deze ontwikkeling heeft geen invloed op de 
luchtkwaliteit ter plaatse en gesteld kan worden dat de ontwikkeling niet in betekenende mate 
bijdraagt aan de luchtkwaliteit. 

4.7  Milieuhinder bedrijvigheid

In het kader van het voorliggende bestemmingsplan is het van belang inzichtelijk te maken of 
het woon- en leefklimaat niet wordt gehinderd door bedrijvigheid in de omgeving. Anderzijds is 
het ook van belang dat de nieuwe woningen niet leiden tot beperkingen op de bedrijfsvoering 
van de reeds aanwezige/mogelijke bedrijvigheid.

Om dit inzichtelijk te maken wordt uitgegaan van de publicatie Bedrijven en Milieuzonering 2009 
van de Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG). Hierbij gaat het om de in deze publicatie 
opgenomen categorisering van bedrijfstypen en de daarbij behorende richtafstanden ten 
opzichte van woonbebouwing (uitgaande van een rustige woonwijk). De VNG-publicatie is een 
algemeen geaccepteerd instrument om na te gaan of er sprake is van een goede ruimtelijke 
ordening in situaties waar woningen dicht bij bedrijven worden voorzien. 
De gebiedstypen waarop de richtafstanden betrekking hebben kunnen ingedeeld worden in een 
'rustig woongebied' of een 'gemengd gebied'. De richtafstanden zoals opgenomen in de tabellen 
gelden standaard voor een 'rustig woongebied'. 

Dit plan
Binnen de directe omgeving van het voorliggende plangebied bevinden zich geen bedrijven die 
voor hinder kunnen zorgen voor de nieuwe woningen dan wel die door de nieuwe woningen in 
de bedrijfsvoering kunnen worden gehinderd. 
Het meest nabijgelegen bedrijf betreft een manege in het buiten gebied aan de Ekris 38. De 
afstand tussen de manege en het plangebied bedraagt bijna 100 m. De manege is in het 
bestemmingsplan Buitengebied specifiek als manege bestemd. 
Maneges (sbi2008-code 931) hebben een milieucategorie 3.1 met een bijbehorende richtafstand 
van 50 m vanwege het aspect 'geur'. De afstand tussen de manage en de nieuwe woningen is 
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groter

4.8  Geur

De nieuwe woningen zijn gelegen in de nabijheid van het buitengebied van de gemeente 
Woudenberg. Binnen een straal van 1 km zijn circa 15 veehouderijen gelegen. Op basis van 
beschikbare informatie(Bestand Veehouderij Bedrijven Utrecht) is het meest nabij gelegen 
agrarisch bedrijf een manege. 

De manege aan Ekris 38 is het dichtstbijzijnde bedrijf dat mogelijk een belemmering vormt voor 
het plangebied. Op basis van de 'Wet geurhinder veehouderijen' geldt voor de manege een 
vaste minimum afstand tot stankgevoelige objecten binnen de bebouwde kom van 100 m. 
Het plangebied ligt op een afstand van 100 m van het perceel van de manege. Vanwege de 
omliggende woningen wordt aangenomen dat er geen reden is om een belemmering te 
verwachten.

4.9  Water

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is opgenomen dat zowel bij een bestemmingsplan als 
een projectbesluit een watertoets verplicht is, zodat waterhuishoudkundige doelstellingen 
expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij het opstellen van deze 
plannen. Vooroverleg over de wateraspecten van het plan tussen de initiatiefnemer en de 
waterbeheerders is verplicht.

Door LievenseCSO Milieu BV is een watertoets uitgevoerd op basis van de richtlijnen uit de 
Handreiking watertoetsproces-3, Werkgroep Watertoets, november 2009 en bestaat uit de 
volgende onderdelen:

Informatie inwinnen bij de initiatiefnemer over de planontwikkeling.
Invullen van de digitale watertoets ten behoeve van het wateradvies van het waterschap.
Het schrijven van het wateradvies met een samenvatting, die als waterparagraaf in de 
toelichting op het bestemmingsplan kan worden opgenomen.

Het rapport 'Watertoets, Plan Woonerf Ekris 40 Woudenberg' (15M8058.WT.RAP001, d.d. 31 maart 
2016) is als bijlage 2 in de toelichting opgenomen. 

Dit plan
In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Besluit ruimtelijke ordening is voor dit 
ruimtelijke plan een watertoetsproces doorlopen.

De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op 
evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is 
niet een toets achteraf, maar een proces dat de gemeente en waterbeheerder met elkaar in 
gesprek brengt in een zo vroeg mogelijk stadium. De inzet daarbij is om in elk afzonderlijk plan 
met maatwerk het reeds bestaande waterhuishoudkundige en ruimtelijke beleid goed toe te 
passen en uit te voeren. Het watertoetsproces voor de locatie Ekris 40 te Woudenberg op 23 
maart 2016 digitaal doorlopen via www.dewatertoets.nl. 

Waterschap Vallei en Veluwe is via deze weg door de initiatiefnemer van de ruimtelijke 
ontwikkeling op de hoogte gebracht van de plannen. Omdat niet op voorhand wordt voldaan aan 
het standstill-beginsel is wateradvies opgesteld waarin de wateraspecten en specifiek de 
mogelijkheden voor watercompensatie en –berging zijn onderzocht. Dit onderzoek is afgestemd 
met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 

Plannaam: Goudenregen | Projectcode: 15M8058 | PLanIDN: NL.IMRO.0351.BPGoudenregen2016-OW01 

Status: ontwerp | Versiedatum: 22 juni 2016  29/174 



   

Het waterschap adviseert positief over het ruimtelijk plan.

Relevant beleid
Bij de planvorming zijn er verschillende partijen betrokken met betrekking tot water, namelijk 
Waterschap Vallei en Veluwe,  provincie Gelderland en de gemeente Woudenberg.

Basisprincipes omgaan met water:

Vasthouden - bergen - afvoeren;
Grondwaterneutraal bouwen;
Schoon houden - scheiden - schoon maken. 

Water in relatie tot de ruimtelijke ontwikkeling
De ruimtelijke ontwikkelingen hebben  geen gevolgen voor het watersysteem. In het kort gaat 
het om:

Er wordt geen oppervlaktewater gegraven dan wel gedempt.
Er vindt geen toename van verharding plaats.
Eventuele toename door verhardingen in tuinen kan worden gecompenseerd door gebruikt 
van infiltratiekratten of door het gebied op te hogen met voldoende doorlatend zand.
Water wordt niet buiten het plangebied geborgen.
Er vindt geen lozing plaats van verontreinigingen en/of verontreinigd water naar 
oppervlaktewater.
Het plangebied ligt niet op of nabij een waterkering of belangrijke watergang.
Bij hemelwaterafvoer naar oppervlaktewater is er aandacht voor diffuse bronnen.

4.10  Flora en fauna

In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet worden getoetst of er sprake is van 
negatieve effecten op de (mogelijke) natuurwaarden. Daartoe wordt onderscheid gemaakt in:

soortenbescherming;
gebiedsbescherming. 

Dit plan
In het kader van het bestemmingsplan is door LievenseCSO Milieu BV een Quickscan uitgevoerd. 
Het rapport 'Quickscan Natuurwetgeving, Woonerf Ekris 40 te Woudenberg' 
(15M8085.RAP001.AC, d.d. 22 juni 2016) is als bijlage 3 in de toelichting opgenomen. 
Op basis van het uitgevoerde literatuuronderzoek, de overige verzamelde gegevens en de 
bevindingen tijdens het veldbezoek wordt op basis van de quickscan en de planontwikkeling het 
onderstaande geconcludeerd.

Flora
Binnen het plangebied en directe omgeving zijn geen ontheffingsplichtige plantensoorten 
geregistreerd of aangetroffen. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat deze zullen worden 
aangetroffen. Nader onderzoek naar het voorkomen van ontheffingsplichtige florasoorten wordt 
niet noodzakelijk geacht.

Fauna
De zwaarder beschermde soorten (tabel 2 & 3 soorten) die volgens het literatuuronderzoek 
en/of veldbezoek mogelijk ter plaatse van het plangebied voorkomen zijn:

1. Vleermuizen 
Het is mogelijk dat het plangebied en directe omgeving gebruikt wordt door vleermuizen als 
foerageergebied. Dit zal geen essentieel foerageergebied zijn gezien de ruime aanwezigheid 
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van potentieel foerageergebied in de omgeving. De aanwezige bebouwing en bomen op het 
terrein zijn in potentie niet geschikt als verblijfplaats (zomer-, paar en winterverblijfplaats) 
vanwege de afwezigheid van holten, spouwmuren met open stootvoegen, kieren en gaatjes 
in de gevels en dergelijke. Een nader onderzoek naar vleermuizen is niet nodig.

2. Vogels 
Het plangebied biedt mogelijkheden voor broedvogels. Eventueel in gebruik zijnde 
broedlocaties/nesten van vogels zijn gedurende het broedseizoen beschermd (ontheffing is 
niet mogelijk). Voor het broedseizoen (verschilt per soort) wordt in de Flora- en faunawet 
geen standaardperiode aangehouden, wel kan globaal uitgegaan worden van april tot 
augustus. Buiten het broedseizoen zijn nesten doorgaans niet beschermd, behalve als het 
jaarrond beschermde nesten betreft.

De te verwijderen bomen en opstallen vergen controle op in gebruik zijnde schuil- en 
broedplaatsen.

Beschermde natuurgebieden
Het plangebied zelf heeft geen status in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Natura 
2000-gebied (Vogel- of Habitatrichtlijngebieden), beschermd Natuurmonument) en/of 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Op circa 9,2 kilometer ten zuiden ligt het dichtstbijzijnde 
Natura 2000-gebied ”Kolland & Overlangbroek”. Het Natura 2000-gebied betreft een 
Habitatrichtlijngebied. Het dichtstbijzijnde EHS gebied is gelegen op 650 meter ten noordwesten 
van het plangebied.

De ingreep (nieuwbouw en vergelijkbaar woongebruik) is dermate beperkt van omvang dat er 
geen negatieve effecten worden verwacht op de beschermde waarden van het Natura 
2000-gebied Kolland & Overlangbroek. Daarbij is het plangebied gelegen midden in een 
nieuwbouwwijk. De EHS kent geen externe werking. Doordat de locatie buiten de EHS is gelegen 
is er geen sprake van bezwaren op basis van de beschermde waarden van de EHS. 
Een verder onderzoek in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (voortoets) en 
Ecologische Hoofdstructuur (nee-tenzij toetsing) wordt niet zinvol geacht. De quickscan heeft 
zich beperkt tot de Flora- en faunawet. 

Advies
In het rapport wordt geadviseerd om verstorende werkzaamheden buiten het broedseizoen 
(doorgaans tussen 15 maart en 15 augustus) uit te laten voeren. Wordt er wel in het 
broedseizoen gewerkt dan dient voorafgaand aan de werkzaamheden een deskundige op het 
gebied van vogels te worden ingezet. De deskundige stelt vast of er broedsels aanwezig zijn en 
zo ja of deze worden verstoord door de toekomstige werkzaamheden. 

Voorts wordt geadviseerd met de verlichting (tijdens bouwfase en bij realisatie) rekening te 
houden met soorten die gevoelig zijn voor licht (bijvoorbeeld vleermuizen). Dit kan door het 
licht zo veel mogelijk te richten, zo min mogelijk bij 's nachts te werken en strooilicht zo veel 
mogelijk te beperken.  

4.11  Kabels en leidingen

Er zijn geen gegevens bekend over kabels en/of leidingen binnen het plangebied, of in de 
directe omgeving van het plangebied, die ruimtelijke relevant zijn en een doorwerking dienen 
te hebben in dit bestemmingsplan.
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4.12  Verkeer en parkeren

4.12.1  Parkeerbalans

Voor het berekenen van de parkeerbehoefte is uitgegaan van de parkeernormen zoals gegeven 
in de 'ASVV, Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom' van de 
CROW. Ten aanzien van het plangebied is Woudenberg aangemerkt als 'matig verstedelijkt 
gebied' en dat sprake is van het gebiedstype 'rest bebouwde kom'. Hierbij geldt voor vrijstaande 
koopwoningen een minimale parkeernorm van 1,8 en een maximale parkeernorm van 2,6 
parkeerplaatsen per woning. In het verkeersplan voor Het Groene Woud wordt voor vrijstaande 
woningen uitgegaan van 2,4 parkeerplaatsen per woning (zie 3.3.5).

Afbeelding - Overzicht parkeerplaatsen 

Er worden vier nieuwe vrijstaande koopwoningen mogelijk gemaakt. Op basis van de 
parkeernormen voor Het Groene Woud komt dit neer op een parkeerbehoefte van 10 
parkeerplaatsen. 
Bij iedere woning wordt op eigen terrein een dubbele oprit gerealiseerd met de mogelijkheid 
van een garage. Daarmee wordt voorzien in 8 parkeerplaatsen. Daarnaast worden er in het 
openbare gebied in de groenstrook onder de bomen voorzien in ten minste 2 parkeerplaatsen 
voor bezoekers. Er worden dus voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd.
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4.12.2  Mobiliteit

Op basis van dezelfde kencijfers van het ASVV kan ook de verwachte verkeersgeneratie van de 4 
vrijstaande koopwoningen worden bepaald, te weten per woning minimaal 7,8 en maximaal 8,6 
verkeersbewegingen per etmaal. Dit komt neer 29 tot 35 extra verkeersbewegingen per etmaal. 

Het plangebied wordt ontsloten worden door de Goudenregen, een van de 
wijkontsluitingswegen van Het Groene Woud. Aangenomen wordt dat deze beperkte 
verkeerstoename niet leidt tot ingrijpende verkeerseffecten.

4.13  Duurzaam bouwen

De klimaatveranderingen, de eindigheid van de fossiele brandstof en het daarop anticiperende 
beleid van het Rijk, provincies en gemeenten vragen er om dat actief gekeken wordt naar 
duurzaamheid in nieuwbouwplannen. Het betreft thema's zoals CO2- en energiebesparing, 
duurzame energie en duurzaam bouwen.

Bij de realisering van de nieuwe woningen wordt aandacht besteed aan het 
duurzaamheidaspect. Hierbij kan gedacht worden aan energiezuinigheid en het gebruik van 
duurzame bouwmaterialen. In het kader van de aanvraag van de vergunning voor het bouwen 
worden de duurzaamheidaspecten nader uitgewerkt.
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Hoofdstuk 5  Wijze van bestemmen

5.1  Algemeen

Dit bestemmingsplan bestaat uit geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het 
GML-bestand NL.IMRO.0351.BPGoudenregen2016-OW01 (de verbeelding) met de bijbehorende 
regels (en bijlagen) en een toelichting hierop. De verbeelding (het GML-bestand) en de 
bijbehorende planregels vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het 
bestemmingsplan. Beide planonderdelen dienen in onderlinge samenhang te worden bezien en 
toegepast. In de verbeelding zijn de bestemmingen aangewezen. Aan deze bestemmingen zijn 
bouwregels en regels over het gebruik gekoppeld. 

De toelichting heeft geen rechtskracht, maar vormt niettemin een belangrijk onderdeel van het 
plan. De toelichting van dit bestemmingsplan geeft een weergave van de beweegredenen, de 
onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten die aan het bestemmingsplan ten grondslag 
liggen. Tot slot is de toelichting van wezenlijk belang voor een juiste interpretatie en toepassing 
van het bestemmingsplan.

5.2  Methodiek

5.2.1  Verbeelding

Op de verbeelding hebben alle gronden met hun bebouwing binnen het plangebied een 
bestemming gekregen. Binnen een bestemming kunnen nadere soorten aanduidingen zijn 
opgenomen. Deze aanduidingen hebben alleen een juridische betekenis als in de regels aan de 
betreffende aanduiding een gevolg wordt verbonden.

5.2.2  Planregels

De regels van het bestemmingsplan zijn ondergebracht in vier hoofdstukken:

Hoofdstuk 1 (artikelen 1 en 2) bevatten de inleidende regels. Deze regels beogen een 
eenduidige interpretatie en toepassing van de overige, meer inhoudelijke regels en van de 
verbeelding te waarborgen. 
Hoofdstuk 2 (artikelen 3 tot en met 5) bevat de bestemmingen. Per op de verbeelding 
aangegeven bestemming bevat dit hoofdstuk regels die specifiek voor die bestemming 
gelden.
Hoofdstuk 3 (artikelen 6 tot en met 9) bevat de algemene regels, waaronder een 
anti-dubbeltelregel en de algemene gebruiksregels. 
Hoofdstuk 4 (artikelen 10 en 11) bevat de overgangs- en slotregel. 

Regels in verband met de bestemmingen
De bestemmingsregels kennen allemaal dezelfde opbouw:

bestemmingsomschrijving; 
bouwregels; 
specifieke gebruiksregels; 
afwijken van de gebruiksregels; 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden; 
wijzigingsbevoegdheid

De belangrijkste regels die voor dit plan van toepassing zijn worden hieronder toegelicht.
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Bestemmingsomschrijving 
De bestemmingsomschrijving is de centrale bepaling van elke bestemming. In de 
bestemmingsomschrijving worden de binnen een bestemming toegestane functies genoemd. 
Het gebruik wordt hier geregeld.

Bouwregels 
De bouwregels zijn gerelateerd aan deze bestemmingsomschrijving. In de bouwregels wordt 
aangegeven welke bebouwingsmogelijkheden er op een perceel bestaan. Zoals bijvoorbeeld de 
bouw- en de goothoogtes.

Specifieke gebruiksregels 
Deze regels zijn in feite een aanvulling op de bestemmingsomschrijving. Hier worden vormen 
van gebruik beschreven die men in strijd acht met de bestemming, maar waarvan niet direct uit 
de bestemmingsomschrijving blijkt dat dit zo is. 

Afwijken van de gebruiksregels 
Onder afwijken van de gebruiksregels wordt het mogelijk gemaakt een bepaalde vorm van 
gebruik toch onder de bestemming te laten vallen. Een afwijking van een gebruiksregel mag 
echter niet leiden tot een feitelijke wijziging van de bestemming. Het betreft dus altijd gebruik 
dat inherent is aan de in de bestemmingsomschrijving opgenomen functies. Een voorbeeld 
hiervan is bijvoorbeeld het mogen uitoefenen van 'aan-huis-gebonden beroepen en 
kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten' in aan- en uitbouwen en bijgebouwen in de 
bestemming 'Wonen' . 

De inleidende regels (hoofdstuk 1) en de overgangs- en slotregel (hoofdstuk 4) worden hier 
verder niet toegelicht. Voor de overige bestemmingen volgt in de volgende paragraaf een 
inhoudelijke beschrijving.

5.3  Bestemmingen

Het bestemmingsplan kent drie enkel-bestemmingen, te weten Tuin, Verkeer en Wonen. Met 
de bestemmingsregeling is aangesloten bij het omliggende bestemmingsplan 'Woudenberg 
Dorp, 1ste herziening'.

Artikel 3 Tuin
De voortuinen hebben, waar dit stedenbouwkundig gezien gewenst is, de bestemming Tuin 
gekregen. Binnen deze bestemming mogen alleen bouwwerken als erkers, ingangspartijen en 
erfafscheidingen worden gebouwd.

Artikel 4 Verkeer - Verblijfsgebied
Het binnengebied heeft een verkeersbestemming. Binnen deze bestemming mogen naast een 
weg ook onder andere groen- en parkeervoorzieningen worden aangelegd.

Artikel 5 Wonen 
De geprojecteerde woningen zullen in aansluiting op de woningen in de omgeving een 
woonbestemming krijgen. De woningen dienen gebouwd te worden binnen de ruime 
bouwvlakken. De goot- en bouwhoogte zijn op de verbeelding aangeduid.

Daar waar stedenbouwkundig wenselijk (zie paragraaf 2.3 'Beeldkwaliteit') is op de verbeelding 
aangegeven waar een haag dient te worden gerealiseerd. De hoogte is ten minste 1,5 m en ten 
hoogste 2 m. Ter plaatse van de hagen zijn geen andere bouwwerken toegestaan.
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid

6.1  Economische uitvoerbaarheid

Er is sprake van een bouwplan conform artikel 6.2.1. Besluit ruimtelijke ordening, waarvoor op 
basis van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening een exploitatieplan dient te worden vastgesteld. 
Het opstellen van een exploitatieplan is echter niet nodig, wanneer de kosten van de 
grondexploitatie anderzijds is verzekerd. In onderhavig geval zal een anterieure overeenkomst 
worden gesloten tussen de gemeente en de initiatiefnemer, waarin onder andere afspraken 
worden gemaakt over eventuele planschade. Op die manier kan planschade niet worden 
afgewenteld op de gemeenschap. 

De kosten voor de realisatie (de bouw) van dit initiatief zijn eveneens volledig voor de 
initiatiefnemer. De gronden binnen het plangebied zijn al in eigendom bij de initiatiefnemer. 
Vanuit de gemeente zijn daarom geen kosten gemoeid met de aanschaf van gronden. 

Doordat de grondexploitatie anderszins geregeld is, is het opstellen van een exploitatieplan niet 
nodig. De beoogde ontwikkeling wordt op basis van het vorenstaande  economisch uitvoerbaar 
geacht. 

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

[...]
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1  Verkennend bodemonderzoek
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1 Inleiding 

In opdracht van de Triplus B.V. heeft LievenseCSO Milieu B.V. een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie Ekris 40 te Woudenberg. De 

onderzoekslocatie betreft een erf met woonboerderij en diverse opstallen, gelegen binnen 

het plangebied ‘’Het Groene Woud’’. De regionale ligging van de locatie is weergegeven in 

bijlage 1. 

 

De aanleiding tot het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek wordt gevormd door 

de bestemmingsplanwijziging alsmede de plannen tot het plegen van 

nieuwbouw/herinrichten van de locatie. 

 

Het doel van bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de 

grond en het grondwater ter plaatse.  

 

Het uitgevoerde onderzoek heeft bestaan uit een vooronderzoek conform de NEN 5725 een 

verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740. 

  

In hoofdstuk 2 worden de achtergronden van de onderzoekslocatie weergegeven, evenals 

de resultaten van het vooronderzoek en de daaruit voortvloeiende onderzoeksstrategie. In 

hoofdstuk 3 worden de uitgevoerde werkzaamheden, de certificering en de 

kwaliteitsborging besproken. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de onderzoeksresultaten 

weergegeven, die in hoofdstuk 5 worden geëvalueerd. Hoofdstuk 6 sluit af met de 

conclusies en aanbevelingen. 

 

Voor een uitleg van de in dit rapport gebruikte begrippen en afkortingen wordt verwezen 

naar bijlage 9.  
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2 Achtergronden 

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een vooronderzoek conform de NEN 5725 

(strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, 

januari 2009) verricht. Tijdens het vooronderzoek is op 12 februari 2015 een locatie-

inspectie uitgevoerd en zijn gegevens over de locatie opgevraagd bij onder andere de 

opdrachtgever, de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), het Bodemloket en de 

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG; gegevens en bouwjaar pand). Daarnaast zijn 

gegevens over de bodemopbouw en geohydrologie verzameld en is de 

bodemkwaliteitskaart geraadpleegd. Ook zijn historische kaarten beoordeeld (bron: 

Topotijdreis.nl). De resultaten van het vooronderzoek zijn in onderstaande paragrafen 

opgenomen. 

2.1 Locatiegegevens 

In onderstaand overzicht zijn de algemene gegevens van de locatie opgenomen:  

 
Adres: Ekris 40 te Woudenberg 
Oppervlakte: Circa 2.400 m

2
 

Kadastrale gegevens: Woudenberg , Sectie G , Nr. 830  
Huidig gebruik: Wonen met tuin 
Toekomstig gebruik: Wonen met tuin 
Aanwezige bebouwing: Woonboerderij met diverse opstallen  
Aanwezige verharding: Klinkers (gefundeerd op zand) 
Bekende aanwezigheid tanks: Volgens de website van de ODRU blijkt dat op de locatie 

een tank aanwezig is geweest. Hier zijn echter geen 
gegevens (certificaten/onderzoeken) van beschikbaar. 
Vermoedelijk is de tank ruime tijd geleden verwijderd. 

Bekende aanwezigheid asbest: Op de westelijk gelegen schuur is een asbestverdachte 
dakbedekking aanwezig 

Bekende aanwezigheid verontreinigingen: Niet bekend  
Bekende aanwezigheid slootdempingen: Niet bekend  

  

De onderzoekslocatie betreft een woonboerderij met diverse opstallen (schuren en 

gastenverblijven). In het verleden is de woning in gebruik geweest als boerderij. Sinds de 

jaren 60 van de vorige eeuw is het gebouw in gebruik als woonboerderij en hebben op de 

locatie geen bedrijfsactiviteiten meer plaats gevonden. Het terrein tussen de schuren en de 

woning is grotendeels verhard met klinkers. Het westelijke deel van het perceel is 

onverhard (grasland). Het gebouw is rond 1900 gebouwd (bron: BAG). De locatie is gelegen 

in een woonwijk en is noordoostelijk gelegen van het centrum van Woudenberg. De 

opdrachtgever heeft het voornemen om de aanwezige bebouwing te slopen en het terrein 

opnieuw in te richten met vier woningen en tuinen. 

 

Voor zover bekend hebben op de locatie geen bodembedreigende activiteiten 

plaatsgevonden. Uit de gegevens van de Omgevingsdienst Regio Utrecht blijkt wel dat op 

de locatie waarschijnlijk een (brandstof/olie)tank aanwezig is geweest. Hier zijn echter geen 

gegevens van beschikbaar. Tijdens het locatiebezoek is op de locatie geen brandstoftank 

waargenomen, ook is de eventuele locatie van de tank onbekend. Vermoedelijk is de tank 

ruime tijd geleden verwijderd. In bijlage 2 is een situatietekening van de onderzoekslocatie 

opgenomen. 
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2.2 Reeds uitgevoerde bodemonderzoeken 

Voor zover bekend heeft op de locatie nog niet eerder bodemonderzoek plaatsgevonden. 

Uit de informatie van het Bodemloket en de ODRU blijkt dat ten oosten van de 

onderzoekslocatie (Zegheweg) enkele bodemonderzoeken zijn uitgevoerd waarbij 

verontreinigingen zijn aangetroffen met asbest; deze verontreinigingen zijn in 2011 en 2012 

gesaneerd. De aangetroffen verontreinigingen zijn niet van invloed op de onderhavige 

onderzoekslocatie.  

2.3 Historische locatiegegevens 

Uit de historische kaarten is op te maken dat voor 1960 de locatie vermoedelijk voor een 

deel een agrarische bestemming heeft gehad. Van 1900 tot 1960 is de huidige woning 

vermoedelijk in gebruik geweest als boerderij (met mogelijk een brandstoftank). Rond 1960 

is het hoofdgebouw verbouwd en in gebruik genomen als woonboerderij. Voor zover 

bekend heeft de locatie tot op heden deze functie behouden. In de loop der jaren is op het 

erf een aantal schuren en gastenverblijven gebouwd.  

2.4 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 

De navolgende gegevens zijn ontleend aan de Grondwaterkaart van Nederland, blad 

Utrecht (TNO-Dienst Grondwaterverkenning, 1978). 

 

De maaiveldhoogte in Woudenberg bedraagt gemiddeld circa 5 m+NAP. 

 

De regionale bodemopbouw in Woudenberg en omgeving kan globaal als volgt worden 

geschematiseerd: 

 

Tabel 2.1 Regionale bodemopbouw 
Meters  
t.o.v. NAP 

Geologische omschrijving Lithostratigrafie Grondsoort 

5 tot –8 1
e
 watervoerend pakket  Formaties van Twente  (matig) grof zand 

–8 tot –14  1
e
 slecht doorlatende laag Eemformatie klei 

Vanaf –14 2
e
 watervoerend pakket Formaties van Sterksel, 

Enschede en Harderwijk 
(matig) grof zand 

 

Het eerste watervoerend pakket heeft een doorlaatvermogen (transmissiviteit) van circa 

50 m2/dag. De locatie ligt in een gebied waar regionaal infiltratie optreedt. Het grondwater 

staat op circa 2 m-mv. Het grondwater in het eerste watervoerend pakket stroomt 

regionaal in noord- tot noordwestelijke richting. 

 

Het dichtstbijzijnde grondwaterbeschermingsgebied is ‘Woudenberg’. De afstand van de 

locatie tot het puttenveld (waterwingebied) bedraagt circa 3 km. 
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2.5 Hypothese en onderzoeksstrategieën 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek en de locatie inspectie is de locatie 

beschouwd als onverdacht met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging. 

Tijdens het bodemonderzoek  is de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie 

(ONV-NL) gehanteerd.  

 

De bovenstaande hypothese wordt met behulp van dit bodemonderzoek getoetst. In de 

navolgende hoofdstukken worden de uitgevoerde werkzaamheden en de 

onderzoeksresultaten besproken.  
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3 Uitgevoerd onderzoek 

3.1 Onderzoeksopzet 

Op basis van de vastgestelde hypothese en onderzoeksstrategie is voor het 

bodemonderzoek het volgende onderzoeksprogramma uitgevoerd: 

 

Tabel 3.1 Onderzoeksprogramma bodemonderzoek 

Deellocatie Strategie 

NEN 

5740/5707 

Veldwerk Analyses 

 

Boring 0,5 

m-mv 

Boring 2,0 

m-mv  

Peilbuis   Grond Grondwater 

Gehele locatie; 

opp. ca. 2.400 m2 

ONV 9x  2x 1x 3x standaardpakket grond 

 

1x standaard-

pakket 

grondwater 

Toelichting tabel: 

m-mv:   meter beneden maaiveld 

standaardpakket grond: 9 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), PAK, PCB, 

minerale olie, organisch stof en lutum 

standaardpakket grondwater: 9 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), vluchtige 

aromatische koolwaterstoffen, vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen, minerale olie 

3.2 Veldonderzoek en laboratoriumonderzoek 

LievenseCSO Milieu B.V. is door Eerland Certification gecertificeerd voor de ISO 9001- en 

14001-normen, VCA** en in het kader van de Regeling Kwalibo is LievenseCSO Milieu B.V. 

te Bunnik ook gecertificeerd voor de BRL SIKB 1000, 2000 en 6000. Ten slotte is 

LievenseCSO Milieu B.V. door Eerland Certification ook gecertificeerd voor de SC-540 en de 

CO2-prestatieladder trede 5. 

 

De grondmonstername en het plaatsen van de peilbuis is uitgevoerd op 18 februari 2016 

door LievenseCSO Milieu B.V. te Bunnik onder het BRL SIKB-certificaat (protocol 2001) door 

de erkende veldwerker de heer E. Schellekens. 

 

De bemonstering van het grondwater is uitgevoerd op 26 februari 2016 door LievenseCSO 

Milieu B.V. te Bunnik onder het BRL SIKB 2000-certificaat (protocol 2002) door de erkende 

veldwerker de heer E. Schellekens. 

 

Aangezien de onderzoekslocatie geen eigendom is van LievenseCSO Milieu B.V. of daaraan 

gelieerde ondernemingen, is voldaan aan de eisen van onafhankelijkheid uit de BRL SIKB 

2000. 

 

Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn geen kritieke afwijkingen opgetreden van de 

protocollen beschreven in de BRL SIKB 2000. 

 

Bij de uitvoering van het veldwerk is de volgende algemene strategie gehanteerd: 
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 wanneer zintuiglijke bodemvreemde materialen zijn aangetroffen, zijn de boringen 

doorgezet tot 0,5 meter in de zintuiglijk schone grond; 

 bemonstering heeft plaatsgevonden van trajecten van maximaal 0,5 meter, waarbij 

bodemmateriaal uit zintuiglijk verschillende bodemlagen (op basis van textuur of 

verontreinigingsgraad) niet met elkaar is vermengd; 

 om gezondheidsredenen zijn tijdens het veldonderzoek geen actieve 

geurwaarnemingen verricht. Om de eventuele aanwezigheid van vluchtige 

verbindingen in de bodem tijdens het veldonderzoek toch te kunnen detecteren is 

gebruik gemaakt van mobiele koolwaterstofdetectors (type ACTA) en/of olie-

watertesten; 

 Omdat op de website van de ODRU een brandstoftank vermeld staat is een van de 

diepe boringen op de vermoedelijke locatie van de tank gezet om eventuele 

bijzonderheden te kunnen waarnemen; 

 het grondwater is minimaal een week na plaatsing van de peilbuizen bemonsterd, 

waarbij voorafgaande aan de monstername de grondwaterstand, zuurgraad, 

geleidbaarheid en troebelheid is gemeten; 

 de monsters zijn op de voorgeschreven wijze geconserveerd. 

 

De chemische analyses zijn uitgevoerd door de IEC 17025-geaccrediteerde en AS3000-

erkende laboratorium ALcontrol Laboratories te Rotterdam. 

 

De monsters in dit onderzoek zijn zover van toepassing geanalyseerd conform de AS3000 

(zie de analysecertificaten in de bijlage). 

 

De selectie van de bodemmonsters voor analyse heeft plaatsgevonden op basis van 

zintuiglijke waarnemingen en herkomst. De geanalyseerde grondmonsters en de 

samenstelling daarvan zijn weergegeven in onderstaande Tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2 Samenstelling mengmonsters bodemonderzoek 

Analyse- 

monster 

Traject 

(m -mv) 

Deelmonsters (traject 

in m -mv) 

Zintuiglijke 

waarnemingen 

Analysepakket 

MMBG1 0,00 - 0,50 03, 04, 05, 06, 07, 08  Sporen puin Standaardpakket incl. lu/os 

MMBG2 0,00 - 0,50 01, 02, 09, 10, 11, 12 Sporen puin, zwak 

roesthoudend 

Standaardpakket incl. lu/os 

MMOG1 0,50 - 1,00 01, 02, 03 Zwak roesthoudend Standaardpakket incl. lu/os 
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4 Resultaten 

4.1 Veldonderzoek 

Het opgeboorde en opgegraven materiaal is beoordeeld op kleur, textuur, bijmenging en 

eventuele bijzonderheden. De profielbeschrijvingen en het veldverslag zijn opgenomen in 

bijlage 3. De gegevens die dit heeft opgeleverd bevestigen in grote lijnen het geologische en 

geohydrologische profiel van de bodem, zoals beschreven in hoofdstuk 2. 

 

Er zijn in het opgeboorde en opgegraven materiaal geen bodemvreemde of 

asbestverdachte materialen aangetroffen.  

 

In de navolgende Tabel 4.1 zijn de veldmetingen weergegeven zoals gedaan tijdens de 

watermonstername. 

 

Tabel 4.1 Veldmetingen watermonstername 
Peilbuis Plaatsings- 

datum 
Bemonsterings- 
datum 

Grondwaterstand 
(m -mv) 

pH 
(-) 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

01 18-2-2016 26-2-2016 0,66 6,4 905 35,7 

 

De in het veld gemeten zuurgraad en geleidbaarheid van het grondwater zijn niet afwijkend 

voor de regio. 

4.2 Laboratoriumonderzoek 

4.2.1 Algemeen 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

vastgestelde achtergrond- en interventiewaarden voor grond en de streef- en 

interventiewaarden voor grondwater. De achtergrondwaarden voor grond (AW2000) zijn 

vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit. De interventiewaarden voor grond en de streef- 

en interventiewaarden voor grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering per 

1 juli 2013. 

 

De betekenis van deze waarden is als volgt: 

 Achtergrondwaarde grond/streefwaarde grondwater: bij een gehalte lager dan de 

achtergrondwaarde voor grond en de streefwaarde voor grondwater wordt gesproken 

over niet verontreinigde bodem. Wanneer een gemeten gehalte de achtergrondwaarde 

of de streefwaarde overschrijdt, wordt gesproken over een licht verhoogd gehalte of 

een lichte verontreiniging. 

 Interventiewaarde: wanneer een gemeten gehalte hoger is dan de interventiewaarde 

wordt gesproken over een sterke verontreiniging of sterk verhoogd gehalte.  

 

De achtergrond- en interventiewaarden gelden voor een zogenaamde standaardbodem: 

bodem met een lutumgehalte van 25% en een organische stofgehalte van 10%. Conform de 

Regeling bodemkwaliteit zijn de analyseresultaten op basis van het gemeten lutum- en 

organische stofgehalte omgerekend naar deze standaardbodem en vervolgens getoetst. 
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Zowel de originele als de gecorrigeerde analyseresultaten zijn opgenomen in de 

toetsingstabellen in bijlage 4. Ook de toetsingswaarden zijn hierin opgenomen. 

 

Naast de achtergrond-, streef- en interventiewaarde is er een zogenaamde tussenwaarde.  

Dit is het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en de interventiewaarde. 

Overschrijding van de tussenwaarde wordt een matig verhoogd gehalte of matige 

verontreiniging genoemd. Deze waarde kan, afhankelijk van het doel van het onderzoek, als 

triggerwaarde worden gehanteerd voor het uitvoeren van een nader onderzoek. 

 

Ernst en spoed 

Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging indien in meer dan 25 m3 

bodemvolume in het geval van grond- of sedimentverontreiniging, of in meer dan 100 m3 

bodemvolume in het geval van grondwaterverontreiniging, het gemiddelde gehalte de 

interventiewaarde overschrijdt. 

 

De spoedeisendheid van de sanering is afhankelijk van de actuele risico's van de ernstige 

verontreiniging voor de volksgezondheid, het ecosysteem en verspreiding via het 

grondwater. Indien geen sprake is van actuele risico's, dan hebben saneringsmaatregelen 

geen spoed. 

 

Zorgplicht 

Voor bodemverontreinigingen die zijn ontstaan na 1 januari 1987 geldt het zorgplichtartikel 

(artikel 13 Wet bodembescherming). Hierin wordt bepaald dat een ieder verplicht is alle 

maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem/haar kunnen worden gevergd om 

aantasting van de bodem te voorkomen, dan wel de bodem te saneren en de gevolgen van 

verontreiniging te beperken of zo veel mogelijk ongedaan te maken. De saneringsnoodzaak 

bij zorgplichtsaneringen is in principe onafhankelijk van de ernst van de verontreiniging of 

de spoedeisendheid. 

4.2.2 Grond 

De getoetste analyseresultaten van de grondmonsters zijn opgenomen in bijlage 4. Een 

samenvatting hiervan is opgenomen in navolgende tabel 4.2. Het analysecertificaat van de 

grondmonsters is opgenomen in bijlage 6. 
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Tabel 4.2 Analyseresultaten grond (samenvatting) 

Monster-
nummer 

Boringen Traject  

(m-mv) 

Zintuiglijke  

waarneming 

Analysepakket Stoffen 
> AW 

Stoffen 
> T 

Stoffen 
> I 

Indicatieve 

toetsing Bbk 

MMBG1 03, 04, 05, 

06, 07, 08 

0,00 - 

0,50 

Sporen puin Standaardpakket- 
grond 

Lood - - Wonen 

MMBG2 01, 02, 09, 

10, 11, 12 

0,00 - 

0,50 

Sporen puin, zwak 

roesthoudend 

Standaardpakket-
grond 

PAK - - Wonen 

MMOG1 01, 02, 03  0,50 - 

1,00 

Zwak roesthoudend Standaardpakket-
grond 

PCB - - Wonen 

Toelichting tabel 

–:  alle geanalyseerde parameters lager dan achtergrondwaarde 

>A:  hoger dan achtergrondwaarde, lager dan of gelijk aan tussenwaarde 

>T:  hoger dan tussenwaarde, lager dan of gelijk aan interventiewaarde 

>I:  hoger dan interventiewaarde 

Bbk:  Besluit bodemkwaliteit 

4.2.3 Grondwater 

De getoetste analyseresultaten van de grondwatermonsters zijn opgenomen in bijlage 5. 

Een samenvatting hiervan is opgenomen in navolgende Tabel 4.3. Het analysecertificaat van 

het grondwatermonster is opgenomen in bijlage 7. 

 

Tabel 4.3 Analyseresultaten grondwater (samenvatting) 

Peilbuisnummer Filtertraject Analysepakket Stoffen > S Stoffen > T Stoffen > I 

01 1,0-2,0 m-mv Standaardpakket 
grondwater 

Molybdeen - - 

Toelichting tabel 

–: alle geanalyseerde parameters lager dan streefwaarde 

>S: hoger dan streefwaarde, lager dan of gelijk aan tussenwaarde 

>T: hoger dan tussenwaarde, lager dan of gelijk aan interventiewaarde 

>I: hoger dan interventiewaarde  
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5 Evaluatie onderzoeksresultaten 

5.1 Veldonderzoek 

Tijdens het veldonderzoek zijn in de bovengrond enkel puinsporen waargenomen, verder 

zijn er geen noemenswaardige bodemvreemde bijmengingen of asbestverdachte 

materialen aangetroffen. In de grond van de boringen zijn geen olie- waterreacties 

waargenomen. 

5.2 Grond 

In mengmonster MMBG1 van de bovengrond is een licht verhoogd gehalte aan lood 

aangetroffen. In mengmonster van de bovengrond MMBG2 is een licht verhoogd gehalte 

aan PAK aangetroffen. In mengmonster van de ondergrond MMOG1 is een licht verhoogd 

gehalte aan PCB aangetroffen. Er is geen relatie aangetoond tussen de gemeten gehalten in 

de grond en het voorkomen van bodemvreemde materialen. De licht verhoogde gehalten 

brengen geen onaanvaardbare risico's met zich mee. 

5.3 Grondwater 

In het grondwater is een licht verhoogde concentratie molybdeen aangetroffen. Hiervoor is 

geen eenduidige verklaring te geven. De licht verhoogde concentratie molybdeen brengt 

geen onaanvaardbare risico's met zich mee. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 

In opdracht van de Triplus B.V. heeft LievenseCSO Milieu B.V. een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie Ekris 40 te Woudenberg. De 

onderzoekslocatie betreft een erf met woonboerderij en diverse opstallen, gelegen binnen 

het plangebied ‘’Het Groene Woud’’.  

 

De aanleiding tot het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek wordt gevormd door 

de bestemmingsplanwijziging alsmede de plannen tot het plegen van 

nieuwbouw/herinrichten van de locatie. 

 

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn hieronder weergegeven: 

 Tijdens het veldonderzoek zijn in de bovengrond enkel sporen puin waargenomen, 

verder zijn in de boven- en ondergrond geen bodemvreemde bijmengingen of 

asbestverdachte materialen waargenomen; 

 In de bovengrond is een licht verhoogd gehalte aan lood en een licht verhoogd gehalte 

aan PAK aangetroffen. In de ondergrond is een licht verhoogd gehalte aan PCB 

aangetroffen. Er is geen duidelijke relatie tussen het gemeten gehalten en het 

voorkomen van bodemvreemde materialen in de grond; 

 In het grondwater is een licht verhoogde concentratie molybdeen aangetroffen. De 

bron of oorzaak van de verhoogde concentratie molybdeen is onbekend;  

 Op de locatie zijn geen kenmerken of verontreinigingen waargenomen die duiden op 

het gebruik van een brandstoftank.  

 

De milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater is met dit onderzoek 

vastgesteld. De licht verhoogde gehalten in de grond en in het grondwater brengen geen 

onaanvaardbare risico’s met zich mee. Er worden geen belemmeringen gezien voor het 

huidige en toekomstige gebruik van de locatie.  

6.2 Aanbevelingen 

Er wordt geen nader onderzoek aanbevolen. 

 

Er gelden wettelijke beperkingen bij het verplaatsen en elders toepassen van grond, die 

kunnen leiden tot extra kosten. Derhalve wordt aanbevolen bij grondverzet zoveel mogelijk 

grond op de locatie te hergebruiken. Wanneer in de toekomst graafwerkzaamheden 

plaatsvinden, dient rekening gehouden te worden met de voorwaarden zoals omschreven 

in bijlage 8 (grondverzet). 

 



 

 

Bijlagen
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Bijlage 1 Regionale ligging van de onderzoekslocatie 
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Bijlage 2 Situatietekening onderzoekslocatie  
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Bijlage 3 Profielbeschrijvingen en veldverslag  



Projectcode: 15M8058

Projectnaam: VBO Ekris 40 te Woudenberg

Pagina 1Pagina 1 / 3
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Bijlage 4  Toetsingstabellen grond  



Projectnaam VBO Ekris 40 te Woudenberg 
Projectcode 15M8058 
  
Tabel: Analyseresultaten  grond (as3000)  monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

    
Monstercode MMBG1

1
 MMBG2

2
 MMOG1

3
 

Bodemtype
bt)

 1 2 3 

 or br  or br  or br  

    
 
droge stof                         
(gew.-%) 81.4 -- -- 84.1 -- -- 84.7 -- -- 
gewicht artefacten                         
(g) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
aard van de artefacten                         
(-) Geen  -- Geen  -- Geen  -- 
    
 
organische stof (gloeiverlies)                         
(% vd DS) 3.3 -- -- 1.6 -- -- <0.5 -- -- 
    
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)                         
(% vd DS) 6.3 -- -- 4.4 -- -- 7.5 -- -- 
    
METALEN 
barium

+
 31 78.1  24 71.5  <20 32.1  

cadmium 0.28 0.428  <0.2 0.232  <0.2 0.222  
kobalt <1.5 2.51  <1.5 2.92  <1.5 2.3  
koper 11 19.1  5.1 9.75  <5 6.09  
kwik 0.08 0.106  0.06 0.083  <0.05 0.0462  
lood 36 51.3 * 25 37.7  <10 10  
molybdeen <0.5 0.35  <0.5 0.35  <0.5 0.35  
nikkel 3.3 7.09  <3 5.1  <3 4.2  
zink 61 116  45 95.2  <20 26  
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0.01 -- -- <0.01 -- -- <0.01 -- -- 
fenantreen 0.08 -- -- 0.06 -- -- <0.01 -- -- 
antraceen 0.03 -- -- 0.03 -- -- <0.01 -- -- 
fluoranteen 0.24 -- -- 0.25 -- -- <0.01 -- -- 
benzo(a)antraceen 0.13 -- -- 0.22 -- -- <0.01 -- -- 
chryseen 0.15 -- -- 0.26 -- -- <0.01 -- -- 
benzo(k)fluoranteen 0.11 -- -- 0.20 -- -- <0.01 -- -- 
benzo(a)pyreen 0.16 -- -- 0.21 -- -- <0.01 -- -- 
benzo(ghi)peryleen 0.12 -- -- 0.16 -- -- <0.01 -- -- 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0.12 -- -- 0.17 -- -- <0.01 -- -- 
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 1.147 1.15  1.567 1.57 * 0.07 0.07  
    
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28                         
(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
PCB 52                         
(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
PCB 101                         
(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- 1.2 -- -- 
PCB 118                         
(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
PCB 138                         
(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
PCB 153                         
(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
PCB 180                         
(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
som PCB (7) (0.7 factor)                         
(µg/kgds) 4.9 14.8  4.9 24.5 

a
 5.4 27 * 

    
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <5 -- -- <5 -- -- <5 -- -- 
fractie C12-C22 <5 -- -- <5 -- -- <5 -- -- 
fractie C22-C30 <5 -- -- <5 -- -- <5 -- -- 
fractie C30-C40 <5 -- -- <5 -- -- <5 -- -- 
totaal olie C10 - C40 <20 42.4  <20 70  <20 70  



    
 

Monstercode en monstertraject 
1
  12250588-001     MMBG1 MMBG1 

2
  12250588-002     MMBG2 MMBG2 

3
  12250588-003     MMOG1 MMOG1 

 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 

RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
+
  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 

verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 
or
  Origineel resultaat 

br
  Omgerekend resultaat 

   
bt)

  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten 

geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  1: lutum 6.3%  humus 3.3% 
  2: lutum 4.4%  humus 1.6% 
  3: lutum 7.5%  humus 0.5% 

  



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 

     
Toetsingswaarden

1)
 AW 1/2(AW+I) I RBK eis 

     
     
METALEN 
barium   920 20 
cadmium 0.60 6.8 13 0.20 
kobalt 15 102 190 3.0 
koper 40 115 190 5.0 
kwik 0.15 18 36 0.050 
lood 50 290 530 10 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 35 68 100 4.0 
zink 140 430 720 20 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 1.5 21 40 0.35 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)                         
(µg/kgds) 20 510 1000 4.9 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 190 2595 5000 35 

     
 

1)
 AW achtergrondwaarde 

 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-

2012). 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard 

bodem type 10% humus en 25% lutum. 

 



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 12250588 Datum toetsing: Versie: ALcontrol20150101a

Project: VBO Ekris 40 te Woudenberg

Monster: MMBG1 MMBG1

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 3,3 %  @

- lutumgehalte 6,3 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen 

+ AW?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 1 

6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds 31 78,130 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,28 0,428 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds <1,5 2,511 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds 11 19,075 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,08 0,106 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds 36 51,342 wonen wonen A A wonen <T <T

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <0,5 0,350 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 3,3 7,086 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 61 115,640 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 1,147 1,147 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0021 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0021 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0021 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0021 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0021 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0021 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0021 AW AW

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0148 AW AW AW AW AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 42,424 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 5) 11 1 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 11 1 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 18 1 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 1 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 11 1 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem. 4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde 5) Niet van toepassing voor partijkeuringen

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar. 6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)

* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waarden.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Ontvangend (T2) Toepassen op land (T1) Toepassen onder water (T4)
Toepassen onder water, of 

ontvangend (T3)
Toepassen op land (T1)

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

15-3-2016

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 12250588 Datum toetsing: Versie: ALcontrol20150101a

Project: VBO Ekris 40 te Woudenberg

Monster: MMBG2 MMBG2

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 1,6 %  @

- lutumgehalte 4,4 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen 

+ AW?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 1 

6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds 24 71,538 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 0,232 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds <1,5 2,924 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds 5,1 9,745 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,06 0,083 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds 25 37,677 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <0,5 0,350 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds <3 5,104 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 45 95,166 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 1,567 1,567 wonen wonen A A wonen <T <T

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0245 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 5) 11 1 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 11 1 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 18 1 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 1 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 11 1 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem. 4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde 5) Niet van toepassing voor partijkeuringen

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar. 6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)

* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waarden.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Ontvangend (T2) Toepassen op land (T1) Toepassen onder water (T4)
Toepassen onder water, of 

ontvangend (T3)
Toepassen op land (T1)

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

15-3-2016

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 12250588 Datum toetsing: Versie: ALcontrol20150101a

Project: VBO Ekris 40 te Woudenberg

Monster: MMOG1 MMOG1

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0,5 %  @

- lutumgehalte 7,5 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen 

+ AW?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 1 

6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds <20 32,148 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 0,222 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds <1,5 2,305 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds <5 6,087 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,05 0,046 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds <10 10,000 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <0,5 0,350 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds <3 4,200 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds <20 25,960 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,07 0,070 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds 0,0012 0,0060 A X A X

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0054 0,0270 wonen wonen A A wonen <T <T

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 5) 11 1 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 11 1 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 18 2 1 0 NVT 3 NVT A <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 2 1 0 NVT 3 NVT A <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 11 1 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem. 4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde 5) Niet van toepassing voor partijkeuringen

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar. 6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)

* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waarden.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Ontvangend (T2) Toepassen op land (T1) Toepassen onder water (T4)
Toepassen onder water, of 

ontvangend (T3)
Toepassen op land (T1)

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

15-3-2016

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1
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Bijlage 5  Toetsingstabellen grondwater  



Projectnaam VBO Ekris 40 te Woudenberg 
Projectcode 15M8058 
  
Tabel: Analyseresultaten  grondwater (as3000)  monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 

    
Monstercode 01-01-1

1
   

       

    
METALEN 
barium 21      
cadmium <0.20      
kobalt <2      
koper <2.0      
kwik <0.05      
lood 3.2      
molybdeen 20 *     
nikkel <3      
zink <10      
    
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0.2      
tolueen <0.2      
ethylbenzeen <0.2      
o-xyleen <0.1 --     
p- en m-xyleen <0.2 --     
xylenen (0.7 factor) 0.21 

a
     

styreen <0.2      
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0.02 

a
     

interventie factor polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen 0.0002  

    

    
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0.2      
1,2-dichloorethaan <0.2      
1,1-dichlooretheen <0.1 

a
     

cis-1,2-dichlooretheen <0.1 --     
trans-1,2-dichlooretheen <0.1 --     
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 0.14 

a
 

    

dichloormethaan <0.2 
a
     

1,1-dichloorpropaan <0.2      
1,2-dichloorpropaan <0.2      
1,3-dichloorpropaan <0.2      
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 0.42  

    

tetrachlooretheen <0.1 
a
     

tetrachloormethaan <0.1 
a
     

1,1,1-trichloorethaan <0.1 
a
     

1,1,2-trichloorethaan <0.1 
a
     

trichlooretheen <0.2      
chloroform <0.2      
vinylchloride <0.2 

a
     

tribroommethaan <0.2      
    
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <25 --     
fractie C12-C22 <25 --     
fractie C22-C30 <25 --     
fractie C30-C40 <25 --     
totaal olie C10 - C40 <50      

    
 

Monstercode en monstertraject 
1
  12255352-001     01-01-1 01-01-1 

 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 
juni 2013, Nr. 16675. 
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 



interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner 

dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld 
worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. 

b
  gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals 

beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

  



Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)  

     
Toetsingswaarden

1)
 S 1/2(S+I) I RBK 

     
     
METALEN 
barium 50 338 625 20 
cadmium 0.40 3.2 6.0 0.20 
kobalt 20 60 100 2.0 
koper 15 45 75 2.0 
kwik 0.050 0.18 0.30 0.050 
lood 15 45 75 2.0 
molybdeen 5.0 152 300 2.0 
nikkel 15 45 75 3.0 
zink 65 432 800 10 
     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0.20 15 30 0.20 
tolueen 7.0 504 1000 0.20 
ethylbenzeen 4.0 77 150 0.20 
xylenen (0.7 factor) 0.20 35 70 0.21 
styreen 6.0 153 300 0.20 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0.01 35 70 0.020 
polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen 

  
1 

     
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan 7.0 454 900 0.20 
1,2-dichloorethaan 7.0 204 400 0.20 
1,1-dichlooretheen 0.01 5.0 10 0.10 
dichloormethaan 0.01 500 1000 0.20 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 0.01 10 20 0.14 
1,1-dichloorpropaan 0.80 40 80 0.20 
1,2-dichloorpropaan 0.80 40 80 0.20 
1,3-dichloorpropaan 0.80 40 80 0.20 
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 0.80 40 80 0.42 
tetrachlooretheen 0.01 20 40 0.10 
tetrachloormethaan 0.01 5.0 10 0.10 
1,1,1-trichloorethaan 0.01 150 300 0.10 
1,1,2-trichloorethaan 0.01 65 130 0.10 
trichlooretheen 24 262 500 0.20 
chloroform 6.0 203 400 0.20 
vinylchloride 0.01 2.5 5.0 0.20 
tribroommethaan   630 0.20 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 50 325 600 50 

     
 

1)
 S streefwaarde 

 1/2(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-

2012). 
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Bijlage 6  Analysecertificaten grond   
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Uw projectnaam : VBO Ekris 40 te Woudenberg

Uw projectnummer : 15M8058

ALcontrol rapportnummer : 12250588, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : NI914RC4

Rotterdam, 26-02-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

15M8058. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MMBG1 MMBG1

002 Grond (AS3000) MMBG2 MMBG2

003 Grond (AS3000) MMOG1 MMOG1

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 81.4
 

84.1
 

84.7
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.3
 

1.6
 

<0.5
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 6.3
 

4.4
 

7.5
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN

barium mg/kgds S 31
 

24
 

<20
 

 
 

 
 

cadmium mg/kgds S 0.28
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S <1.5
 

<1.5
 

<1.5
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 11
 

5.1
 

<5
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.08
 

0.06
 

<0.05
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 36
 

25
 

<10
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 3.3
 

<3
 

<3
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 61
 

45
 

<20
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

fenantreen mg/kgds S 0.08
 

0.06
 

<0.01
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.03
 

0.03
 

<0.01
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.24
 

0.25
 

<0.01
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.13
 

0.22
 

<0.01
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.15
 

0.26
 

<0.01
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.11
 

0.20
 

<0.01
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.16
 

0.21
 

<0.01
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.12
 

0.16
 

<0.01
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.12
 

0.17
 

<0.01
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 1.147
1)

1.567
1)

0.07
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

1.2
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

4.9
1)

5.4
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MMBG1 MMBG1

002 Grond (AS3000) MMBG2 MMBG2

003 Grond (AS3000) MMOG1 MMOG1

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5247541 18-02-2016 18-02-2016 ALC201  

001 Y5247522 18-02-2016 18-02-2016 ALC201  

001 Y5247532 18-02-2016 18-02-2016 ALC201  

001 Y5247537 18-02-2016 18-02-2016 ALC201  

001 Y5247535 18-02-2016 18-02-2016 ALC201  

001 Y5247538 18-02-2016 18-02-2016 ALC201  

002 Y5247534 18-02-2016 18-02-2016 ALC201  
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y5247486 18-02-2016 18-02-2016 ALC201  

002 Y5247536 18-02-2016 18-02-2016 ALC201  

002 Y5247544 18-02-2016 18-02-2016 ALC201  

002 Y5247183 18-02-2016 18-02-2016 ALC201  

002 Y5247475 18-02-2016 18-02-2016 ALC201  

003 Y5247543 18-02-2016 18-02-2016 ALC201  

003 Y5247524 18-02-2016 18-02-2016 ALC201  

003 Y5247531 18-02-2016 18-02-2016 ALC201  
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

LievenseCSO Milieu B.V.

Schellekens

Postbus 2

3980 CA  BUNNIK

Uw projectnaam : VBO Ekris 40 te Woudenberg

Uw projectnummer : 15M8058

ALcontrol rapportnummer : 12255352, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : 4HJSADQH

Rotterdam, 07-03-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

15M8058. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

01-01-1 01-01-1

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN

barium µg/l S 21
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cadmium µg/l S <0.20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt µg/l S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper µg/l S <2.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik µg/l S <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood µg/l S 3.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen µg/l S 20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel µg/l S <3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink µg/l S <10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tolueen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

o-xyleen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p- en m-xyleen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

styreen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen µg/l S <0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

dichloormethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som dichloorpropanen (0.7

factor)

µg/l S 0.42
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

tetrachlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trichlooretheen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chloroform µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

vinylchloride µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tribroommethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

01-01-1 01-01-1

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C12-C22 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem

kobalt Grondwater (AS3000) Idem

koper Grondwater (AS3000) Idem

kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)

lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)

molybdeen Grondwater (AS3000) Idem

nikkel Grondwater (AS3000) Idem

zink Grondwater (AS3000) Idem

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

chloroform Grondwater (AS3000) Idem

vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem

tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G8456467 26-02-2016 26-02-2016 ALC236  

001 B1378547 26-02-2016 26-02-2016 ALC204  

001 G8456460 26-02-2016 26-02-2016 ALC236  
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Bijlage 8  Grondverzet, sloop en asbest 

Grondverzet 

Grond kan om diverse redenen vrijkomen op een locatie. Voordat grond (elders) kan 

worden toegepast dan wel kan worden hergebruikt, dient duidelijk te zijn of het gaat om: 

 schone grond (vrij toepasbaar); 

 licht en matig verontreinigde hergebruiksgrond (kan op locatie en/of buiten de locatie 

worden toegepast als bodem of worden toegepast in een werk); 

 sterk verontreinigde grond met immobiele verontreiniging (kan onder speciale 

voorwaarden worden herschikt binnen het terrein); 

 niet toepasbare grond (dient te worden gereinigd of gestort door een hiertoe erkend 

bedrijf). 

 

Onderhavig bodemonderzoek is steekproefsgewijs uitgevoerd en geeft een indicatie van de 

kwaliteit van de grond. Voor toepassing van schone of hergebruiksgrond kan door het 

bevoegd gezag een partijkeuring worden vereist. Of dit nodig is kan per gemeente en per 

gebied verschillen. Indien gewenst kan LievenseCSO Milieu B.V. aanvullend advies gegeven 

over hergebruik van eventueel vrijkomende grond en zo nodig een partijkeuring uitvoeren. 

 

Indien sprake is van overschrijding van de interventiewaarde is voor grondverzet veelal ook 

een saneringsplan noodzakelijk. LievenseCSO Milieu B.V. kan desgewenst aanvullend aan 

dit onderzoek een saneringsplan voor u opstellen en afstemmen met het bevoegde gezag. 

 

Sloop en Asbest 

Voor het verkrijgen van een sloopvergunning is het uitvoeren van een asbestinventarisatie 

verplicht. Tijdens een dergelijke inventarisatie wordt het gebouw geïnspecteerd op de 

aanwezigheid van asbest. Aanwezige asbest kan bij sloop vrijkomen in de vorm van 

schadelijke vezels en zo een risico vormen voor de slopers of de omgeving. Tijdens de 

inventarisatie worden de risico’s in kaart gebracht. 

 

Een asbestinventarisatie dient te worden uitgevoerd conform de SC 540. Een dergelijke 

inventarisatie kan LievenseCSO Milieu B.V. voor u uitvoeren. Desgewenst kunnen wij tevens 

sloopbestekken voor u opstellen en de sloop voor u begeleiden. 
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Bijlage 9  Afkortingen en begrippen 

Algemeen 

 

M-mv: meter beneden het maaiveld 

 

Bodem: Driedimensionaal lichaam dat een deel van het bovenste gedeelte van de aardkorst 

beslaat en eigenschappen heeft die verschillen van het onderliggende gesteente als gevolg 

van interacties tussen klimaat, levende organismen (met inbegrip van menselijke activiteit), 

moedermateriaal en reliëf. 

 

Bodemverontreiniging: Het totale bodemvolume waarvan de concentraties van één of 

meer stoffen boven de achtergrondwaarde (Regeling bodemkwaliteit) of de streefwaarde 

(de Circulaire bodemsanering ) liggen. 

 

Vooronderzoek: Het verzamelen van beschikbare gegevens over bodemgesteldheid, 

geohydrologische situatie alsmede het vroeger, huidig en toekomstig gebruik van de locatie 

en de directe omgeving. 

 

Verkennend bodemonderzoek: Een bodemonderzoek dat ten doel heeft met een relatief 

geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of op een bepaalde locatie 

bodemverontreiniging aanwezig is. 

 

Nader bodemonderzoek: Onderzoek in het kader van de saneringsparagraaf van de Wet 

bodembescherming met als doel het vaststellen van de aard en concentraties van de 

verontreinigende stoffen en de omvang van de bodemverontreiniging om, in het licht van 

de (potentiële) mogelijkheden van blootstelling en verspreiding, te bepalen of er sprake is 

van een geval van ernstige bodemverontreiniging en om urgentie van de sanering vast te 

stellen. 

 

Bodemsanering: Technische maatregelen die tot doel hebben bodemverontreiniging te 

verwijderen, te isoleren of te beheersen. 

 

Geohydrologie 

 

Geohydrologie: Samenhang tussen de bodem van een gebied en het gedrag (bijv. stroming) 

van het grondwater. 

 

Afzetting: In bepaald geologisch tijdperk ontstaan bodemmateriaal, dat door wind of water 

is afgezet. 

 

Deklaag: Slecht doorlatende bovenste bodemlaag. 

 

Eerste watervoerend pakket: Minst diep gelegen goed waterdoorlatende bodemlaag. 

 

Infiltratie: Het binnentreden van water in de bodem door het grondoppervlak. 
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Inzijging: Neerwaarts gerichte grondwaterstroming. 

 

Kwel: Opwaarts gerichte grondwaterstroming.  

 

Bodemkunde 

 

Achtergrondgehalte: Gemiddeld gehalte aan een bepaalde verontreinigde stof, zoals dat 

algemeen in de omgeving van de locatie wordt aangetroffen. 

 

Locatiespecifieke omstandigheden: Terreinsituatie, bodemopbouw, terreingebruik e.d., die 

bepalend zijn voor de risico's, die een verontreiniging kan opleveren. 

 

Lutumgehalte: Gehalte aan deeltjes kleiner dan 2 µm in de bodem. 

 

Humusgehalte: Gehalte aan organisch stof in de bodem. 

 

Vergraven laag: Bodemlaag, die door (menselijke) activiteiten verstoord is en daardoor niet 

meer de oorspronkelijke gelaagdheid vertoont. 

 

Verontreinigingskenmerken: Kenmerken in de bodem, zoals afwijkende geuren en kleuren, 

die mogelijk duiden op de aanwezigheid van verontreinigde stoffen. 

 

Laboratoriumonderzoek 

 

Mengmonster: Grondmonster dat is samengesteld uit meerdere monsters van 

verschillende locaties bestemd voor chemische analyse. 

 

Chromatogram: Grafiek, die het resultaat is van een bepaalde analysemethode in het 

laboratorium en waarmee de aard en de concentratie van de te onderzoeken stoffen 

kunnen worden bepaald. 

 

Detectiegrens: Laagst meetbare gehalte/concentratie met een bepaalde analysemethode. 

 

GC/MS: Gas-chromatografie met Massa-Spectrometrie, methode om in het laboratorium 

aard en gehalte aan vooraf onbekende stoffen te bepalen. 

 

pH: Zuurgraad, hoe lager de pH, hoe zuurder. 

 

EC: Elektrisch geleidingsvermogen 

 

Parameters 

 

Aromaten: Benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen zijn stoffen die behoren tot de 

chemische familie van de aromaten. Ze worden gewonnen uit steenkoolteer en aardolie en 

gebruikt als oplosmiddel voor verf, rubber, was en oliën. Ook worden aromaten 

toegevoegd aan brandstoffen, zoals benzine, ter verhoging van het octaangehalte. 

Aromaten zijn vluchtig en lossen goed op in het grondwater. Ze worden in het algemeen 
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relatief snel met het grondwater verspreid. Aromaten zijn biologisch redelijk afbreekbaar. 

Benzeen is kankerverwekkend en wordt als zeer giftig beschouwd. De overige aromaten zijn 

minder giftig. 

 

PCB: PCB zijn een uitgebreide familie van polychloorbifenylen. PCB zijn doorgaans wit 

kristallijne stoffen met een lage dampspanning en slechte oplosbaarheid in water. De 

stoffen lossen goed op in olie. De stoffen zijn biologisch slecht afbreekbaar en hopen op in 

vetweefsel. Sinds 1985 is de productie van deze stoffen verboden. Door de slechte 

brandbaarheid zijn deze stoffen gebruikt in de industrie als bijmenging in smeermiddel en 

koelvloeistoffen in transformatoren en isolatoren. Ook zijn PCB in het verleden gebruikt in 

verven en lakken. De stoffen zijn carcinogeen en kunnen o.a. leverschade veroorzaken. De 

giftigheid verschilt per verbinding. 

 

Halogeenkoolwaterstoffen: Halogeenkoolwaterstoffen zijn vluchtige organische 

verbindingen waarin één of meer chloor- of broomatomen voorkomen. Zij worden veel 

gebruikt als ontvettingsmiddel voor metalen, als verfafbijtmiddel, als chemisch 

reinigingsmiddel ('dry-cleaning'), als brandblusmiddel of als oplosmiddel voor verf, lak of 

lijm. Halogeenkoolwaterstoffen zijn zeer vluchtig en goed oplosbaar in grondwater. Omdat 

deze stoffen zwaarder zijn dan water kunnen ze tot zeer diep in de bodem doordringen. 

Halogeenkoolwaterstoffen zijn biologisch afbreekbaar. Halogenen zijn giftig. Acute effecten 

zijn geïrriteerde slijmvliezen en een narcotisch effect. Bij langdurige blootstelling kan 

schade aan het (centrale) zenuwstelsel optreden. 

 

Minerale olie: Minerale olie bestaat uit een mengsel van koolwaterstofketens met een 

lengte van 10 (C-10) tot 40 (C-40) koolstofatomen en wordt gewonnen uit aardolievelden. 

Onder minerale olie worden verstaan: brandstoffen (diesel, benzine, huisbrandolie, 

stookolie), smeerolie, motorolie, snij-en walsolie, oplosmiddelen (terpentine, thinner) en 

teerolie. Aan het voorkomen en de verdeling van de ketenlengtes kan men zien om wat 

voor olie het gaat. Lichte oliesoorten als thinner en benzine zijn zeer vluchtig, relatief goed 

oplosbaar en vrij mobiel in de bodem. Zware oliesoorten zijn minder vluchtig en veel 

minder mobiel in de bodem. Minerale olie is redelijk goed biologisch afbreekbaar. Minerale 

olie is in vergelijking tot de overige hier genoemde stoffen weinig giftig, maar kan wel 

stankoverlast en hoofdpijnklachten veroorzaken. 

 

PAK: PAK staat voor Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen; voorbeelden zijn 

naftaleen en ben-zo(a)pyreen. PAK zijn roetachtige stoffen, die ontstaan bij de onvolledige 

verbranding van koolwaterstoffen, bijvoorbeeld bij de productie van cokes of steenkoolgas. 

PAK worden toegepast bij de productie van rubber, verf, kunststoffen, lakken, minerale 

oliën en teer- en asfaltproducten. In de uitlaatgassen van motoren komen PAK als 

roetdeeltjes voor. In verkeersrijke gebieden worden daarom vaak relatief hoge 

achtergrondgehalten in de bodem aangetroffen. PAK zijn niet vluchtig, vrijwel onoplosbaar 

in grondwater en zeer slecht biologisch afbreekbaar. Ze worden niet tot nauwelijks met 

grondwater verspreid. Sommige PAK, waaronder ben-zo(a)pyreen, zijn kankerverwekkend 

en giftig en komen daarom op de zwarte lijst voor. 
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Zware metalen: Zware metalen zijn metalen met een soortelijk gewicht groter dan 5.000 

kg/m3. Voorbeelden zijn barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 

zink. Zware metalen komen in Nederland van nature in de bodem voor in gehalten van 0,1 

tot maximaal ongeveer 100 mg/kg (achtergrondwaarden). Ze worden gebruikt in de 

metaalindustrie, in de galvanische industrie, in de chemische industrie als katalysator en 

pigment en in de elektronische industrie. Lood is tot voor kort als anti-klopmiddel aan 

benzine toegevoegd. In verkeersrijke gebieden worden daarom relatief hoge 

achtergrondgehalten lood in de grond aangetroffen. Zware metalen zijn niet vluchtig en 

slecht oplosbaar. Ze worden sterk gebonden aan klei- en humusdeeltjes in de grond en 

worden relatief langzaam getransporteerd met het grondwater. Zware metalen zijn niet 

biologisch afbreekbaar. De giftigheid van zware metalen loopt uiteen. Cadmium en kwik zijn 

vanwege hun giftigheid op de zwarte lijst geplaatst. Metalen als kobalt, koper, molybdeen 

en zink vervullen een belangrijke rol bij de stofwisseling in het menselijk lichaam en zijn pas 

giftig bij relatief hoge doses. Meestal gaat het bij de giftigheid ook om de combinatie van 

diverse stoffen. Bariumzouten kunnen giftig zijn. Dit hangt echter samen met de 

oplosbaarheid van dit zout. 

 



   

Plannaam: Goudenregen | Projectcode: 15M8058 | PLanIDN: NL.IMRO.0351.BPGoudenregen2016-OW01 

Status: ontwerp | Versiedatum: 22 juni 2016  96/174 



   

Bijlage 2  Watertoets

Plannaam: Goudenregen | Projectcode: 15M8058 | PLanIDN: NL.IMRO.0351.BPGoudenregen2016-OW01 

Status: ontwerp | Versiedatum: 22 juni 2016  97/174 



 

 

Watertoets 
Plan Woonerf Ekris 40, Woudenberg 

 

 

Documentcode: 15M8058.WT.RAP001 

 

  

 

 

 

  



 

 

Watertoets 
Plan Woonerf Ekris 40, Woudenberg 

 

 

Documentcode: 15M8058.WT.RAP001 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdrachtgever 

TRIPLUS BV 

Schoolsteeg 1 

3881 KC LEUSDEN 

 

Contactpersoon opdrachtgever 

De heer T. van de Boom 

 

Contactpersoon LievenseCSO 

Mevrouw drs. M. L. Springer 

088- 910 2038 

MSpringer@LievenseCSO.com 

 

Projectcode 15M8058 

Documentnummer 15M8058.WT.RAP001 

Versiedatum 31 maart 2016 

Status Concept 

  



 

 

Autorisatie    

Documentnummer Versiedatum Status  

15M8058.WT.RAP001 31 maart 2016 Concept  

Opgesteld door: Functie Datum Paraaf 

Drs. M.L. Springer Adviseur 23.03.2016 

 

 

 

Geverifieerd door: Functie Datum Paraaf 

Drs. T. Gerritsma Planoloog 24.03.2016  

Akkoord projectleider: Functie Datum Paraaf 

 Drs. M.L. Springer Adviseur 31-3-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIEVENSECSO MILIEU B.V. 

 

HOOFDKANTOOR REGIOKANTOOR LEEUWARDEN REGIOKANTOOR GRONINGEN REGIOKANTOOR DEVENTER REGIOKANTOOR MAASTRICHT REGIOKANTOOR HOOGVLIET 

Postbus 2 Postbus 422 Postbus 2239 Postbus 2018 Postbus 1323 Postbus 551 

3980 CA Bunnik 8901 BE Leeuwarden 9704 CE Groningen 7420 AA Deventer 6201 BH Maastricht 3190 AM Rotterdam-Hoogvliet 

Regulierenring 6 Orionweg 28 Zernikepark 4 Gotlandstraat 26 Sleperweg 10 Hoefsmidstraat 41 

3981 LB Bunnik 8938 AH Leeuwarden 9747 AN Groningen 7418 AZ Deventer 6222 NK Maastricht 3194 AA Rotterdam-Hoogvliet 

 

E-mail: info@LievenseCSO.com Website: LievenseCSO.com IBAN:NL96RABO0394469100 

KvK-nummer : 30152124  BTW-nummer: NL. 8075.03.368.B.01 

 



 

WATERTOETS | PLAN WOONERF EKRIS 40, WOUDENBERG | DOCUMENTCODE: 15M8058.WT.RAP001 

Status: Concept | Versiedatum: 31 maart 2016 

Inhoudsopgave 
Hoofdstuk Pagina 

1 Inleiding ..............................................................................................................................1 

1.1 Algemeen .......................................................................................................................... 1 

1.2 Watertoets ........................................................................................................................ 1 

1.3 De procedure ..................................................................................................................... 1 

2 Beschrijving plangebied en ontwikkeling ..............................................................................3 

2.1 Algemene beschrijving ...................................................................................................... 3 

3 Huidige situatie ....................................................................................................................4 

3.1 Watersysteem ................................................................................................................... 4 

3.2 Bodemopbouw .................................................................................................................. 4 

3.3 Bebouwing, verharding en riolering .................................................................................. 4 

4 Toekomstige situatie ............................................................................................................5 

5 Waterbeleid ........................................................................................................................7 

6 Gevolgen, afwegingen en compensatie .................................................................................9 

6.1 Proces ................................................................................................................................ 9 

6.2 Wateraspecten .................................................................................................................. 9 

7 Afwegingen en conclusies .................................................................................................. 10 

7.1 Afwegingen......................................................................................................................10 

7.2 Conclusies ........................................................................................................................10 

 

 

Bijlage 

Bijlage 1 Waterparagraaf 

 



 

WATERTOETS | PLAN WOONERF EKRIS 40, WOUDENBERG | DOCUMENTCODE: 15M8058.WT.RAP001 

Status: Concept | Versiedatum: 31 maart 2016  1 / 10 

1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

Ter plaatse van de ontwikkellocatie geldt het bestemmingsplan Het Groene Woud, zoals dit 

is vastgesteld op 25 september 2008. De betreffende gronden zijn bestemd als 

‘Woongebied’ met de zone-code ‘IV-b’. Ter plaatse is een enkele vrijstaande woning 

toegestaan. Ten behoeve van de realisatie van de vier woningen dient het 

bestemmingsplan gewijzigd te worden. Hiervoor dient ook een watertoets uitgevoerd te 

worden. 

 

Met deze watertoets vindt vroegtijdige afstemming plaats tussen de waterbeheerder en de 

initiatiefnemer zodat waterbelangen goed worden geborgd. 

1.2 Watertoets 

Eind 2000 heeft het kabinet het standpunt ‘Anders omgaan met water’ vastgesteld. Het op 

een andere manier omgaan met water én ruimte is nodig om in de toekomst bescherming 

te kunnen bieden tegen overstromingen en wateroverlast. Per 1 juli 2008 is de nieuwe Wet 

ruimtelijk ordening (Wro) in werking getreden. Tezamen met deze nieuwe wet is ook een 

nieuw Besluit ruimtelijke ordening (Bro) van kracht geworden.  

 

In het Bro is opgenomen dat zowel bij een bestemmingsplan als een projectbesluit een 

watertoets verplicht is, zodat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op 

evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij het opstellen van deze plannen. 

Vooroverleg over de wateraspecten van het plan tussen de initiatiefnemer en de 

waterbeheerders is verplicht. 

 

Het voor het plangebied noodzakelijke bestemmingsplan vereist inzicht in de wijze waarop 

rekening is gehouden met de waterhuishouding. 

 

In onderhavig document worden de aspecten die vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een 

rol spelen naar voren gebracht. Tevens wordt aangegeven hoe hiermee in de plannen 

wordt omgegaan.  

1.3 De procedure 

De watertoets is uitgevoerd op basis van de richtlijnen uit de Handreiking 

watertoetsproces-3, Werkgroep Watertoets, november 2009 en bestaat uit de volgende 

onderdelen: 

1. Informatie inwinnen bij de initiatiefnemer over de planontwikkeling. 

2. Invullen van de digitale watertoets ten behoeve van het wateradvies van het 

waterschap. 

3. Het schrijven van het wateradvies met een samenvatting, die als waterparagraaf in 

de toelichting op het bestemmingsplan kan worden opgenomen. 

 

Het plangebied ligt binnen het beheergebied van het Waterschap Vallei en Veluwe. Deze 

organisatie is verantwoordelijk voor het beheer van waterkwaliteit en waterkwantiteit.  
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Op 23 maart 2016 heeft LievenseCSO, namens de opdrachtgever, een digitale watertoets 

uitgevoerd. Middels deze toets wordt snel inzicht verkregen in de waterbelangen van het 

project.  

 

Op basis van de digitale watertoets heeft het Waterschap Vallei en Veluwe voor het 

onderhavige plan een positief wateradvies gegeven. In het kader van het vooroverleg op 

grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening zal het bestemmingsplan aan 

het Waterschap worden toegezonden.  
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2 Beschrijving plangebied en ontwikkeling 

2.1 Algemene beschrijving 

De locatie grenst aan de ontwikkellocatie Het Groene Woude fase 5 ten noordwesten van 

de kern Woudenberg. De geplande ontwikkeling bestaat uit het aanpassen/optimaliseren 

van de voorgestelde verkaveling voor het perceel van mevrouw De Koning aan de 

westgrens van Het Groene Woud fase 5 te Woudenberg.  

 

In onderstaand overzicht zijn de algemene gegevens van de locatie opgenomen:  

• Adres:    Ekris 40 te Woudenberg 

• Oppervlakte:    2.350 m
2
 

• Kadastrale gegevens:  Gemeente Woudenberg, sectie G, 

Nummer 830 

• Huidig gebruik:   Woning met schuren 

• Toekomstig gebruik:  4 Woningen  

Figuur 1: ligging plangebied (bron: www.google.nl/maps) 

 

Binnen het plan worden 4 vrijstaande woningen gerealiseerd. Daarbij dient, vanwege het 

hoge grondwaterniveau, te worden uitgegaan van het verhogen van het maaiveld van het 

perceel. 

 



 

WATERTOETS | PLAN WOONERF EKRIS 40, WOUDENBERG | DOCUMENTCODE: 15M8058.WT.RAP001 

Status: Concept | Versiedatum: 31 maart 2016  4 / 10 

3 Huidige situatie 

3.1 Watersysteem 

Binnen het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. De hoogte van het maaiveld 

(geraadpleegd op www.ahn.nl) is circa 3.2 m +NAP (Normaal Amsterdams Peil). De 

grondwaterstand is tijdens het bodemonderzoek gemeten op 0,66 m-mv (verkennend 

bodemonderzoek Ekris 40 te Woudenberg (Het Groene Woud), LievenseCSO, kenmerk 

15M8058.RAP001. ES.01, 21 maart 2016).  

 

Het eerste watervoerend pakket heeft een doorlaatvermogen (transmissiviteit) van 50 tot 

1.500 m
2
/dag.  

De locatie ligt in een gebied waar regionaal infiltratie optreedt. Het grondwater in het 

eerste watervoerend pakket stroomt regionaal in noord tot noordwestelijke richting. 

 

Het dichtstbijzijnde grondwaterbeschermingsgebied is ‘Woudenberg’. De afstand van de 

locatie tot het puttenveld (waterwingebied) bedraagt circa 3 km. 

3.2 Bodemopbouw 

De regionale bodemopbouw in Driebergen-Rijsenburg is in tabel 2.1 globaal geschemati-

seerd (bron: Grondwaterkaart van Nederland, blad Utrecht, TNO-Dienst 

Grondwaterverkenning, 1978). 

 

Tabel 3.1 Regionale bodemopbouw 

Meters  

t.o.v. NAP 

Geologische omschrijving Lithostratigrafie Grondsoort 

5 tot –8 1
e
 watervoerend pakket  Formaties van Twente  (matig) grof zand 

–8 tot –14  1
e
 slecht doorlatende laag Eemformatie klei 

Vanaf –14 2
e
 watervoerend pakket Formaties van Sterksel, 

Enschede en Harderwijk 

(matig) grof zand 

 

Lokaal is tijdens het uitgevoerde bodemonderzoek (LievenseCSO, 2016) tot 2 m-mv  matig 

fijn zand aangetroffen.   

3.3 Bebouwing, verharding en riolering 

Op de ontwikkellocatie zelf is vermoedelijk geen rioolstelsel aanwezig. 

 

De locatie betreft een woonboerderij met diverse opstallen (schuren en gastenverblijven). 

Het terrein tussen de schuren en de woning is grotendeels verhard met klinkers. Het 

westelijke deel van het perceel is onverhard (grasland). Het gebouw is rond 1900 gebouwd 

(bron: BAG).    
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4 Toekomstige situatie 

Binnen het plangebied worden 4 vrijstaande woningen gerealiseerd. De ontsluiting van de 

locatie zal worden gerealiseerd aan oostzijde. 

De toegangsweg wordt uitgevoerd als verharde weg. Parkeerplaatsen worden gerealiseerd 

op de woonpercelen en langs de toegangsweg. Deze worden vermoedelijk gerealiseerd als 

verharding of als halverharding. 

 

Figuur 2: verkaveling 

 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van huidige en toekomstige verhardingen. 

 

Tabel 1. Overzicht verhardingen 

 Huidige situatie Toekomstige situatie 

Oppervlakte bebouwing  

(woningen + garages) 

440 m
2
 273 m

2 
 (4 x 68,25m

2
) 

Oppervlakte verharding  Circa 300 m
2
 187 m

2
 

Oppervlakte halfverharding (halfverharding telt voor 50% 

mee als verhard oppervlak). Uitgaande van een 

halfverharde parkeerstrook langs de toegangsweg en per 

woning een halfverharde oprit. 

0 m
2
 Circa 100 m

2
 

Oppervlakte totaal 740 m
2
 560m

2
 

Toename verharding  Geen toename 

 

Er is geen toename van verharding. 

Na oplevering zal een deel van de tuinen vermoedelijk verhard worden. Voor de woningen 

is daarbij aangenomen dat maximaal een verdubbeling van het bebouwde en verharde 

oppervlakte optreedt (dus per perceel maximaal 68,25 m
2
 extra verharding. Dit leidt tot een 

potentiele extra verharding van circa 273 m
2
. Deze toename (netto 93 m

2
) kan vermoedelijk 

eenvoudig op het terrein worden gecompenseerd.  
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De bouw van de woningen kan, gezien de huidige drooglegging, niet in den droge worden 

uitgevoerd (uitgangspunt LIOR is dat woningen 70 cm boven de GHG worden aangelegd). 

Het terrein zal daarom worden opgehoogd. 

 

In het gebied is mogelijk nu geen riolering aanwezig. Bij de locatieontwikkeling zal daarom 

mogelijk een riolering worden aangelegd. Het is nog niet bekend op welke manier afvoer 

van water plaats zal vinden. 

 

 



 

WATERTOETS | PLAN WOONERF EKRIS 40, WOUDENBERG | DOCUMENTCODE: 15M8058.WT.RAP001 

Status: Concept | Versiedatum: 31 maart 2016  7 / 10 

5 Waterbeleid 

De Europese Kaderrichtlijn Water (2003) 

De Europese Kaderrichtlijn Water gaat er vanuit dat water geen gewone handelswaar is, 

maar een erfgoed dat moet worden beschermd en verdedigd. Het hoofddoel van de 

richtlijn is daarop gebaseerd. De Kaderrichtlijn Water geeft het kader voor de bescherming 

van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater. Dat moet ertoe 

leiden dat: aquatische ecosystemen en gebieden die rechtstreeks afhankelijk zijn van deze 

ecosystemen, voor verdere achteruitgang worden behoed; emissies worden verbeterd; 

duurzaam gebruik van water wordt bevorderd op basis van bescherming van de  

beschikbare waterbronnen op lange termijn; er wordt gezorgd voor een aanzienlijke 

vermindering van de verontreiniging van grondwater.  

 

Vierde Nota Waterhuishouding (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1998) 

De Vierde Nota Waterhuishouding geeft het kader voor het waterbeheer voor Nederland, 

nu en in de toekomst. De hoofddoelstelling is "een veilig en goed bewoonbaar land en het 

in stand houden / versterken van gezonde en veerkrachtige watersystemen, waarmee een 

duurzaam gebruik blijft gegarandeerd". Om de veerkracht van de watersystemen te 

vergroten dient de waterconservering en buffering te worden bevorderd en de afwenteling 

van (water-) problemen op naastgelegen gebieden te worden beperkt. 

Waterbeleid in de 21e eeuw (2000) De hoge waterstanden in de rivieren in 1995 en 1996 

en de klimaatscenario's waarin naast de zeespiegelstijging ook meer en heviger buien 

worden voorspeld hebben geleid tot vernieuwde aandacht voor water. Nederland is met 

zijn lage ligging en hoge verstedelijkingsgraad kwetsbaar voor wateroverlast en de 

veiligheid is in de toekomst in het geding. Maar ook door de drogere zomers is er het risico 

van watertekorten en verdroging. De commissie "Waterbeheer 21e eeuw" heeft in 

opdracht van de regering duidelijk gemaakt dat we anders moeten omgaan met water en 

ruimte. Ruimte die nu beschikbaar is voor de bescherming tegen overstromingen en 

wateroverlast moet ten minste behouden blijven. De aanwezige ruimte mag niet 

sluipenderwijs verloren gaan bij de uitvoering van nieuwe projecten voor infrastructuur, 

woningbouw, landbouw of bedrijventerreinen. 

 

Waterplan provincie Gelderland 

Het Provinciaal Waterplan 2010-2015 is mede kader voor de wijze waarop omgegaan wordt 

met water in het plangebied. Het waterplan is beschreven aan de hand van een aantal 

thema's zoals landbouw, wateroverlast, watertekort, natte natuur, grondwaterbescherming 

en hoogwaterbescherming. Voor deze thema's is beschreven welke doelstellingen voor  

2007 en 2015 er liggen. Hierbij is rekening gehouden met de Europese kaderrichtlijn water 

en het beleid.  

 

Waterbeheer 21e eeuw (WB21). 

Het thema "water als ordenend principe" loopt als een rode draad door het gehele plan. Dit 

houdt in dat, voordat er beslissingen worden genomen op ruimtelijk gebied, er wordt 

bekeken welke gevolgen die hebben voor watersystemen. Dit waterplan valt 

onder het regime van de nieuwe waterwet (22 dec. 2009). 
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Waterbeheersplan Waterschap Vallei en Eem/Veluwe 

In de Waterbeheersplannen 2010 - 2015 hebben beide Waterschappen hun ambities en 

uitvoeringsprogramma’s vastgelegd voor de periode 2010 tot en met 2015. De plannen 

bepalen in grote lijnen de agenda's voor de komende zes jaar. De plannen zijn mede 

kaderstellend voor de wijze waarop omgegaan wordt met water in de plangebieden. 

 

Gemeentelijke Watervisie 

De gemeente Woudenberg heeft een watervisie 2003-2015 vastgesteld. Deze visie op het 

water in Woudenberg opgesteld is samenwerking met Waterschap Vallei & Eem, Provincie 

Utrecht en Hydron Midden-Nederland. 

De watervisie omschrijft de gewenste ontwikkeling van het water(keten)beheer in 

Woudenberg voor de komende 10 à 15 jaar. In de visie zijn streefbeelden opgenomen voor 

het grondwater, water in bebouwd gebied, landbouw, recreatie, cultuurhistorie, natuur en 

de omgang met afvalwater. Tevens schetst de visie enkele mogelijkheden tot versterking 

van de samenwerking tussen de beherende organisaties.  
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6 Gevolgen, afwegingen en compensatie 

6.1 Proces 

De digitale watertoets en de reactie daarop van het hoogheemraadschap is integraal 

opgenomen in dit hoofdstuk.  

6.2 Wateraspecten 

In het plangebied liggen geen belangrijke oppervlaktewateren (zogenaamde primaire of A- 

watergangen), waterkeringen of gebieden die zijn aangewezen voor regionale 

waterberging. Dit betekent dat dit plan geen essentiële waterbelangen raakt. Op basis 

daarvan wordt door het waterschap voor het onderhavige plan een positief wateradvies 

gegeven. 

 

Aandachtspunten 

Voor de verdere uitwerking en concretisering van de beoogde ontwikkeling, geeft het 

waterschap aan dat rekening gehouden een aantal algemene en gebiedsspecifieke 

aandachtspunten voor water. 

 

Vasthouden - bergen - afvoeren 

Een belangrijk principe is dat een deel van het hemelwater binnen het plangebied wordt 

vastgehouden en/of geborgen en dus niet direct afgevoerd wordt naar de riolering of het 

oppervlaktewater. Hiermee wordt bereikt dat de waterzuiveringsinstallatie beter 

functioneert, verdroging wordt tegen gegaan en piekafvoeren in het oppervlaktewater (met 

eventueel wateroverlast in benedenstrooms gelegen gebieden) wordt voorkomen. Bij 

lozing op oppervlaktewater zal hiervan een melding gedaan moeten 

worden bij het waterschap. 

 

Grondwaterneutraal bouwen 

Om grondwateroverlast te voorkomen adviseert het waterschap om boven de gemiddelde 

hoogste grondwaterstand (GHG) te ontwerpen. Dit betekent dat aspecten zoals 

ontwateringsdiepte en infiltratie van hemelwater, beschouwd worden ten opzichte van de 

GHG. Het structureel onttrekken / draineren van grondwater is geen duurzame oplossing 

en moet worden voorkomen. Het waterschap adviseert de initiatiefnemer dan ook om 

voorafgaand aan de ontwikkeling een goed beeld te krijgen van de heersende 

grondwaterstanden en GHG. Eventuele grondwateroverlast is in eerste instantie een zaak 

voor de betreffende perceeleigenaar. 

 

Schoon houden - scheiden - schoon maken 

Om verontreiniging van bodem, grond- en/of oppervlaktewater te voorkomen is het van 

belang dat het afstromende hemelwater niet verontreinigd raakt. Dit kan door nadere eisen 

of randvoorwaarden te stellen aan bijvoorbeeld de toegepaste (bouw)materialen. Wij 

vragen de initiatiefnemer de beslisboom voor het afkoppelen van verhard oppervlak van 

ons waterschap toe te passen. Deze beslisboom is te vinden op de website van het 

waterschap. 
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7 Afwegingen en conclusies 

7.1 Afwegingen 

Compensatie  

Het plangebied is in de huidige situatie deels bebouwd en verhard. De verharding zal niet 

toenemen. Watercompensatie is derhalve niet noodzakelijk.  

 

Wanneer rekening wordt gehouden met de mogelijke verhardingen van een gedeelte van 

de tuinen kan deze verharding gecompenseerd worden door bijvoorbeeld gebruik te maken 

van infiltratiekratten. 

 

Bovendien kan door ophoging van het terrein (bouwen boven GHG) de waterbergende 

capaciteit van de bodem eveneens worden vergroot door gebruik te maken van goed 

waterdoorlatende grond (zand). 

 

Oppervlaktewater  

Binnen het plangebied wordt geen oppervlaktewater gedempt en wordt ook geen 

oppervlaktewater gerealiseerd.  

 

Afval- en regenwater  

Bij nieuwe ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met het veranderende 

klimaat. Het waterbeleid wordt hier ook op aangepast. Bij de ontwikkeling moet men 

rekening houden met de toenemende mogelijkheid van "water op straat". Na realisatie van 

het plan zal regenwater van verharde oppervlaktes worden geïnfiltreerd. De woningen 

zullen worden aangesloten op een rioleringsstelsel.  

 

Waterkwaliteit  

Bij afvoer van hemelwater naar het oppervlaktewater zullen diffuse bronnen moeten 

worden aangepakt.  Daarbij wordt aandacht besteed aan het beperken van uitlogende 

materialen die in aanraking komen met hemelwater, zoals koper, lood of zink als 

dakbedekking en in goten/pijpen. Bij lozing op oppervlaktewater is het gebruik van 

uitlogende materialen niet toegestaan.  

 

7.2 Conclusies 

De geplande ontwikkeling raakt geen essentiële waterbelangen. Op basis daarvan wordt 

door het waterschap voor het onderhavige plan een positief wateradvies gegeven. 
 

 

 

 



 

 

Bijlage
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Bijlage 1 Waterparagraaf 

In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Besluit ruimtelijke ordening is voor 

dit ruimtelijke plan een watertoetsproces doorlopen. 

 

De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op 

evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. 

Het is niet een toets achteraf, maar een proces dat de gemeente en waterbeheerder met 

elkaar in gesprek brengt in een zo vroeg mogelijk stadium. De inzet daarbij is om in elk 

afzonderlijk plan met maatwerk het reeds bestaande waterhuishoudkundige en ruimtelijke 

beleid goed toe te passen en uit te voeren. Het watertoetsproces voor de locatie Ekris 40 te 

Woudenberg op 23 maart 2016 digitaal doorlopen via www.dewatertoets.nl.  

 

Waterschap Vallei en Veluwe is via deze weg door de initiatiefnemer van de ruimtelijke 

ontwikkeling op de hoogte gebracht van de plannen. Omdat niet op voorhand wordt 

voldaan aan het standstill-beginsel is wateradvies opgesteld waarin de wateraspecten en 

specifiek de mogelijkheden voor watercompensatie en –berging zijn onderzocht. Dit 

onderzoek is afgestemd met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.  

 

Het waterschap adviseert positief over het ruimtelijk plan. 

 

Relevant beleid 

Bij de planvorming zijn er verschillende partijen betrokken met betrekking tot water. 

Waterschap Vallei en Veluwe,  provincie Gelderland en de gemeente Woudenberg. 

 

Basisprincipes omgaan met water: 

Vasthouden - bergen - afvoeren 

Grondwaterneutraal bouwen 

Schoon houden - scheiden - schoon maken 

 

Water in relatie tot de ruimtelijke ontwikkeling 

De ruimtelijke ontwikkelingen hebben  geen gevolgen voor het watersysteem. In het kort 

gaat het om: 

• Er wordt geen oppervlaktewater gegraven dan wel gedempt. 

• Er vindt geen toename van verharding plaats. 

• Eventuele toename door verhardingen in tuinen kan worden gecompenseerd door 

gebruikt van infiltratiekratten of door het gebied op te hogen met voldoende 

doorlatend zand. 

• Water wordt niet buiten het plangebied geborgen. 

• Er vindt geen lozing plaats van verontreinigingen en/of verontreinigd water naar 

oppervlaktewater. 

• Het plangebied ligt niet op of nabij een waterkering of belangrijke watergang. 

• Bij hemelwaterafvoer naar oppervlaktewater is er aandacht voor diffuse bronnen. 
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1 Inleiding 

In opdracht van TRIPLUS B.V. heeft LievenseCSO Milieu B.V. een quick-scan 

Natuurwetgeving uitgevoerd voor het plangebied Woonerf Ekris 40 te Woudenberg 

(gemeente Woudenberg). 

 

Aanleiding voor de quick-scan Natuurwetgeving is de planontwikkeling op het plangebied, 

te weten: sloop woningen en opstallen, nieuwbouw  vier woningen en herinrichting 

plangebied. De quick-scan of vooronderzoek is geen soortgerichte inventarisatie, maar de 

eerste fase in het kader van de procedure van de Flora- en faunawet (zie stroomschema in 

bijlage 1). 

 

Het doel van de quick-scan is om op basis van een literatuuronderzoek en een veldbezoek 

een inschatting te maken of: 

• beschermde flora- en faunasoorten op het plangebied en directe omgeving voorkomen; 

• de planontwikkeling mogelijk effect(en) heeft op de al dan niet aanwezige beschermde 

flora- en fauna-soorten en daarmee mogelijk strijdig is met de soortbescherming 

conform de Flora- en faunawet; 

• een noodzaak aanwezig is voor het uitvoeren van een nader onderzoek naar de 

mogelijk voorkomende beschermde flora- en faunasoorten, door een gerichte 

veldinventarisatie volgens de geldende protocollen; 

• de planontwikkeling plaatsvindt in of nabij een beschermd natuurgebied (zoals: Natura 

2000-gebied, Ecologische Hoofdstructuur (EHS/NNN) en beschermd Natuurmonument) 

en/of daarbij sprake is van de noodzaak voor het uitvoeren van een apart onderzoek in 

het kader van de Natuurbeschermingswet en/of de EHS (gebiedsbescherming/externe 

werking). 

 

De voorliggende quick-scan leent zich niet voor een eventueel noodzakelijke 

ontheffingsaanvraag bij het Ministerie van Economische zaken (EZ) voor de geplande 

planontwikkeling. Zowel bij mogelijke effecten als bij onvoldoende gegevens over de 

mogelijke aanwezige beschermde soorten, volgt doorgaans het advies voor het uitvoeren 

van een nader onderzoek (volledige veldinventarisatie). Op basis van een nader onderzoek 

kan een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet worden aangevraagd bij het 

Ministerie EZ. Voor de procedure/werking van de Flora- en faunawet wordt verwezen naar 

het stroomschema in bijlage 1. 

 

LievenseCSO Milieu B.V. is door Eerland Certification gecertificeerd voor de ISO 9001- en de 

14001-normen en heeft een eigen kwaliteitssysteem. De medewerkers van LievenseCSO 

Milieu B.V. voor de flora- en faunaonderzoeken zijn allen VCA gecertificeerd. Daarnaast is 

LievenseCSO lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). LievenseCSO Milieu B.V. is niet 

aansprakelijk voor (vervolg)schade welke kan voorkomen op basis van de inhoud en 

resultaten van de opgestelde quick-scan. Dit rapport is opgesteld op verzoek van de 

opdrachtgever en is zijn eigendom. 
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2 Plangebied 

Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 2.400 m
2
 en is gelegen aan de Ekris 40 te 

Woudenberg. Het plangebied ligt in kilometerhok X158 – Y454. Voor de regionale ligging 

van het plangebied wordt verwezen naar bijlage 4. Ter plaatse van het plangebied bevindt 

zich een woonerf met woningen en opstallen.  

 

Het plangebied is gelegen ten noordoosten van de bebouwde kom van Woudenberg. 

Oorspronkelijk was het omringd door weiland, maar nu wordt er rondom gebouwd aan de 

nieuwbouwwijk “Het Groene Woud”. Deze wijk is al voor de helft gerealiseerd en het 

plangebied zal uiteindelijk compleet omsloten worden door woningbouw. Het grasveld en 

de bomen die aangrenzend aan het plangebied liggen horen bij fase 5 van Het Groene 

woud. Ook het weiland ten noorden hoort bij fase 5. Ten noorden van de weg Ekris liggen 

weilanden en een manege.   

 

Het plangebied zelf bestaat uit een woonerf met twee woningen, twee schuren en een 

halfopen kapschuur. De grootste woning staat in de noordoosthoek van het perceel. Het 

betreft een boerderij met een goed onderhouden pannendak. De buitenmuur is gestuukt 

en bevat geen open stootvoegen, kieren of scheuren. Van een klein deel van het huis is de 

muur bedekt met hout. Ook hierin zijn geen kieren waargenomen. De ramen zijn voorzien 

van houten luiken. Tussen de luiken en de buitenmuur is sprake van enkele centimeters 

ruimte. De eerste verdieping is tevens de zolder en bevat drie slaapkamers. Deze zijn niet 

inpandig geïnspecteerd.  

 

Ten zuiden van de grote woning is een kleinere woning gesitueerd met een dak van 

golfplaten. De buitenmuur is vanaf een halve meter compleet met houten planken is 

bekleed. Een deel van dit gebouw is in gebruik als schuur. Zowel de schuur als de woning 

bevatten geen kieren en scheuren. Beide zijn niet inpandig geïnspecteerd. Aan de kleinere  

woning zijn twee vogelnestkastjes bevestigd.  

Figuur 1. Ligging plangebied (rode contour) Figuur 1. Erf met woningen (links en midden) 

en garage (rechts) 
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Ten westen van de woning met schuur is aangrenzend sprake van een schuur met 

betonnen muren en een pannendak. Het noordelijke deel van deze schuur is in gebruik als 

garage en opslag. Vervolgens zijn er twee paardenstallen die ook worden gebruikt voor 

opslag. Boven de garage en de stallen is een zolder aanwezig die gebruikt wordt voor 

opslag. Het meest zuidelijke deel bestaat uit een keuken en een rij vogelhokken. Deze 

waren voorheen in gebruik bijeen dierenarts, maar worden reeds 15 jaar niet meer 

gebruikt. De vogelhokken bestaan uit een complete kooi waarvan één kant aan de 

buitenlucht grenst. Het dak van de hokken bestaat uit isolatiemateriaal met daarop plastic 

golfplaten. Deze ruimte ligt vol met uitwerpselen van muizen en ratten en hangt vol met 

spinnenwebben. In de keuken is een kast aangetast door een groter dier, waarschijnlijk een 

geit. Het gehele gebouw is in goede staat en heeft geen kieren of scheuren. 

 

Ten westen van de grote woning en ten noorden van de garage ligt de tweede schuur. Deze 

bestaat uit drie delen: een keuken, een schuur en een opslagruimte. De bakstenen 

buitenmuur is vanaf een halve meter bedekt met houten planken en het dak bestaat uit 

golfplaten. Het gehele gebouw is van buiten en binnen goed onderhouden. Er zijn geen 

kieren en scheuren waargenomen. 

 

Het westelijke deel van het terrein bestaat uit grasveld waarvan het zuidwestelijke deel 

verruigd is door bramen. De westelijke grens van het terrein is afgescheiden van de 

naastgelegen slootoever door een houtwal van vlier. Op dit grasveld staat een halfopen 

kapschuur met metalen wanden en een golfplaten dak. In de schuur staat een caravan. Op 

een houten muurbalk is een oud nest waargenomen. Tussen de opstallen is het erf 

compleet verhard op de tuin en enkele bomen en struiken (vlier) na. In de tuin staat een 

grote plataan, een open heg en cultivarsoorten. De bomen die naast de plataan aanwezig 

zijn hebben een dunne stam (maximaal 20 cm doorsnee). Geen van de bomen hebben 

holtes, scheuren of loszittende schorsdelen.  

 

Ter plaatse van het plangebied bevindt zich oppervlaktewater in de vorm van een greppel. 

Deze greppel dient als afwatering van het naastgelegen perceel met nieuwbouw dat hoger 

gelegen is. De greppel is niet het hele jaar watervoerend en ten tijde van de veldinspectie 

stond de greppel deels droog. Ten westen van het plangebied is een bredere watergang 

(sloot) met een oever van kort gemaaid gras. Deze behoort niet tot het plangebied, maar 

tot Het Groene Woud fase 2. 

 

Enkele foto’s van het plangebied en directe omgeving zijn opgenomen in bijlage 5.  
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2.1 Beschermde natuurgebieden 

Het plangebied zelf heeft geen status in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 

(Natura 2000-gebied (Vogel- of Habitatrichtlijngebieden), beschermd Natuurmonument) 

en/of Ecologische Hoofdstructuur (EHS
1
). Op circa 9,2 kilometer ten zuiden ligt het 

dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ”Kolland & Overlangbroek”. Het Natura 2000-gebied 

betreft een Habitatrichtlijngebied.  Het dichtstbijzijnde EHS gebied is gelegen op 650 meter 

ten noordwesten van het plangebied (Figuur 2). 

 

2.2 Planontwikkeling en geplande ingrepen  

De voorgenomen planontwikkeling (bron: opdrachtgever) bestaat uit: 

1) het slopen van de huidige opstallen  

2) het kappen van alle bomen en verwijderen van aanwezige beplantingen 

3) het realiseren van vier nieuwe woningen  en herinrichting van het plangebied inclusief 

nieuwe beplanting; 

Voor een overzicht van de planontwikkeling zie onderstaande Figuur 3. 

 

Een aantal van de te verwijderen bomen is waarschijnlijk kapvergunningplichtig, hetgeen 

dient te worden nagegaan bij de gemeente. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Heet tegenwoordig Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Figuur 2. Ligging plangebied t.o.v. EHS/NNN 
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Figuur 3. Voorgestelde verkaveling woonerf 
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3 Onderzoeksopzet  

3.1 Literatuuronderzoek 

Vooraf is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde flora- 

en faunasoorten op het plangebied en directe omgeving. Hierbij is onder meer informatie 

gebruikt uit landelijke en provinciale verspreidingsatlassen en overige literatuur, internet en 

indien beschikbaar andere onderzoeken en gegevens (zie bijlage 3). Eén hiervan is de 

quickscan Flora- en faunawet fase 3, 4 en 5 van het Groene Woud (Arcadis, 2013). Tevens is 

gebruik gemaakt van de informatie van de quickscanhulp (www.quickscanhulp.nl), waarbij 

gegevens van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF, 2016) zijn gebruikt.  

 

3.2 Veldbezoek 

Op 23 februari 2016 is door LievenseCSO Milieu B.V. een bezoek gebracht aan het 

plangebied en directe omgeving, waarbij de mogelijke geschiktheid en aanwezigheid ten 

aanzien van het voorkomen van beschermde flora- en faunasoorten is beoordeeld. Tevens 

zijn de terreinkenmerken en beheer van het plangebied en directe omgeving meegenomen. 

 

Het veldonderzoek is uitgevoerd door mevrouw A. van de Craats. Gedurende het 

veldbezoek waren de weersomstandigheden als volgt: 

• Temperatuur ca. 6 
o
C; 

• Windkracht 1/2 Bft; 

• Matig bewolkt; 

• Droog. 

 

 

Figuur 4. Woning met tuin 
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4 Resultaten 

De Flora- en faunawet voorziet in de bescherming van planten- en diersoorten. De wet 

bepaalt dat geen schade aan beschermde planten en dieren mag worden toegebracht, 

tenzij uitdrukkelijk toestemming is verleend (het “nee, tenzij” beginsel). Daarnaast erkent 

de wet dat alle dieren van onvervangbare waarde zijn en daarom geldt de zorgplicht (zie 

bijlage 2). De zorgplicht houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor 

alle in het wild voorkomende dieren en hun leefomgeving. Gesteld wordt dat alle vogels, 

zoogdieren, amfibieën en reptielen en een aantal (meest zeldzame) planten, vlinders, 

libellen, vissen en ongewervelden beschermd zijn.  

In de praktijk en bij een planontwikkeling zijn bepaalde handelingen ten aanzien van dieren 

en planten slechts onder strikte voorwaarden mogelijk. Hiermee heeft de Flora- en 

faunawet de nodige consequenties voor ruimtelijke ontwikkelingen (zie bijlage 1). 

 

In de Flora- en faunawet wordt onderscheid gemaakt in drie beschermingsregimes:  

• tabel 1 (algemene soorten); 

• tabel 2 (overige soorten); 

• tabel 3 (strikt beschermde soorten) en vogels. 

Voor tabel 1 soorten geldt een vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkeling. De 

algemene zorgplicht (zie bijlage 2) is echter in alle gevallen van toepassing. Van belang voor 

de quick-scan zijn met name de tabel 2 en 3 soorten en vogels, aangezien deze in principe 

ontheffingsplichtig zijn. Voor een overzicht van de resultaten van het literatuuronderzoek 

naar flora- en faunasoorten (tabel 2 en 3 soorten) zie bijlage 6. 

4.1 Resultaten flora 

Uit informatie verkregen uit onder andere het NDFF blijken diverse strikter beschermde 

florasoorten (tabel 2 en/of 3) voor te komen in of nabij het plangebied (binnen 1 km 

afstand). Het betreft de volgende soorten: 

- rietorchis (tabel 2)  

- tongvaren (tabel 2) 

 

Tijdens het veldbezoek zijn binnen het plangebied en directe omgeving geen wettelijk 

beschermde plantensoorten conform de Flora- en faunawet aangetroffen. Opgemerkt 

wordt dat de quickscan is verricht buiten het groeiseizoen. Gezien het terreintype (verhard 

erf, tuin en grasveld), gebruik (woonerf met tuin) en het beheer (frequent maaien) worden 

dergelijke soorten niet verwacht. De tongvaren groeit op stenige vochtige ondergrond wat 

bijvoorbeeld  in putten en op kademuren aanwezig is. Dit soort groeiplaatsen zijn op het 

plangebied niet aanwezig. 
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4.2 Resultaten fauna 

Voor de verschillende soortgroepen zijn de verspreidingsgegevens bestudeerd. Deze 

verspreidingsgegevens hebben veelal betrekking op uurhokniveau (gebied van 5 x 5 

kilometer). Het plangebied beslaat een klein deel van dit uurhok en een deel van de in het 

uurhok aanwezige diersoorten zullen derhalve niet in het plangebied voorkomen (zie bijlage 

6 voor een overzicht van de verzamelde gegevens). De fauna in onderverdeeld in een aantal 

groepen te weten: 

 

1. grondgebonden zoogdieren 

2. vleermuizen 

3. amfibieën en reptielen 

4. vissen 

5. libellen, dagvlinders en overige ongewervelden 

6. vogelsoorten 

 

Ad 1. grondgebonden zoogdieren  

 

De verspreidingsgegevens van grondgebonden zoogdieren geven aan dat in de regio van 

het plangebied grondgebonden zoogdieren kunnen worden aangetroffen. De mogelijk 

voorkomende soorten zijn veelal algemene soorten (tabel 1 soorten), hiervoor geldt een 

vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkeling. Van de mogelijk voorkomende soorten 

zijn de  das, eekhoorn en boommarter echter strikter beschermd conform de Flora- en 

faunawet (tabel 2 en/of 3): 

 

Geschiktheid habitat strikter beschermde grondgebonden zoogdieren 

 

Das: Gezien het gebruik en de beperkte oppervlakte van het plangebied wordt het 

voorkomen van de das uitgesloten. Er zijn geen burchten van de das aangetroffen. 

Figuur 5. Tuin met plataan 
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Eekhoorn:  Het voorkomen van eekhoornnesten wordt uitgesloten vanwege het ontbreken 

van aaneengesloten bossen op het plangebied. Mogelijk dat het plangebied wel als 

foerageergebied door de eekhoorn wordt gebruikt. Opgemerkt wordt dat in de omgeving 

voldoende geschikt habitat aanwezig is. 

Boommarter: De boommarter zal het plangebied wellicht gebruiken als jachtgebied, maar 

gezien de staat en ongeschiktheid van de gebouwen niet als verblijfplaats. 

 

Ad 2. vleermuizen  

 

De verspreidingsgegevens van vleermuizen geven aan dat in de regio van het plangebied 

vleermuizen kunnen voorkomen. Alle vleermuizen zijn strikt beschermd volgens de Flora- 

en faunawet (tabel 3 soorten). De in de regio voorkomende vleermuizen zijn: 

brandtsvleermuis, baardvleermuis, franjestaart, watervleermuis, gewone dwergvleermuis, 

laatvlieger, gewone grootoorvleermuis en rosse vleermuis.  

 

Geschiktheid habitat voor vleermuizen 

 

Mogelijk zullen deze vleermuizen het plangebied gebruiken als foerageergebied. De 

woningen en opstallen zijn goed onderhouden en bevatten geen kieren, scheuren of open 

stootvoegen en dergelijke die dienst kunnen doen als verblijfplaatsen voor gebouw-

bewonende vleermuissoorten. Vleermuizen kunnen verblijven achter luiken. De ruimte 

tussen de luiken van de grotere woning en de muur is echter te groot hiervoor. De bomen 

op het plangebied bieden geen potentiële verblijfplaatsen voor boom-bewonende soorten 

door de afwezigheid van loszittend schors, scheuren of geschikte holtes. 

 

 

Ad 3. amfibieën en reptielen 

 

Uit de verspreidingsgegevens van amfibieën en reptielen blijkt dat in de omgeving van het 

plangebied diverse amfibieënsoorten en reptielen aanwezig kunnen zijn. De mogelijk 

voorkomende soorten zijn veelal algemene soorten (tabel 1 soorten) zoals: bruine kikker, 

gewone pad, kleine watersalamander en middelste groene kikker, waarvoor een vrijstelling 

geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkeling. Van de mogelijk voorkomende soorten zijn 

de ringslang, levendbarende hagedis, heikikker, kamsalamander, poelkikker, hazelworm en 

Figuur 7a. Goed onderhouden woning Figuur 7b. Grasveld met halfopen kapschuur 
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zandhagedis echter strikter beschermd conform de Flora- en faunawet (tabel 2 en 3 

soorten).  

 

Geschiktheid habitat voor amfibieën en reptielen  

 

Het plangebied is in potentie niet geschikt als verblijfsgebied voor deze soorten, onder 

meer door het ontbreken van watervoerende elementen en het intensieve gebruik. 

 

Ad 4. vissen 

 

De verspreidingsgegevens van vissen (RAVON, 2007) geven aan dat in de regio van het 

plangebied diverse vissoorten kunnen voorkomen. De mogelijk voorkomende soorten zijn 

veelal algemene soorten (tabel 1 soorten), hiervoor geldt een vrijstelling in het kader van 

ruimtelijke ontwikkeling. Van de mogelijk voorkomende soorten zijn de kleine 

modderkruiper, bittervoorn en grote modderkruiper echter strikter beschermd conform de 

Flora- en faunawet (tabel 2 en 3 soorten).  

 

Geschiktheid habitat voor vissen  

 

Vanwege het ontbreken van permanent watervoerende elementen binnen het plangebied 

wordt het voorkomen van deze soorten verder uitgesloten. 

 

Ad 5. libellen, dagvlinders en overige ongewervelden 

 

De verspreidingsgegevens van libellen, dagvlinders en overige ongewervelden geven aan 

dat geen beschermde soorten in de regio van het plangebied voorkomen. 

 

Geschiktheid habitat voor libellen, dagvlinders en overige ongewervelden 

 

Geschikt habitat zoals schraalgraslanden, heide of schone wateren of vermolmde oude 

eiken waar beschermde insecten (o.a. vlinders, libellen of vliegend hert) kunnen worden 

aangetroffen, zijn in en om het plangebied niet aanwezig. 

 

Ad 6. vogelsoorten 

 

Tijdens het veldbezoek zijn diverse vogelsoorten waargenomen (onder andere buizerd, 

zwarte kraai, koolmees, roodborstje en merel). Uit de gegevens van de Nationale Databank 

Flora en fauna (zie bijlage 6) worden de diverse vogelsoorten genoemd waaronder 

gierzwaluw, huismus, kerkuil, roek en sperwer. De bewoonster van de grote woning heeft 

aangegeven geen uilen op het plangebied te hebben waargenomen. 

 

Geschiktheid habitat voor vogelsoorten 

 

Het gebied heeft mogelijkheden voor broedvogels (bomen, struiken en opstallen). De 

omliggende akkers en weilanden zijn ook voor weidevogels geschikt. Er zijn geen nesten 

aangetroffen van roofvogels (horsten), zwaluwen, huismus, grote bonte specht of roek, 

welke een bijzondere beschermingsstatus genieten (zie bijlage 2). Wel is er een oud nest 
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waargenomen in de halfopen kapschuur op een balk van het houten skelet. Het is niet 

waarschijnlijk dat standvogels voorkomen gezien de beperkte grootte, het gebruik en de 

dynamiek van het plangebied. 

 

 

Figuur 9. Garage met stallen en vogelhokken Figuur 10. Vogelhokken 
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5 Conclusie  

Op basis van het uitgevoerde literatuuronderzoek, de overige verzamelde gegevens en de 

bevindingen tijdens het veldbezoek wordt op basis van de quickscan en de 

planontwikkeling het onderstaande geconcludeerd. 

 

Flora 

Binnen het plangebied en directe omgeving zijn geen ontheffingsplichtige plantensoorten 

geregistreerd of aangetroffen. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat deze zullen 

worden aangetroffen. Nader onderzoek naar het voorkomen van ontheffingsplichtige 

florasoorten wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Fauna 

De zwaarder beschermde soorten (tabel 2 & 3 soorten) die volgens het literatuuronderzoek 

en/of veldbezoek mogelijk ter plaatse van het plangebied voorkomen zijn: 

 

1. Vleermuizen; 

2. Vogels. 

 

Ad. 1 Vleermuizen 

Het is mogelijk dat het plangebied en directe omgeving gebruikt wordt door vleermuizen 

als foerageergebied. Dit zal geen essentieel foerageergebied zijn gezien de ruime 

aanwezigheid van potentieel foerageergebied in de omgeving. De aanwezige bebouwing en 

bomen op het terrein zijn in potentie niet geschikt als verblijfplaats (zomer-, paar en 

winterverblijfplaats) vanwege de afwezigheid van holten, spouwmuren met open 

stootvoegen, kieren en gaatjes in de gevels en dergelijke. Een nader onderzoek naar 

vleermuizen is niet nodig. 

 

Ad. 2 Vogels 

Het plangebied biedt mogelijkheden voor broedvogels. Eventueel in gebruik zijnde 

broedlocaties/nesten van vogels zijn gedurende het broedseizoen beschermd (ontheffing is 

niet mogelijk). Voor het broedseizoen (verschilt per soort) wordt in de Flora- en faunawet 

geen standaardperiode aangehouden, wel kan globaal uitgegaan worden van april tot 

augustus. Buiten het broedseizoen zijn nesten doorgaans niet beschermd, behalve als het 

jaarrond beschermde nesten betreft. 

 

De te verwijderen bomen en opstallen vergen controle op in gebruik zijnde schuil- en 

broedplaatsen. 

 

5.1 Beschermde natuurgebieden 

Het plangebied zelf heeft geen status in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 

(Natura 2000-gebied (Vogel- of Habitatrichtlijngebieden), beschermd Natuurmonument) 

en/of Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Op circa 9,2 kilometer ten zuiden ligt het 

dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ”Kolland & Overlangbroek”. Het Natura 2000-gebied 
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betreft een Habitatrichtlijngebied. Het dichtstbijzijnde EHS gebied is gelegen op 650 meter 

ten noordwesten van het plangebied. 

 

De ingreep (nieuwbouw en vergelijkbaar woongebruik) is dermate beperkt van omvang dat 

er geen negatieve effecten worden verwacht op de beschermde waarden van het Natura 

2000-gebied Kolland & Overlangbroek. Daarbij is het plangebied gelegen midden in een 

nieuwbouwwijk. De EHS kent geen externe werking. Doordat de locatie buiten de EHS is 

gelegen is er geen sprake van bezwaren op basis van de beschermde waarden van de EHS. 

Een verder onderzoek in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (voortoets) en 

Ecologische Hoofdstructuur (nee-tenzij toetsing) wordt niet zinvol geacht. De quick-scan 

heeft zich beperkt tot de Flora- en faunawet.  

 

5.2 Advies 

Geadviseerd wordt verstorende werkzaamheden buiten het broedseizoen (doorgaans 

tussen 15 maart en 15 augustus) uit te laten voeren. Wordt er wel in het broedseizoen 

gewerkt dan dient voorafgaand aan de werkzaamheden een deskundige op het gebied van 

vogels te worden ingezet. De deskundige stelt vast of er broedsels aanwezig zijn en zo ja of 

deze worden verstoord door de toekomstige werkzaamheden.  

 

Voorts wordt geadviseerd met de verlichting (tijdens bouwfase en bij realisatie) rekening te 

houden met soorten die gevoelig zijn voor licht (bijvoorbeeld vleermuizen). Dit kan door 

het licht zo veel mogelijk te richten, zo min mogelijk bij ’s nachts te werken en strooilicht zo 

veel mogelijk te beperken.   

 



 

 

Bijlagen
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Bijlage 1 Stroomschema 
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Bijlage 2 Wetgeving 

 

Flora- en faunawet 

Ecologische waarden spelen in toenemende mate een rol bij de ruimtelijke planvorming en 

ingrepen. Zo is per  

1 april 2002 de Flora- en faunawet in werking getreden. Deze wet sluit aan op Europese 

natuurregelgeving en is gericht op soortbescherming. De Flora- en faunawet voorziet in de 

bescherming van een aantal planten- en diersoorten en gaat uit van het “nee, tenzij”- 

beginsel. Centraal hierbij staat de zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat iedereen 

‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende planten en dieren 

en hun leefomgeving. Samengevat kan worden gesteld dat alle vogels, zoogdieren, 

amfibieën en reptielen beschermd zijn. Wel zijn uitzonderingen voor zeer algemene 

soorten als huismuis, bruine rat en zwarte rat. Bovendien zijn een beperkt aantal, meest 

zeldzame planten, vlinders, libellen, vissen en ongewervelden beschermd. In de praktijk 

betekent dat bepaalde handelingen ten aanzien van flora en fauna slechts onder strikte 

voorwaarden mogelijk zijn. De Flora- en faunawet kan de nodige consequenties hebben bij 

ruimtelijke ingrepen/ontwikkeling. 

 

Flora 

Met betrekking tot beschermde inheemse planten, in relatie tot hun groeiplaats, is het 

verboden deze planten te plukken, verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te 

beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 

 

Fauna 

Ten aanzien van dieren in hun natuurlijke leefomgeving kunnen de bepalingen in de Flora- 

en faunawet worden samengevat als: 

• het is verboden dieren behorende tot een beschermde inheemse soort te doden, te 

verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen; 

• het is verboden dieren behorende tot een beschermde inheemse soort opzettelijk te 

verontrusten; 

• het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of 

verblijfplaatsen van dieren behorende tot een beschermde inheemse soort te 

vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren; 

• het is verboden eieren van dieren behorende tot beschermde inheemse soort te 

zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 

 

Het planvormingsproces en de Flora- en faunawet (zie ook bijlage 1) 

Genoemde bepalingen zijn niet nieuw, vergelijkbare bepalingen waren reeds opgenomen in 

de Natuurbeschermingswet en de Vogelwet 1936. Wanneer de initiatiefnemer plannen 

ontwikkelt voor de uitvoering van ruimtelijke ingrepen of voornemens daartoe, is het 

raadzaam vooraf te toetsen of de geplande werkzaamheden mogelijk nadelige gevolgen 

hebben voor de aanwezige flora en fauna in het plangebied en mogelijk directe omgeving.  

 

In beginsel is voor de toetsing de initiatiefnemer zelf verantwoordelijk. Tijdens het plannen 

van de werkzaamheden dienen de volgende zaken duidelijk in beeld gebracht te worden:  

• welke beschermde planten- en diersoorten komen in en nabij het plangebied voor?; 
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• leidt het realiseren van de planontwikkeling tot handelingen die in strijd zijn met de 

verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet met betrekking tot flora op hun 

groeiplaats of fauna in hun natuurlijke leefomgeving?; 

• kunnen de voorgenomen werkzaamheden zodanig worden aangepast dat dergelijke 

handelingen niet of in mindere mate gepleegd kunnen worden? en is een 

ontheffingsaanvraag, om de plannen te kunnen uitvoeren of de werkzaamheden te 

kunnen verrichten (ex. artikel 75 van de Flora- en faunawet), vereist? 

 

De ontheffing 

Voor de planontwikkeling en realisatie kan het nodig zijn om ontheffing aan te vragen in 

verband met de (voorgenomen) overtreding van de in paragraaf 2.1 van de Flora- en 

faunawet genoemde verbodsbepalingen.  

Per 23 februari 2005 is de regelgeving rondom de ontheffingsaanvraag (artikel 75) 

gewijzigd. Hierbij worden drie beschermingsregimes onderscheiden, te weten: 

 

Categorie 1: Algemene soorten 

Voor de soorten geldt bij onder meer ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling van de 

verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende 

eisen gesteld, wel geldt de algemene zorgplicht. In deze categorie vallen onder meer 

algemeen voorkomende zoogdiersoorten zoals mol, konijn, en amfibieën zoals bruine 

kikker en gewone pad. 

 

Categorie 2: Overige soorten 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen geldt voor deze categorie een vrijstelling, mits gewerkt wordt 

volgens een door het Ministerie LE&I goedgekeurde gedragscode. Een gedragscode moet 

door een sector/belangenorganisatie of initiatiefnemer zijn opgesteld en ter goedkeuring 

aan het bevoegd gezag (Ministerie LE&I) worden voorgelegd. Zonder een gedragscode dient 

in meeste situaties een ontheffing te worden aangevraagd. Een ontheffingsaanvraag wordt 

getoetst aan het criterium: ‘doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 

van de soort’. In deze categorie vallen alle vogelsoorten en een kleine groep van minder 

algemene diersoorten zoals eekhoorn en steenmarter. 

 

Categorie 3 : Soorten bijlage IV Habitatrichtlijn & Soorten bijlage 1 AMvB 

Voor deze soorten dient altijd een ontheffing te worden aangevraagd. Ook met een 

goedgekeurde gedragscode kan geen vrijstelling worden verkregen. Een 

ontheffingsaanvraag wordt getoetst aan onderstaande drie criteria: 

1. er is sprake van een bij de wet genoemd belang? (dit betreft een limitatieve lijst van 

andere gespecificeerde belangen); 

2. er is geen alternatief aanwezig voor de gewenste ingreep?; 

3. er wordt geen afbreuk gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort? 

In deze categorie zijn zeldzame en kwetsbare soorten opgenomen. Dit betreft onder meer 

alle vleermuissoorten, zeldzame amfibieën en reptielen, een grote groep vlinders en 

libellen en enkele plantensoorten. 

 

Algemene zorgplicht, artikel 2 Flora- en faunawet: 

Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor alle (en dus niet alleen beschermde) in het 

wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Die zorg houdt in 
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ieder geval in dat een ieder die weet of kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten 

nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is: 

1. dergelijk handelen achterwege te laten, waar dit in redelijkheid kan worden gevergd; 

2. danwel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd, om die 

gevolgen te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken of 

ongedaan te maken. 

 

Een onderdeel van de Flora- en faunawet is dat de initiatiefnemer invulling moet geven aan 

de zorgplicht ten aanzien van beschermde planten en dieren. Dit geldt zowel tijdens de 

uitvoering van de werkzaamheden als ten aanzien van het ontwerp. Geadviseerd wordt om 

in het ontwerp rekening te houden met de realisatie van nieuwe biotoop en/of biotopen 

bijvoorbeeld in de vorm van groenvoorzieningen en waterpartijen. De zorgplicht betekent 

dat gedurende de werkzaamheden rekening gehouden wordt met de beschermde soorten 

om schade aan deze soorten te voorkomen en de effecten erop zoveel mogelijk te 

beperken. De zorgplicht heeft tevens betrekking op de ontheffingsplicht (artikel 75 van de 

Flora- en faunawet). Dit houdt onder meer in, dat voor een aantal algemeen in Nederland 

voorkomende beschermde soorten een vrijstelling op de ontheffingsaanvraag geldt, mits de 

zorgplicht in acht wordt genomen. Dit betekent dat, ook voor soorten die onder de 

vrijstelling vallen, het wel verplicht blijft om bijvoorbeeld het voortplantingsseizoen te 

ontzien, of vóórdat werkzaamheden starten dieren te verjagen of weg te vangen (en elders 

uit te zetten) en om te voorkomen dat natuurschade in het kader van artikel 9 tot en met 

11 zal ontstaan. Dus ook voor soorten die onder de vrijstelling vallen dienen mitigerende 

maatregelen te worden getroffen. 

 

Voor alle beschermde, inheemse (ook de algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt 

vanuit de Flora- en faunawet een verbod op handelingen die nesten of eieren beschadigen 

of verstoren. Een ontheffing hierop is niet mogelijk. Ook handelingen die een vaste rust- of 

verblijfplaats van beschermde vogels verstoren, zijn niet toegestaan. In de praktijk betekent 

dit dat verstorende werkzaamheden alleen buiten het broedseizoen (dat voor de meeste 

soorten loopt van maart tot en met juli) uitgevoerd mogen worden. Voor de verstoring van 

vaste rust- en verblijfplaatsen, belangrijk leef- of foerageergebieden van vogels buiten het 

broedseizoen kan een ontheffing noodzakelijk zijn. Het betreft hierbij dan over het 

algemeen: horsten, nesten of kolonieplaatsen die het hele jaar gebruikt worden. Hieronder 

vallen ook leef- en/of foerageergebieden van zeer plaatsgetrouwe vogelsoorten, zoals 

uilen. 

 

Natuurbeschermingswet 1998 

De Natuurbeschermingswet 1998 regelt de bescherming van gebieden en de hieraan 

gekoppelde soorten op basis van de van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn. De 

uitvoering van de Habitat- en Vogelrichtlijn moet leiden tot een ecologisch netwerk in de 

Europese Unie, Natura 2000 genaamd. Zowel de Habitat- als Vogelrichtlijn schrijven het 

instellen van speciale beschermingszones (SBZ's) voor. De lid-staten die de Vogel- en 

Habitatrichtlijn uitvoeren moeten de speciale beschermingszones aanmelden, de richtlijnen 

in nationaal recht omzetten, de gebieden beschermen, de juiste beheersmaatregelen 

treffen en de ontwikkeling van de kwaliteit van de aangewezen speciale beschermingszones 

monitoren. Voor de Vogelrichtlijn houdt de aanmelding bij de EU tegelijk ook de aanwijzing 

van die gebieden in. Bij de Habitatrichtlijn meldt een lidstaat de gebieden aan, die 
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vervolgens door de EU worden aangewezen. De voorstellen voor aanwijzing van SBZ's door 

de lidstaten worden wetenschappelijk getoetst door expert-groepen onder voorzitterschap 

van de EU voor de diverse biogeografische zone's van de Europese Unie. Nederland valt 

onder de Atlantische regio. De gebiedsbescherming is gericht op de bescherming van 

aangewezen habitats en soorten binnen de gebieden. Significant negatieve effecten op het 

beschermde gebied zijn niet toegestaan, tenzij sprake is van dwingende redenen van groot 

openbaar belang, er geen alternatieven voorhanden zijn en alle schade wordt 

gecompenseerd. 

 

De Natuurbeschermingswet voorziet eveneens in het beschermen van het gebied voor 

handelingen buiten het Natura 2000-gebied met een mogelijk negatief effect op de 

beschermde habitats en hieraan gekoppelde soorten. Dit is geregeld op basis van de 

zogenaamde externe werking. Op basis van de huidige Natuurbeschermingswet geldt een 

vergunningplicht voor activiteiten die in en om Natura 2000-gebieden de beschermde 

natuurwaarden kunnen verstoren. Deze vergunning wordt gebaseerd op een toetsing 

voordat een planontwikkeling wordt uitgevoerd in of nabij een Natura 2000-gebied. In 

geval mogelijk sprake is van significante effecten op een Natura 2000-gebied van de 

voorgenomen activiteit(en) dient, na overleg met bevoegd gezag, als eerste een voortoets 

te worden uitgevoerd. 

 

Ecologische hoofdstructuur (EHS) 

De EHS is een Nederlands netwerk van beschermde natuurgebieden, dat in 2018 gereed 

moet zijn. In de EHS liggen: 

• bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 nationale parken, reservaten en 

natuurontwikkelingsgebieden;  

• ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee 

en de Waddenzee; 

• landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer. 

 

De Nederlandse EHS moet uiteindelijk samen met de natuurgebieden in andere Europese 

landen het aaneengesloten pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) vormen. Het 

ruimtelijke beleid voor de EHS is gericht op behoud en ontwikkeling (spelregels EHS) van de 

wezenlijke kenmerken en waarden. Daarom geldt in de EHS het ‘nee, tenzij’-regime. Indien 

een voorgenomen ingreep de ‘nee, tenzij’-afweging met positief gevolg doorloopt kan de 

ingreep plaatsvinden, mits de eventuele nadelige gevolgen worden gemitigeerd en 

resterende schade wordt gecompenseerd. Indien de voorgenomen planontwikkeling met 

bijbehorende ingreep/ingrepen niet voldoet aan de voorwaarden uit het ‘nee, tenzij’-

regime dan kan de ingreep niet plaatsvinden, tenzij het onderstaande van toepassing is. 

 

Herbegrenzing EHS 

De Nota Ruimte noemt twee situaties waarin herbegrenzing van de EHS kan plaatsvinden. 

De eerste situatie betreft de herbegrenzing om andere dan ecologische redenen. Indien bij 

een ingreep niet voldaan wordt aan de voorwaarden van het ’nee, tenzij’-regime kan 

mogelijk deze vorm van herbegrenzen toegepast worden. Herbegrenzing om andere dan 

ecologische redenen is van toepassing indien provincies met behoud van de oorspronkelijke 

kwantitatieve en kwalitatieve ambitie de begrenzing van de EHS wensen aan te passen om 

een (kleinschalige) ruimtelijke ingreep mogelijk te maken. Hiervoor gelden strikte 
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voorwaarden, zo moet de herbegrenzing leiden tot een versterking van de EHS in het 

betreffende gebied. Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan dan is het plan niet 

aanvaardbaar in die vorm. De tweede situatie betreft het herbegrenzen van de EHS om 

ecologische redenen (om de samenhang te verbeteren of de EHS duurzaam in te passen). 

Herbegrenzen om ecologische redenen is een bevoegdheid van de provincie en dient te 

gebeuren met behoud van de oorspronkelijke ambitie van de EHS. 

 

EHS-saldobenadering 

In die gevallen waarbij het instrument EHS-saldobenadering van toepassing is hoeft het 

’nee, tenzij’-afwegingskader niet doorlopen te worden en is ook geen sprake van 

compensatie, zoals bij ingrepen onder het ’nee, tenzij’-regime. 

 

Harde eis hierbij is wel dat aan alle voorwaarden voor het toepassen van de 

saldobenadering wordt voldaan. Alleen dan is immers per saldo winst voor de EHS 

gegarandeerd. Is dit niet het geval dan geldt onverkort het ‘nee, tenzij’-regime. 

 

Beoordeling van effecten van een ingreep op de EHS 

Voor de beoordeling van de effecten van een ingreep en bij het nader invullen van de 

begrippen: ‘geen netto verlies’, ‘behoud van ambitie’, ’versterking van de EHS’ en 

’kwaliteitsslag’ zijn de volgende aandachtspunten ten aanzien van natuurkwaliteit 

belangrijk: 

• zowel de actuele natuurwaarden als het vastgelegde natuurdoel zijn relevant; 

• natuurwaarden worden in de EHS primair afgemeten aan doelsoorten en natuurlijkheid 

(de kwaliteitscriteria van natuurdoeltypen); 

• behoud en ontwikkeling van natuurwaarden zijn afhankelijk van het voldoen aan een 

reeks van randvoorwaarden (met name bodemgesteldheid, waterkwaliteit, processen 

in de omgeving, minimumoppervlakte en beheer). 

• significant negatieve effecten betreffen zowel natuur- als hun randvoorwaarden; 

• lokale ingrepen kunnen (negatieve) effecten hebben op drie schaalniveaus: lokaal, 

regionaal (kerngebied van de EHS) en landelijk (hele EHS). De vervangbaarheid van 

natuur hangt af van meerdere ecologische aspecten alsmede relevante nationale 

beleidsambities. 

 

Boswet 

Het doel van de Boswet is het instandhouden van het bosareaal in Nederland, dat wil 

zeggen: de letterlijke oppervlakte aan bos. De Boswet is van toepassing op alle bossen en 

houtopstanden buiten de ‘bebouwde kom Boswet’ groter dan 1.000 m
2
 en rijbeplantingen 

van meer dan 20 bomen. De Boswet verplicht om de grond waarop het bos heeft gestaan 

binnen 3 jaar opnieuw in te planten met bomen. Indien mogelijk is herplanting door 

natuurlijke verjonging ook toegestaan. Waar natuurlijke verjonging niet mogelijk of te 

verwachten is, bijvoorbeeld bij lintbeplantingen minder dan 30 meter breed, moet geplant 

worden met boomsoorten die aansluiten bij de groeiplaats. De begrenzing ‘bebouwde kom 

Boswet’ wordt door de gemeente vastgesteld, maar hoeft niet samen te vallen met de 

bebouwde kom in het kader van de wegenverkeerswet. In geval een boom/bomen of 

andere houtopstanden binnen de bebouwde kom worden gekapt, dan kan een 

gemeentelijke (omgevings)vergunning nodig zijn. Dit zal specifiek bij de betreffende 

gemeente moeten worden nagegaan. Struikbeplantingen groter dan 1.000 m
2 

vallen onder 



 

QUICKSCAN NATUURWETGEVING | WOONERF EKRIS 40 TE WOUDENBERG | DOCUMENTCODE: 15M8058.RAP001.AC 

Status: Definitief | Versiedatum: 22 juni 2016 

de Boswet, met uitzondering van eenrijige geschoren meidoornheggen die als zodanig zijn 

aangelegd en worden beheerd. Spontane bosopslag langs sloten, op natuurterreinen en 

braakliggende terreinen valt onder de Boswet, zodra sprake is van een bedekkings-

percentage van 60% en een opslag van vijf jaar of ouder. De Boswet is niet van toepassing 

op: erven en tuinen, windschermen van bomen langs boomgaarden, eenrijige beplanting 

van populier of wilg op of langs landbouwgronden, italiaanse populier, linde, 

paardenkastanje en treurwilg, vruchtbomen, kerstsparren en kweekgoed. 

 

Voor het kappen van bos of bomen die onder de Boswet vallen geldt een meldingsplicht. 

Deze melding moet doorgaans bij de gemeente minimaal één maand en maximaal één jaar 

voor uitvoering van de kapwerkzaamheden worden gedaan. 

 

Rode Lijst 

Op Rode Lijsten staan de soorten die bedreigd zijn in hun voortbestaan. In Nederland zijn 

voor een beperkt aantal soortgroepen officiële nationale Rode Lijsten verschenen; officieel 

wil zeggen dat deze in de Staatscourant zijn gepubliceerd. Soorten komen op een Rode Lijst 

als zij zeldzaam zijn en achteruitgaan. In 2004 zijn alle bestaande Rode lijsten herzien en zijn 

tezamen met enkele nieuwe Rode lijsten verschenen in een bijlage bij de Staatscourant 

(LNV, 2004). Alle soorten van de soortgroepen met officiële Rode Lijsten betreffen 

ongeveer 2% van het totaal aantal dieren en 31% van het totaal aantal planten in 

Nederland. Bij paddestoelen gaat het daarbij alleen om de macrofungi (hogere fungi, de 

paddenstoelen en zwammen, die tenminste in staat zijn om zich geslachtelijk voort te 

planten en waarvan de vruchtlichamen groter dan 1 millimeter zijn).  

Van dagvlinders, zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en paddestoelen zijn de 

afgelopen jaren basisrapporten met herziene rode lijsten verschenen. Deze hebben echter 

nog geen officiële status gekregen. Het opstellen van Rode Lijsten komt voort uit het 

verdrag van Bern, dat in 1982 door Nederland is geratificeerd. Dit verdrag vraagt bijzondere 

aandacht voor soorten die met uitsterven worden bedreigd en die kwetsbaar zijn (artikel 1 

en 3). 

 

In artikel 7 van de Flora- en faunawet is vastgelegd dat de overheid lijsten opstelt van dier- 

en plantensoorten die van nature in Nederland voorkomen en die bedreigd zijn. In de nota 

'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' is het opstellen van Rode Lijsten één van de 

instrumenten voor de soortbescherming. Soorten van een Rode Lijst genieten op basis 

daarvan nog geen wettelijke bescherming. Wettelijk is wel vastgelegd dat de overheid zich 

inzet voor de bescherming van deze soorten en dat zij het onderzoek daartoe bevordert. 

Van provincies, gemeenten en terreinbeherende organisaties wordt verwacht dat zij bij hun 

beleid en beheer rekening houden met de soorten op de Rode Lijsten. 

 

Nesten 

De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen van vogels. Het 

gaat erom of er een broedgeval is. Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele 

jaar gebruiken, zijn jaarrond beschermd. Slechts een beperkt aantal soorten bewoont het 

nest permanent of keert elk jaar terug naar hetzelfde nest. De meeste vogels maken elk 

broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw nest te maken. Deze 

vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen tijdens het broedseizoen onder de 

bescherming van artikel 11 van de Flora- en faunawet. U heeft voor deze soorten geen 
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ontheffing nodig voor werkzaamheden buiten het broedseizoen. En ook niet als u 

maatregelen treft die voorkomen dat deze soorten zich op de bouwplaats vestigen tijdens 

het broedseizoen. U mag dus buiten het broedseizoen nesten verplaatsen of verwijderen, 

maar daar zijn uitzonderingen op. 

 

Nesten die het hele jaar door zijn beschermd 

Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en 

faunawet het gehele seizoen: 

1. nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in 

gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil). 

2. nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die 

daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) 

voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 

(voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus). 

3. nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats 

broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) 

voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 

(voorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk). 

4. vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks 

in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil). 

Deze categorieën zijn terug te vinden in de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde 

vogelnesten’. 

 

Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd 

In de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ worden de volgende soorten 

aangegeven als categorie 5. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd.  

5. nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar 

daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over 

voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders 

te vestigen. 

 

Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten 

De aangepaste lijst met jaarrond beschermde nesten is indicatief en niet uitputtend. Als 

aanvulling op de vorige lijst zijn ook vogelsoorten opgenomen met niet jaarrond 

beschermde nesten. De soorten uit bovenstaande categorie 5 vragen extra onderzoek, ook 

al zijn hun nesten niet jaarrond beschermd. Categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond 

beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 
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Soort Soortgroep Bescherming Afstand

Rietorchis Vaatplanten tabel II 0 - 1 km

Tongvaren Vaatplanten tabel II 0 - 1 km

Kleine modderkruiper Vissen tabel II 0 - 1 km

Eekhoorn Zoogdieren tabel II 0 - 1 km

Ringslang Reptielen tabel III 0 - 1 km

Boomvalk Vogels tabel III 0 - 1 km

Buizerd Vogels tabel III 0 - 1 km

Gierzwaluw Vogels tabel III 0 - 1 km

Grote Gele Kwikstaart Vogels tabel III 0 - 1 km

Havik Vogels tabel III 0 - 1 km

Huismus Vogels tabel III 0 - 1 km

Ooievaar Vogels tabel III 0 - 1 km

Roek Vogels tabel III 0 - 1 km

Sperwer Vogels tabel III 0 - 1 km

Wespendief Vogels tabel III 0 - 1 km

Baardvleermuis / Brandts vleermuis Zoogdieren tabel III 0 - 1 km

Boommarter Zoogdieren tabel III 0 - 1 km

Gewone grootoorvleermuis Zoogdieren tabel III 0 - 1 km

Levendbarende hagedis Reptielen tabel II 1 - 5 km

Beenbreek Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Gevlekte orchis Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Gulden sleutelbloem Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Jeneverbes Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Kleine zonnedauw Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Klokjesgentiaan Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Lange ereprijs Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Prachtklokje Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Rapunzelklokje Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Ronde zonnedauw Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Ruig klokje Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Spaanse ruiter Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Steenanjer Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Waterdrieblad Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Wilde gagel Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Wilde marjolein Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Heikikker Amfibieën tabel III 1 - 5 km

Kamsalamander Amfibieën tabel III 1 - 5 km

Poelkikker Amfibieën tabel III 1 - 5 km

heideblauwtje Insecten-Dagvlinders tabel III 1 - 5 km

rouwmantel Insecten-Dagvlinders tabel III 1 - 5 km

Hazelworm Reptielen tabel III 1 - 5 km

Zandhagedis Reptielen tabel III 1 - 5 km

Bittervoorn Vissen tabel III 1 - 5 km
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Grote modderkruiper Vissen tabel III 1 - 5 km

Kerkuil Vogels tabel III 1 - 5 km

Ransuil Vogels tabel III 1 - 5 km

Slechtvalk Vogels tabel III 1 - 5 km

Steenuil Vogels tabel III 1 - 5 km

Zwarte Wouw Vogels tabel III 1 - 5 km

Baardvleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Das Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Franjestaart Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Gewone dwergvleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Gewone/Grijze grootoorvleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Laatvlieger Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Rosse vleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Waterspitsmuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Watervleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Alpenwatersalamander Amfibieën tabel II 5 - 10 km

Blaasvaren Vaatplanten tabel II 5 - 10 km

Brede orchis Vaatplanten tabel II 5 - 10 km

Daslook Vaatplanten tabel II 5 - 10 km

Gele helmbloem Vaatplanten tabel II 5 - 10 km

Grote keverorchis Vaatplanten tabel II 5 - 10 km

Grote muggenorchis Vaatplanten tabel II 5 - 10 km

Klein glaskruid Vaatplanten tabel II 5 - 10 km

Parnassia Vaatplanten tabel II 5 - 10 km

Steenbreekvaren Vaatplanten tabel II 5 - 10 km

Stengelloze sleutelbloem Vaatplanten tabel II 5 - 10 km

Stijf hardgras Vaatplanten tabel II 5 - 10 km

Veldsalie Vaatplanten tabel II 5 - 10 km

Vleeskleurige orchis Vaatplanten tabel II 5 - 10 km

Welriekende nachtorchis Vaatplanten tabel II 5 - 10 km

Rugstreeppad Amfibieën tabel III 5 - 10 km

Vroedmeesterpad Amfibieën tabel III 5 - 10 km

keizersmantel Insecten-Dagvlinders tabel III 5 - 10 km

Groene glazenmaker Insecten-Libellen tabel III 5 - 10 km

Oehoe Vogels tabel III 5 - 10 km

Kleine dwergvleermuis Zoogdieren tabel III 5 - 10 km

Meervleermuis Zoogdieren tabel III 5 - 10 km

Ruige dwergvleermuis Zoogdieren tabel III 5 - 10 km

Vliegend hert Insecten-Kevers tabel II 10 - 25 km

Bijenorchis Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Harlekijn Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Herfsttijloos Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Kluwenklokje Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Maretak Vaatplanten tabel II 10 - 25 km
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Moeraswespenorchis Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Muurbloem Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Stengelomvattend havikskruid Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Weideklokje Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Wilde kievitsbloem Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Zomerklokje Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Zwartsteel Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Cottus gobio Vissen tabel II 10 - 25 km

Europese meerval Vissen tabel II 10 - 25 km

Damhert Zoogdieren tabel II 10 - 25 km

Edelhert Zoogdieren tabel II 10 - 25 km

Steenmarter Zoogdieren tabel II 10 - 25 km

Wild zwijn Zoogdieren tabel II 10 - 25 km

bruin dikkopje Insecten-Dagvlinders tabel III 10 - 25 km

grote vuurvlinder Insecten-Dagvlinders tabel III 10 - 25 km

Gestreepte waterroofkever Insecten-Kevers tabel III 10 - 25 km

Gevlekte witsnuitlibel Insecten-Libellen tabel III 10 - 25 km

Rivierrombout Insecten-Libellen tabel III 10 - 25 km

Adder Reptielen tabel III 10 - 25 km

Gladde slang Reptielen tabel III 10 - 25 km

Muurhagedis Reptielen tabel III 10 - 25 km

Drijvende waterweegbree Vaatplanten tabel III 10 - 25 km

Zomerschroeforchis Vaatplanten tabel III 10 - 25 km

Rivierprik Vissen tabel III 10 - 25 km

Bever Zoogdieren tabel III 10 - 25 km

Noordse woelmuis (arenicola) Zoogdieren tabel III 10 - 25 km

Europese rivierkreeft Geleedpotigen-Insecten tabel II 25 - 50 km

Bosorchis Vaatplanten tabel II 25 - 50 km

Franjegentiaan Vaatplanten tabel II 25 - 50 km

Groensteel Vaatplanten tabel II 25 - 50 km

Hondskruid Vaatplanten tabel II 25 - 50 km

Mannetjesorchis Vaatplanten tabel II 25 - 50 km

Rechte driehoeksvaren Vaatplanten tabel II 25 - 50 km

Spindotterbloem Vaatplanten tabel II 25 - 50 km

Steenbreekvaren subsp. trichomanes Vaatplanten tabel II 25 - 50 km

Veenmosorchis Vaatplanten tabel II 25 - 50 km

Zomeradonis Vaatplanten tabel II 25 - 50 km

Hondshaai Vissen tabel II 25 - 50 km

Klapmuts Zoogdieren tabel II 25 - 50 km

Boomkikker Amfibieën tabel III 25 - 50 km

Knoflookpad Amfibieën tabel III 25 - 50 km

Vinpootsalamander Amfibieën tabel III 25 - 50 km

donker pimpernelblauwtje Insecten-Dagvlinders tabel III 25 - 50 km

grote ijsvogelvlinder Insecten-Dagvlinders tabel III 25 - 50 km
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pimpernelblauwtje Insecten-Dagvlinders tabel III 25 - 50 km

Groenknolorchis Vaatplanten tabel III 25 - 50 km

Beekprik Vissen tabel III 25 - 50 km

Elrits Vissen tabel III 25 - 50 km

Bechsteins vleermuis Zoogdieren tabel III 25 - 50 km

Bosvleermuis Zoogdieren tabel III 25 - 50 km

Brandts vleermuis Zoogdieren tabel III 25 - 50 km

Eikelmuis Zoogdieren tabel III 25 - 50 km

Otter Zoogdieren tabel III 25 - 50 km

Tweekleurige vleermuis Zoogdieren tabel III 25 - 50 km

Vale vleermuis Zoogdieren tabel III 25 - 50 km

Bergnachtorchis Vaatplanten tabel II 50 - 100 km

Blauwe zeedistel Vaatplanten tabel II 50 - 100 km

Bokkenorchis Vaatplanten tabel II 50 - 100 km

Dennenorchis Vaatplanten tabel II 50 - 100 km

Herfstschroeforchis Vaatplanten tabel II 50 - 100 km

Honingorchis Vaatplanten tabel II 50 - 100 km

Kruisbladgentiaan Vaatplanten tabel II 50 - 100 km

Poppenorchis Vaatplanten tabel II 50 - 100 km

Schubvaren Vaatplanten tabel II 50 - 100 km

Slanke gentiaan Vaatplanten tabel II 50 - 100 km

Soldaatje Vaatplanten tabel II 50 - 100 km

Steenrode orchis Vaatplanten tabel II 50 - 100 km

Valkruid Vaatplanten tabel II 50 - 100 km

Vogelnestje Vaatplanten tabel II 50 - 100 km

Blonde rog Vissen tabel II 50 - 100 km

Botervis Vissen tabel II 50 - 100 km

Brakwatergrondel Vissen tabel II 50 - 100 km

Dikkopje Vissen tabel II 50 - 100 km

Glasgrondel Vissen tabel II 50 - 100 km

Groene zeedonderpad Vissen tabel II 50 - 100 km

Grote zeenaald Vissen tabel II 50 - 100 km

Kleine pieterman Vissen tabel II 50 - 100 km

Kleine zeenaald Vissen tabel II 50 - 100 km

Pitvis Vissen tabel II 50 - 100 km

Slakdolf Vissen tabel II 50 - 100 km

Symphodus melops Vissen tabel II 50 - 100 km

Zwarte grondel Vissen tabel II 50 - 100 km

Grijze zeehond Zoogdieren tabel II 50 - 100 km

Grote bosmuis Zoogdieren tabel II 50 - 100 km

dwergblauwtje Insecten-Dagvlinders tabel III 50 - 100 km

iepenpage Insecten-Dagvlinders tabel III 50 - 100 km

tweekleurig hooibeestje Insecten-Dagvlinders tabel III 50 - 100 km

veldparelmoervlinder Insecten-Dagvlinders tabel III 50 - 100 km
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Brede geelgerande waterroofkever Insecten-Kevers tabel III 50 - 100 km

Gaffellibel Insecten-Libellen tabel III 50 - 100 km

Noordse winterjuffer Insecten-Libellen tabel III 50 - 100 km

Sierlijke witsnuitlibel Insecten-Libellen tabel III 50 - 100 km

Dikkopschildpad Reptielen tabel III 50 - 100 km

Kemps zeeschildpad Reptielen tabel III 50 - 100 km

Kruipend moerasscherm Vaatplanten tabel III 50 - 100 km

Bruinvis Zoogdieren tabel III 50 - 100 km

Dwergvinvis Zoogdieren tabel III 50 - 100 km

Gewone dolfijn Zoogdieren tabel III 50 - 100 km

Gewone spitssnuitdolfijn Zoogdieren tabel III 50 - 100 km

Gewone vinvis Zoogdieren tabel III 50 - 100 km

Gewone zeehond Zoogdieren tabel III 50 - 100 km

Griend Zoogdieren tabel III 50 - 100 km

Grijze grootoorvleermuis Zoogdieren tabel III 50 - 100 km

Ingekorven vleermuis Zoogdieren tabel III 50 - 100 km

Lynx Zoogdieren tabel III 50 - 100 km

Tuimelaar Zoogdieren tabel III 50 - 100 km

Veldspitsmuis Zoogdieren tabel III 50 - 100 km

Witflankdolfijn Zoogdieren tabel III 50 - 100 km

Witsnuitdolfijn Zoogdieren tabel III 50 - 100 km

Aapjesorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Bleek bosvogeltje Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Duitse gentiaan Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Geelgroene wespenorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Groene nachtorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Kleine keverorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Lange zonnedauw Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Pijlscheefkelk Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Purperorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Veldgentiaan Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Vliegenorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Welriekende/Bergnachtorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Zinkviooltje Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Adderzeenaald Vissen tabel II 100 - 250 km

Dwergbolk Vissen tabel II 100 - 250 km

Gehoornde slijmvis Vissen tabel II 100 - 250 km

Goudharder Vissen tabel II 100 - 250 km

Grote koornaarvis Vissen tabel II 100 - 250 km

Harnasmannetje Vissen tabel II 100 - 250 km

Lozano's grondel Vissen tabel II 100 - 250 km

Vorskwab Vissen tabel II 100 - 250 km

Ringelrob Zoogdieren tabel II 100 - 250 km

Geelbuikvuurpad Amfibieën tabel III 100 - 250 km
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Vuursalamander Amfibieën tabel III 100 - 250 km

groot geaderd witje Insecten-Dagvlinders tabel III 100 - 250 km

klaverblauwtje Insecten-Dagvlinders tabel III 100 - 250 km

purperstreepparelmoervlinder Insecten-Dagvlinders tabel III 100 - 250 km

veenbesparelmoervlinder Insecten-Dagvlinders tabel III 100 - 250 km

veenhooibeestje Insecten-Dagvlinders tabel III 100 - 250 km

Heldenbok Insecten-Kevers tabel III 100 - 250 km

Oostelijke witsnuitlibel Insecten-Libellen tabel III 100 - 250 km

Lederschildpad Reptielen tabel III 100 - 250 km

Atlantische steur Vissen tabel III 100 - 250 km

Gestippelde alver Vissen tabel III 100 - 250 km

Bataafse stroommossel Weekdieren tabel III 100 - 250 km

Groot zeegras Zeeorganismen tabel III 100 - 250 km

Gestreepte dolfijn Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Hamster Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Hazelmuis Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Noordse vinvis Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Orka Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Potvis Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Wilde kat Zoogdieren tabel III 100 - 250 km
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan Goudenregen met identificatienummer  
NL.IMRO.0351.BPGoudenregen2016-OW01 van de gemeente Woudenberg.

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende 
bijlagen;

1.3  aan- en uitbouw:

een aan een woning gebouwd gebouw dat in directe verbinding staat met de woning en in 
bouwkundig opzicht te onderscheiden is van de woning.

1.4  aan-huis-gebonden beroep:

een dienstverlenend beroep, dat in een woning door de bewoner wordt uitgeoefend, waarbij de 
woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitstraling heeft 
die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.5  aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 
gronden;

1.6  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.7  achtererf:

de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn achter de achtergevellijn van de 
woning of achter de denkbeeldige lijn van het verlengde daarvan;

1.8  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.9  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.10  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.11  bijgebouw:

vrijstaand gebouw dat niet in directe verbinding staat met het hoofdgebouw en dat door de 
vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht 
ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.12  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 
van een bouwwerk;

1.13  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;
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1.14  bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte 
liggende vloeren of balklagen is begrensd, met uitzondering van kelder- en kapverdiepingen;

1.15  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten;

1.16  bouwperceelgrens

De grens van een bouwperceel.

1.17  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;

1.18  bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is 
verbonden;

1.19  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt;

1.20  hoofdgebouw:

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of 
toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig 
zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;

1.21  mantelzorg:

intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt 
geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, 
rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie, die de 
gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan de behoefte met een 
verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen 
sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond;

1.22  onderkomen:

een voor verblijf geschikt, al dan niet aan zijn bestemming onttrokken vaar- of voertuig, ark of 
caravan, voor zover dat/die niet als een bouwwerk is aan te merken, alsook een tent;

1.23  overig bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met 
de aarde is verbonden;

1.24  overkapping:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, zonder eigen wanden, met een dak;

1.25  pand:

de kleinst bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid 
die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.

1.26  peil:
a. voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg;
b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van 

het aansluitende afgewerkte maaiveld;
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1.27  voorgevel:

de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als 
belangrijkste gevel kan worden aangemerkt;

1.28  voorgevelrooilijn:

de lijn die horizontaal loopt door het buitenwerks vlak van de voorgevel, tot aan de 
perceelsgrenzen;

1.29  woning:

een complex van ruimten geschikt voor de huisvesting van één huishouden.
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Artikel 2  Wijze van meten

2.1  de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de 
aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.2  de dakhelling

Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.3  de goothoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee 
gelijk te stellen constructiedeel;

2.4  de inhoud van een bouwwerk

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 
van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk.

2.6  de bouwhoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de 
aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.7  de bouwhoogte van een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde:

tussen het peil en het hoogste punt van het bouwwerk; bij constructies worden de werken in 
verticale stand meegerekend.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Tuin

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. voortuinen en erkers behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen 
hoofdgebouwen;

b. uitsluitend de aanleg, behoud en herstel van een haag, ter plaatse van de aanduiding 
'specifieke vorm van groen - haag';

c. parkeren bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Toegestane bouwwerken

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

a. aan- en uitbouwen;
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2.2  Bouwen

Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:

a. aan- en uitbouwen dienen aan het hoofdgebouw te worden gebouwd;
b. aan- en uitbouwen aan de voorgevel van het hoofdgebouw zijn toegestaan tot een diepte 

van maximaal 1,5 m, een breedte van maximaal 70% van de voorgevel en een oppervlakte 
van maximaal 6 m²;

c. de hoogte van aan- en uitbouwen mag niet meer bedragen dan de hoogte van de begane 
grondlaag van het hoofdgebouw + 25 cm;

d. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en geen erfafscheidingen zijnde, mag 
niet meer bedragen dan 2 m;

e. ter plaatse van aanduidingen 'specifieke vorm van groen – haag' mogen geen bouwwerken 
worden gebouwd.

3.3  Specifieke gebruiksregels
a. het is verboden om caravans en boten langer dan 14 dagen aaneengesloten op gronden, 

zoals bedoeld in lid 3.1, te stallen;
b. de hoogte van hagen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - haag' mag 

niet minder dan 1,5 m bedragen en niet meer dan 2 m.

3.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden
a. Het is verboden op of in de in lid 3.1 onder b bedoelde gronden zonder of in afwijking van 

een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren: 
1. rooien van de haag;
2. het vergraven en egaliseren van gronden;

b. Een vergunning als bedoeld onder a mag alleen worden verleend indien door de uitvoering 
van de werken en werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te 
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verwachten gevolgen, geen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud en 
de instandhouding van de haag dan wel hieraan door het stellen van voorwaarden 
voldoende tegemoet kan worden gekomen.

c. Geen vergunning als bedoeld onder a is vereist voor:
1. werken en werkzaamheden behorende bij het normale onderhoud, gebruik en beheer 

van de haag;
2. werken en werkzaamheden welke op het moment van inwerkingtreding van het plan in 

uitvoering waren of konden worden uitgevoerd krachtens een voor dat tijdstip geldende 
dan wel aangevraagde vergunning;

3. werken en werkzaamheden, die gelet op de in lid 3.1 onder b opgenomen doeleinden, 
kunnen worden beschouwd als zijnde van ondergeschikte betekenis. 

Plannaam: Goudenregen | Projectcode: 15M8058 | PLanIDN: NL.IMRO.0351.BPGoudenregen2016-OW01 

Status: ontwerp | Versiedatum: 22 juni 2016  164/174 



   

Artikel 4  Verkeer - Verblijfsgebied

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen met ten hoogste 2 x 1 doorgaande rijstrook, waarbij opstelstroken en busstroken niet 
worden meegeteld;

b. nutsvoorzieningen;
c. de bij deze doeleinden behorende voorzieningen zoals geluidwerende voorzieningen, 

groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, reclame-uitingen en water 
ten behoeve van wateraanvoer en -afvoer, waterberging en sierwater.

4.2  Bouwregels
a. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming:bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, met een maximale bouwhoogte van 9 m voor lichtmasten en 2 m voor overige 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

b. nutsgebouwen en fietsenstallingen met een maximale hoogte van 2,5 m.

4.3  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming te wijzigen in de bestemmingen 
'Tuin' en 'Wonen', indien in het kader van een verzoek om additionele gronduitgifte positief is 
beslist. Door de wijziging mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan de 
gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en gebouwen.
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Artikel 5  Wonen

5.1  Bestemmingsomschrijving

5.1.1  Algemeen

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het wonen met bijbehorende erven en in samenhang daarmee voor de uitoefening van 
aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;

b. uitsluitend de aanleg, behoud en herstel van een beukenhaag, ter plaatse van de aanduiding 
'specifieke vorm van groen - haag'.

5.1.2  Beroep en bedrijf aan huis

Onder de uitoefening van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige 
activiteiten in samenhang met het wonen wordt verstaan het gebruik van gedeelten van 
woningen ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige 
activiteiten, voor zover:

a. aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten gerealiseerd 
worden binnen het hoofdgebouw, exclusief aan- en uitbouwen;

b. het vloeroppervlak ten behoeve van kantoor- en praktijkruimten en de kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteiten niet groter is dan 30% van het vloeroppervlak van de woning met 
een maximum van 50 m², inclusief aan- en uitbouwen;

c. ten behoeve van de kantoor- en praktijkruimten en de kleinschalige bedrijfsmatige 
activiteiten in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien;

d. de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten geen nadelige invloed hebben op de normale 
afwikkeling van het verkeer en niet gepaard gaan met horeca en detailhandel, uitgezonderd 
beperkte verkoop die ondergeschikt is aan de uitoefening van de betrokken kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteiten.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Toegestane bouwwerken

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

a. hoofdgebouwen en aan- en uitbouwen;
b. bijgebouwen;
c. garages en bergplaatsen;
d. overkappingen;
e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

met dien verstande dat:

f. hekwerken op hoofdgebouwen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen, garages 
en bergplaatsen niet zijn toegestaan.

5.2.2  Bouwen

Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de plankaart en de volgende bepalingen:

hoofdgebouwen

a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd in het bouwvlak;
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b. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' mogen vrijstaande woningen worden gebouwd;
c. de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van 

de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven;

aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen, garages en bergplaatsen

d. het gezamenlijk te bebouwen oppervlak aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 
overkappingen mag ten hoogste 50% van de bij het hoofdgebouw behorende zij- en/of 
achtererf bedragen, met een maximum van 50 m², met dien verstande dat een 
aaneengesloten oppervlakte van ten minste 25 m² van het gezamenlijke zij- en achtererf 
onbebouwd en onoverdekt dient te blijven; bij de maximale toegestane oppervlakte wordt 
de oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen en overkappingen binnen het 
bouwvlak niet meegerekend; 

e. het oppervlak aan aan- en uitbouwen en bijgebouwen en overkappingen mag ten hoogste 75 
m² bedragen, indien de oppervlakte van het bij het hoofdgebouw behorende zij- en 
achtererf meer bedraagt dan 750 m²; bij de maximale toegestane oppervlakte wordt de 
oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen en overkappingen binnen het bouwvlak 
niet meegerekend; 

f. de maximale oppervlakte van een vrijstaand of aangebouwd bijgebouw en overkapping mag 
niet meer bedragen dan 50 m², met dien verstande dat de oppervlakte binnen het bouwvlak 
niet wordt meegerekend; 

g. bij vrijstaande en twee-aaneengebouwde woningen mag de goothoogte van aan- en 
uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen en overkappingen niet meer bedragen dan 3,3 m 
en de bouwhoogte niet meer dan 5,5 m; 

h. de goot- en bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 
respectievelijk 3,3 m en 5,5 m; 

i. de bouwhoogte van overkappingen mag niet meer bedragen dan 3,3 m; 
j. de afstand van aan- en uitbouwen of aan het hoofdgebouw aangebouwde bijgebouwen tot 

de achterste perceelsgrens dient ten minste 5 m te bedragen; 
k. ter plaatse van aanduidingen 'specifieke vorm van groen – haag' mogen geen bouwwerken 

worden gebouwd.

5.3  Afwijking van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in lid 5.2.1 sub f teneinde hekwerken op 
hoofdgebouwen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen, garages en bergplaatsen toe 
te staan, met dien verstande dat: 

a. de hoogte van een hekwerk niet meer bedraagt dan 1,5 m, waarbij de hoogte (in afwijking 
van het bepaalde in lid 2.7) wordt gemeten vanaf de voet van het hekwerk; 

b. dit niet mag leiden tot onevenredige hinder voor omliggende percelen. 

5.4  Specifieke gebruiksregels
a. Het gebruik van een bijgebouw, aan- of uitbouw of een tijdelijke unit als zelfstandige 

woning of als afhankelijke woonruimte is niet toegestaan.
b. Het is niet toegestaan gronden en hoofdgebouwen voor meer dan één woning te gebruiken.
c. De hoogte van hagen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - haag' mag 

niet minder dan 1,5 m bedragen en niet meer dan 2 m.
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5.5  Afwijking van de gebruiksregels 

5.5.1  Gebruik aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in lid 5.1.2 onder a om aan-huis-gebonden 
beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten toe te staan in aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen, behorende bij het hoofdgebouw, met dien verstande dat bed en breakfast niet is 
toegestaan in bijgebouwen. 

5.5.2  Gebruik afhankelijke woonruimte

Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in 5.4 en toestaan dat een bijgebouw, aan- of 
uitbouw of een tijdelijke unit gebruikt wordt als afhankelijke woonruimte, met inachtneming 
van het volgende:

a. het besluit tot afwijking wordt slechts verleend ten behoeve van mantelzorg bij een 
(bedrijfs)woning welke krachtens het geldende bestemmingsplan een (bedrijfs)woning is 
toegestaan en ook feitelijk aanwezig is en dusdanig gebruikt wordt;

b. het besluit tot afwijking wordt slechts verleend indien sprake is van een goed woon- en 
leefklimaat;

c. de maximale oppervlakte dat gebruikt wordt voor mantelzorg bedraagt 80 m²;
d. een tijdelijke unit of een tijdelijk uitbreiding van het maximaal toegestaan 

bebouwingsoppervlak dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. een tijdelijke unit wordt geplaatst aan de achterzijde of aan de zijgevel van de bestaande 

woning;
2. leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van 

naastgelegen percelen;
e. het besluit tot afwijking wordt verleend voor de duur van de periode waarin mantelzorg 

wordt geboden.

5.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden
a. Het is verboden op of in de in lid 5.1.1 onder b bedoelde gronden zonder of in afwijking van 

een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren: 
1. rooien van de haag;
2. het vergraven en egaliseren van gronden.

b. Een vergunning als bedoeld onder a mag alleen worden verleend indien door de uitvoering 
van de werken en werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te 
verwachten gevolgen, geen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud en 
de instandhouding van de haag dan wel hieraan door het stellen van voorwaarden 
voldoende tegemoet kan worden gekomen.

c. Geen vergunning als bedoeld onder a is vereist voor:
1. werken en werkzaamheden behorende bij het normale onderhoud, gebruik en beheer 

van de haag;
2. werken en werkzaamheden welke op het moment van inwerkingtreding van het plan in 

uitvoering waren of konden worden uitgevoerd krachtens een voor dat tijdstip geldende 
dan wel aangevraagde vergunning;

3. werken en werkzaamheden, die gelet op de in lid 5.1.1 onder b opgenomen doeleinden, 
kunnen worden beschouwd als zijnde van ondergeschikte betekenis. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 6  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 7  Algemene gebruiksregels

Een gebruik in strijd met de in het plan gegeven bestemming en met het in of krachtens het plan 
ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken bepaalde, is in ieder geval het gebruik 
van:

a. gronden en bouwwerken als seksinrichting, tenzij dit gebruik als zodanig uitdrukkelijk is 
toegestaan;

b. (vrijstaande) bijgebouwen als zelfstandige woning en het gebruik van een bijgebouw bij de 
woning, ten behoeve van het ontvangen of verlenen van mantelzorg;

c. garageboxen als zelfstandige woning;
d. onbebouwde gronden als stand- of ligplaats van onderkomens, of opslag-, stort- of 

bergplaats van machines, voer- en vaartuigen en andere al of niet afgedankte stoffen, 
voorwerpen en producten, tenzij dit gebruik verband houdt met het op de bestemming 
gerichte beheer van de gronden, tenzij dit gebruik in redelijke mate verband houdt met de 
verwezenlijking of het beheer van de bestemming;

e. een woning voor bewoning anders dan door één afzonderlijk huishouden.

Plannaam: Goudenregen | Projectcode: 15M8058 | PLanIDN: NL.IMRO.0351.BPGoudenregen2016-OW01 

Status: ontwerp | Versiedatum: 22 juni 2016  170/174 



   

Artikel 8  Algemene afwijkingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking 
van het plan:

a. ten behoeve van het bouwen van niet voor bewoning bestemde bouwwerken voor 
nutsvoorzieningen, zoals gasdrukregelstations, wachthuisjes, telefooncellen, 
bewaarplaatsen van huisvuilcontainers en transformatorhuisjes, uitgezonderd 
verkooppunten voor motorbrandstoffen,waarvan de oppervlakte niet meer dan 30 m² en de 
bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen;

b. indien en voorzover afwijkingen ten aanzien van de ligging van bestemmings- en 
bouwgrenzen en van aanduidingen noodzakelijk zijn ter aanpassing van het plan aan de bij 
uitmeting blijkende werkelijke toestand van het terrein, mits die afwijkingen ten opzichte 
van hetgeen is aangegeven niet meer dan 5 m bedragen;

c. voor afwijkingen van regels, gesteld ten aanzien van maten en percentages, mits die 
afwijkingen beperkt blijven tot ten hoogste 10% van de in het plan aangegeven maten en 
percentages;

d. ten behoeve van het bouwen van antennemasten tot een bouwhoogte van 20 m;
e. ten behoeve van het bouwen van masten en bijbehorende installaties voor 

telecommunicatie, al of niet op of aan gebouwen of andere bouwwerken, tot vanaf peil een 
bouwhoogte van 40 m, waarbij als voorwaarde kan worden gesteld dat gebruik dient te 
worden gemaakt van bestaande masten voor telecommunicatie of andere bestaande hoge 
objecten, zoals hoge gebouwen, lichtmasten of hoogspanningsmasten, indien deze aanwezig 
zijn binnen een redelijke afstand van de gevraagde locatie.
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Artikel 9  Algemene wijzigingsregels

9.1  Algemene wijzigingen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, voorzover daaraan behoefte bestaat en zulks het 
belang van een goede ruimtelijke ontwikkeling van het in het plan begrepen gebied niet 
schaadt, de ligging van grenzen van bestemmings- en bouwvlakken en aanduidingen te wijzigen 
zodanig, dat:

a. de geldende oppervlakte van de bij wijziging betrokken vlakken met niet meer dan 10% 
wordt verkleind of vergroot, en

b. geen van de grenzen met meer dan 10 m wordt verschoven.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 10  Overgangsrecht

10.1  Overgangsrecht bouwwerken
1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig 

of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor 
het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet 
wordt vergroot,
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid 
met maximaal 10%.

3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het 
daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

10.2  Overgangsrecht gebruik
1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 

het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door 
deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het 
plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik 
daarna te hervatten of te laten hervatten.

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 11  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan Goudenregen.
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