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1. Inleiding 
 

1.1 Algemeen 
 

Op de locatie Bernsehoef 1 te Kaatsheuvel (hierna: het plangebied) is een (voormalige) vleeskuikenhouderij 

gevestigd. De vergunning voor het volledige veebestand is in 2005 ingetrokken. 

 

Op het plangebied is het bestemmingsplan ‘Buitengebied Geconsolideerd’ van de gemeente Loon op Zand 

van toepassing. Het perceel heeft hierin de enkelbestemming ‘Agrarisch’ met een bouwvlak en de 

dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 2’.  

 

De initiatiefnemer is voornemens een recreatief bedrijf te starten met een tiental recreatieappartementen 

en een kleinschalig kampeerterrein. Hiertoe dient de agrarische bestemming te worden gewijzigd in de 

bestemming ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie’. De ontwikkeling is in strijd met de regels van het vigerend 

bestemmingsplan. Derhalve dient een bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen.  

 

Deze rapportage vormt de toelichting voor bovengenoemde bestemmingsplanprocedure. Hierin wordt 

ingegaan op de relatie met het geldende bestemmingsplan en zullen andere aspecten, die verband hebben 

met het realiseren van het plan, zoals economische uitvoerbaarheid, ruimtelijke effecten van het project op 

de omgeving en milieuaspecten, besproken worden. 

 

1.2  Ligging plangebied 
 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Loon op Zand, op een afstand van circa 

900 meter ten zuiden van de kern Kaatsheuvel. 

 

Het plangebied grenst aan de oostzijde aan de weg Bernsehoef met direct ten oosten daarvan het 

vakantiepark Efteling Bosrijk. De weg Bernsehoef vormt ook de zuidgrens van het plangebied, waar direct 

ten zuiden daarvan de golfbaan van de Efteling is gelegen. Aan de noordzijde grenst het plangebied aan de 

woonbestemming Bernsehoef 1a. Aan de westzijde van het plangebied liggen landbouwgronden.  

De percelen waaruit het bouwvlak bestaat staan kadastraal bekend als gemeente Loon op Zand, sectie G, 

nummer 2460 en sectie I, nummer 2517 (gedeeltelijk). 

 

Op circa 1,6 kilometer ten oosten van het plangebied ligt ‘Nationaal park De Loonse en Drunense Duinen’, 

een ruim 3.500 hectare groot natuurgebied. Dit bestaat enerzijds grotendeels uit een afwisseling van droge 

zandverstuivingen en naaldbos en anderzijds uit de uitgestrekte beekdalzone van de Zandleij. 

 

De volgende figuren geven de ligging van het plangebied weer. 
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Figuur 1: Topografische ligging plangebied 

 

 
Figuur 2: Luchtfoto plangebied 

 

1.3  Opbouw bestemmingsplan 
 

Het voorliggend bestemmingsplan maakt de planologische inpassing mogelijk van de ontwikkeling. 

Het bestemmingsplan is vervat in een verbeelding en regels en gaat vergezeld van een toelichting. Op de 

verbeelding zijn onder meer de bestemmingen van de in het plangebied begrepen gronden aangegeven. De 

regels omvatten de bestemmingsbepalingen van de verschillende bestemmingen die in het plangebied 

voorkomen. De verbeelding en regels vormen het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan; de 

toelichting is van belang als beleidsdocument. 
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2.  Omschrijving plan 
 

2.1  Bestaande situatie 
 

Binnen het plangebied is een (voormalige) vleeskuikenhouderij gevestigd. De vergunning voor het volledige 

veebestand is in 2005 ingetrokken. 

 

Op het plangebied is het bestemmingsplan ‘Buitengebied Geconsolideerd’ van de gemeente Loon op Zand 

van toepassing. Het perceel heeft hierin de enkelbestemming ‘Agrarisch’ met een bouwvlak en de 

dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 2’. Het bouwvlak heeft een oppervlakte van circa 1,0 hectare. 

 

Binnen het plangebied is de volgende bebouwing aanwezig: 

• Bedrijfswoning; 

• Pluimveestal: circa 1.450 m². 

 

De volgende figuren geven een beeld van de huidige situatie.  

 

 
Figuur 3: Situatieschets bestaande situatie 
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Figuur 4: Impressie bestaande situatie 

 

2.2  Gewenste situatie 
 

De initiatiefnemer is voornemens een recreatief bedrijf te starten met een tiental recreatieappartementen 

en een kleinschalig kampeerterrein.  

 

Het voornemen is om de bestaande voormalige pluimveestal te verbouwen tot 10 vakantieappartementen. 

Daarnaast wordt de huidige tuin ten noorden van de bedrijfswoning ingericht als kleinschalig 

kampeerterrein met acht standplaatsen. Bij de kleinschalige camping worden verschillende voorzieningen 

gerealiseerd, die in de voormalige pluimveestal worden geïntegreerd, zoals een receptie, een sanitairruimte 

en een campingwinkeltje. Bij de receptie komt een kleinschalig terras (circa 60 m²) met een aan de 

camping en vakantieappartementen ondergeschikte functie; dit terras is niet bedoeld voor het ontvangen 

van derden. 

Daarnaast wordt voor de bezoekers een speeltuin/sportveldje gerealiseerd.  

Op het terrein worden 32 parkeerplaatsen aangebracht die in de parkeerbehoefte moeten voorzien. 

Hiervan zijn er acht gelegen bij de kampeerstandplaatsen. 

 

De volgende figuur betreft de situatietekening van de beoogde situatie (zie ook bijlage) 
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Figuur 5: Impressie beoogde situatie 

 

De omgeving kent een groot aanbod aan recreatieve en toeristische voorzieningen, zoals de Efteling en de 

Loonse en Drunense Duinen. Het is een aantrekkelijk gebied om langere periode te verblijven. Onderhavig 

initiatief vormt dan ook een passende functie binnen dit gebied. 

 

Om het initiatief mogelijk te maken dient de agrarische bestemming te worden gewijzigd in de bestemming 

‘Recreatie – Verblijfsrecreatie’. Hierbij wordt het bouwvlak verkleind tot 0,67 hectare. 

 

De ontwikkeling is in strijd met de regels van het vigerend bestemmingsplan. Derhalve dient een 

bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen.  
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3.   Beleid 
 

3.1  Rijksbeleid 
 

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)  

 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) staan de plannen voor ruimte en mobiliteit. Deze visie 

vervangt een aantal nationale nota’s, waaronder de Nota Ruimte.  

 

In de SVIR schetst het kabinet hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, bereikbaar, leefbaar 

en veilig. Het ruimtelijke beleid en mobiliteitsbeleid wordt meer aan provincies en gemeenten overgelaten. 

Hieronder valt bijvoorbeeld het landschapsbeleid, verstedelijking en het behoud van groene ruimte. 

De Rijksoverheid richt zich op nationale belangen, zoals een goed vestigingsklimaat, een degelijk wegennet 

en waterveiligheid. 

Tot 2028 heeft het kabinet in de SVIR drie Rijksdoelen geformuleerd: 

• De concurrentiekracht vergroten door de ruimtelijk-economische structuur van Nederland te 

versterken (door het creëren van een aantrekkelijk (internationaal) vestigingsklimaat); 

• De bereikbaarheid verbeteren; 

• Zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en cultuurhistorische 

waarden. 

 

Onderhavige ontwikkeling draagt met dit initiatief onder andere bij aan de zorg voor een leefbare omgeving. 

Verder is in de SVIR geen specifiek beleid opgenomen voor onderhavige ontwikkeling.    

 

3.1.2 Ladder voor duurzame verstedelijking 

 

De ladder voor duurzame verstedelijking (art.3.1.6. lid 2 Besluit ruimtelijke ordening) is ingericht voor een 

zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten 

waardoor de ruimte in stedelijke gebieden optimaal wordt benut. De ladder moet verplicht worden 

toegepast bij ruimtelijke besluiten die een nieuwe stedelijke ontwikkeling (wonen, werken, detailhandel en 

overige stedelijke voorzieningen) mogelijk maken. 

 

Sinds 1 juli 2017 is de gewijzigde Ladder van toepassing (besluit tot wijziging Bro). Een van de wijzigingen 

betreft een vereenvoudiging door het loslaten van de afzonderlijke ‘treden’ en het vervangen van het begrip 

‘actuele regionale behoefte’ door ‘behoefte’. Zowel voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen binnen als buiten 

bestaand stedelijk gebied moet de behoefte worden beschreven. Uitgangspunt voor de wijziging is dat met 

het oog op een zorgvuldig ruimtegebruik, een nieuwe stedelijke ontwikkeling in beginsel in bestaand 

stedelijk gebied wordt gerealiseerd.  

 

In de Nota van Toelichting bij het besluit wordt opgemerkt dat ontwikkelingen en regelingen die geen extra 

verstedelijking mogelijk maken, maar bebouwing reduceren of verplaatsen, niet gezien worden als 

stedelijke ontwikkeling in de zin van de Ladder. Ook bij een substantiële functiewijziging dient aan de 

ladder te worden getoetst. Bij een ontwikkeling dient dan ook te worden beoordeeld of deze substantieel is. 

Onderhavig plan ziet op een functiewijziging, maar wordt niet beschouwd als substantieel, aangezien geen 

nieuwe bebouwing wordt toegevoegd en bebouwingsmogelijkheden worden ingeperkt (bouwperceel wordt 

verkleind). De ontwikkeling wordt dan ook niet beschouwd als een stedelijke ontwikkeling. Verdere toetsing 

aan de Ladder kan dan ook buiten beschouwing blijven.  

 

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en-bereikbaarheid/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/03/13/definitieve-structuurvisie-infrastructuur-en-ruimte.html
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3.2 Provinciaal beleid 
 

3.2.1 Omgevingsvisie Noord-Brabant 

 

Op 14 december 2018 is de Omgevingsvisie Noord-Brabant (‘De kwaliteit van Brabant; Visie op de 

Brabantse Leefomgeving’) vastgesteld.  

De Omgevingsvisie is een samenhangende visie op de fysieke leefomgeving en bevat de belangrijkste 

ambities voor de fysieke leefomgeving voor de komende jaren (tot 2050). Dat gaat om ambities op gebied 

van de energietransitie, een klimaatproof Brabant, Brabant als slimme netwerkstad en een concurrerende, 

duurzame economie. De visie geeft ook aan op welke nieuwe manieren de provincie met betrokkenen wil 

samenwerken aan omgevingsvraagstukken en welke waarden daarbij centraal staan. 

De reden voor het opstellen van een Omgevingsvisie is de Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in 

werking treedt. In de Omgevingswet voegt het Rijk alle regels voor de fysieke leefomgeving samen; over 

ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De nieuwe wet zorgt voor minder en overzichtelijke 

regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en 

snellere besluitvorming. De wet verplicht provincies en gemeenten een visie op de leefomgeving te 

ontwikkelen. 

Die visie is zelfbindend, dat wil zeggen dat een overheidslaag zich aan haar eigen visie moet houden. Een 

overheid kan de keuzes uit de Omgevingsvisie vastleggen in regels, de Omgevingsverordening. Aan die 

regels moeten overheden, bedrijven en burgers zich houden. 

 

Onderhavige ontwikkeling is zeer kleinschalig van aard en omvang. De Omgevingsvisie bevat geen 

specifieke regels voor de ontwikkeling.  

 

3.2.2 Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 25 oktober 2019 de Interim omgevingsverordening 

Noord-Brabant vastgesteld, vooruitlopend op de Omgevingswet. Vanwege de Omgevingswet moet ook de 

provincie haar regelsysteem aanpassen. Het doel van deze verordening is het bij elkaar brengen van alle 

regels (uit een aantal provinciale verordeningen) over de fysieke leefomgeving in één verordening.  

 

Het plangebied is gelegen binnen ‘landelijk gebied’, ‘gemengd landelijk gebied’ en’verstedelijking 

afweegbaar’ (zie volgende figuur).  

 

 
Figuur 6: Uitsnede kaart ‘Instructieregels gemeenten: basiskaart Landelijk gebied’ Interim Omgevingsverordening 

Noord-Brabant 

Plangebied 

https://www.omgevingswetinbrabant.nl/verhalen/fysieke-leefomgeving/
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Figuur 7: Uitsnede kaart ‘Instructieregels gemeenten: stedelijke ontwikkeling en erfgoed’ Interim 

Omgevingsverordening Noord-Brabant 

 

Tevens is het plangebied gelegen binnen een zone waar de algemene en rechtstreeks werkende regels 

voor veehouderijen, voor mestbewerking en stalderingsgebied van toepassing zijn. Echter, de beoogde 

ontwikkeling betreft geen ontwikkeling van een veehouderij (juist een beëindiging ervan), waardoor de 

bijbehorende regels niet van toepassing zijn.  

 

De volgende regels zijn van toepassing op onderhavig initiatief: 

• Artikel 3.5 Zorgplicht voor een goede omgevingskwaliteit; 

• Artikel 3.6 Zorgvuldig ruimtegebruik; 

• Artikel 3.9 Kwaliteitsverbetering van het landschap; 

• Artikel 3.43 Verstedelijking afweegbaar; 

• Artikel 3.73 Vestiging niet-agrarische functie in landelijk gebied;  

• Artikel 3.75 Aanvullende regels voor vrije-tijds voorziening; 

• Artikel 3.76 Afwijkende regels omvang vrije-tijds voorziening. 

 

Zorgplicht voor een goede omgevingskwaliteit  

In artikel 3.5 zijn regels opgenomen voor de zorgplicht voor een goede omgevingskwaliteit. Deze zijn 

opgenomen om een bijdrage te leveren aan een juiste balans tussen beschermen en benutten,  

Bij de evenwichtige toedeling van functies speelt de balans tussen beschermen en benutten een 

belangrijke rol. Bij de zorgplicht voor een goede omgevingskwaliteit gaat het zowel om het beschermen van 

waarden als het bijdragen aan de ontwikkeling van waarden en functies in een gebied. De zorgplicht voor 

een goede omgevingskwaliteit omvat een aantal basisprincipes in combinatie met een diepe en ronde 

manier van kijken, die afkomstig zijn uit de Brabantse omgevingsvisie: zorgvuldig ruimtegebruik, toepassing 

van de lagenbenadering en meerwaardecreatie. 

 

Onderhavig plan ziet op de herontwikkeling van een voormalige agrarische bedrijfslocatie in een recreatief 

bedrijf; de agrarische bestemming wordt gewijzigd naar de bestemming ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie’’. 

Het betreft een in het buitengebied passende functie. De ontwikkeling draagt bij aan een goede 

omgevingskwaliteit door een zorgvuldige landschappelijke inpassing, waarin de bestaande 

groenelementen worden geïntegreerd. Daarnaast wordt de bestaande voormalige agrarische bebouwing 

hergebruikt.  

 

 

Plangebied 
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Zorgvuldig ruimtegebruik 

In artikel 3.6 worden de regels voor zorgvuldig ruimtegebruik weergegeven. Het principe van zorgvuldig 

ruimtegebruik is al geruime tijd in het provinciaal beleid verankerd en omvat diverse aspecten. Doel is om 

bestaand bebouwd gebied zo goed mogelijk te benutten. Het optimaal benutten van de bestaande 

bebouwde omgeving draagt bij aan het behoud van de openheid en kwaliteit van het buitengebied en aan 

hergebruik van leegkomende of bebouwingslocaties in zowel stedelijk als landelijk gebied. 

Het voorkomen van onnodig nieuw ruimtebeslag in het landelijk gebied door nieuwvestiging is hierbij een 

belangrijk uitgangspunt.  

Het voorkomen van onnodig nieuw ruimtebeslag krijgt ook vorm door eerst de mogelijkheden binnen 

bestaande bebouwde omgeving optimaal te benutten. Dat betekent niet dat alle fysieke ruimte benut moet 

worden voordat nieuw ruimtebeslag mogelijk is. Binnen stedelijk gebied is vanuit kwaliteitsoverwegingen 

bijvoorbeeld ook ruimte nodig voor groenvoorzieningen en voldoende opvang van water.  

Een verbijzondering voor stedelijke ontwikkeling is dat er toepassing gegeven moet zijn aan de ladder voor 

duurzame verstedelijking, zoals opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening.  

Een ander aspect van zorgvuldig ruimtegebruik is het uitgangspunt dat gebouwen, bouwwerken en andere 

permanente voorzieningen worden geconcentreerd binnen het bouwperceel. Het is niet wenselijk dat overal 

‘los’ in het landelijk gebied dergelijke voorzieningen worden opgericht.  

 

Ten aanzien van de wijziging van de agrarische bestemming in een recreatieve bestemming wordt gebruik 

gemaakt van een bestaand bouwperceel. De ontwikkeling heeft een afname van de oppervlakte 

bouwperceel tot gevolg (van 1,0 hectare naar 0,67 hectare). De voormalige agrarische bedrijfsbebouwing 

wordt hergebruikt voor de realisatie van de vakantieappartementen. Er wordt geen extra oppervlakte 

bebouwing opgericht. 

Het plan draagt bij aan de zorg voor het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van de 

naaste omgeving.  

Door de functiewijziging (en daarmee de sanering van een veehouderijlocatie) worden de mogelijkheden 

om een veehouderij te herstarten teniet gedaan. waardoor sprake is van een netto afname van de uitstoot 

van milieubelastende stoffen (zoals ammoniak, fijn stof en geur).  

De locatie wordt op een zorgvuldige wijze landschappelijk ingepast.  

Ingeval van een stedelijke ontwikkeling dient toepassing te worden gegeven aan artikel 3.1.6, tweede lid, 

van het Besluit ruimtelijke ordening (ladder voor duurzame verstedelijking). In paragraaf 3.1.2 is 

gemotiveerd dat een verdere toetsing aan de Ladder niet noodzakelijk is.  

Ten aanzien van de gevolgen van de beoogde ontwikkeling op de omgeving wordt in het plan rekening 

gehouden met bodemkwaliteit, waterhuishouding, cultuurhistorische waarden, ecologische waarden en 

landschappelijke waarden en overige aspecten om te voldoen aan een goede ruimtelijke ordening (zie 

hoofdstuk 4 en 5). 

Er wordt toepassing gegeven aan het principe van zorgvuldig ruimtegebruik.  

 

Kwaliteitsverbetering van het landschap 

Vanuit het bereiken van een goede omgevingskwaliteit geldt in Noord-Brabant sinds 2014 de regeling 

Kwaliteitsverbetering landschap. Een bestemmingsplan dat een ontwikkeling mogelijk maakt in Landelijk 

gebied voorziet daartoe in een regeling. 

Om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van deze regeling is in 2011 een handreiking 

Kwaliteitsverbetering van het landschap opgesteld. Vrijwel alle gemeenten in de provincie hebben de 

regeling verder uitgewerkt in beleid en regionaal afspraken gemaakt over de toepassing. 

Op diverse plaatsen in de verordening zijn verbijzonderingen van de kwaliteitsverbetering landschap 

opgenomen. De verplichtingen die daaruit voortvloeien, maken deel uit van de kwaliteitsverbetering 

landschap als bedoeld in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verplichtingen tot sloop van bebouwing, het saneren 

van windturbines of de vastgelegde minimale verplichting voor een landschappelijke inpassing bij 

veehouderijen en mestbewerking. Ook wordt de mogelijkheid geboden om een passende financiële 

bijdrage in een landschapsfonds te storten. 
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Veel gemeenten hebben in het kader van het regionaal overleg afspraken gemaakt met de provincie over 

de toepassing van de kwaliteitsverbetering landschap. Voor die gemeenten geldt dat zij in de toelichting 

van het bestemmingsplan naar deze afspraken kunnen verwijzen.  

De kwaliteitsverbeterende maatregelen dienen zowel financieel, juridisch en feitelijk geborgd te worden in 

het plan. 

 

Het provinciaal beleid ten aanzien van de kwaliteitsverbetering van het landschap is vertaald in regionaal 

beleid. Op 26 november 2015 zijn door de regio Hart van Brabant, waar de gemeente Loon op Zand onder 

valt, ‘Werkafspraken voor de kwaliteitsverbetering landschap Hart van Brabant, actualisering 2016’ 

vastgesteld. Hierin worden ontwikkelingen in drie verschillende categorieën omschreven. Categorie 1 wordt 

omschreven als een ontwikkeling met zeer beperkte invloed op haar omgeving. Categorie 2 omvat 

ontwikkelingen die beperkte invloed hebben op het landschap; hiervoor is alleen een goede 

landschappelijke inpassing vereist. Categorie 3 bevat ontwikkelingen die in hoge mate invloed hebben op 

het landschap, waarvoor naast een landschappelijke inpassing ook een extra ruimtelijke 

kwaliteitsverbetering is vereist. 

 

Met behulp van de matrix uit de ‘Werkafspraken voor de kwaliteitsverbetering‘ is bepaald dat beoogd 

initiatief valt onder categorie 2: buiten bestemmingsplan, binnen bouwvlak/bestemming, gebiedseigen, 

inbreuk op landschap.  

Op de locatie Bernsehoef 1 is reeds sprake van een bestaande robuuste erfbeplanting die wordt aangevuld 

en verbeterd (op advies van de landschapsadviseur). Daarnaast betreft het een kleinschalige ontwikkeling 

met een beperkte ruimtelijke impact op de omgeving en het landschap, die voor het grootste gedeelte 

passend is binnen de randvoorwaarden voor toepassen van de binnenplanse wijzigingsbevoegdheid van 

het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied - Geconsolideerd’ (artikel 3.7.10 wijziging naar recreatieve 

voorzieningen).  

Aan de landschappelijke inpassing worden geen kwantitatieve normen gekoppeld waaraan voldaan moet 

worden, maar worden enkele kwalitatieve eisen opgesteld.  

De locatie wordt verder landschappelijk ingepast, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de bestaande 

groenelementen die rondom de locatie reeds aanwezig zijn. 

Deze ontwikkeling past binnen het karakter van de omgeving en binnen het eigen landelijk gebied. Het 

accent wordt hierbij gelegd op een goede landschappelijke inpassing waarbij de situatie past binnen de 

ruimtelijke, natuurlijke en cultuurhistorische landschapskwaliteiten. 

Het plan draagt bij aan het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van de naaste omgeving. 

 

Juridische en feitelijke verankering 

De kwaliteitsverbetering van het landschap wordt juridisch vastgelegd middels een voorwaardelijke 

verplichting in de regels van het bestemmingsplan die de aanleg, instandhouding en beheer van de 

beplanting borgt. Daarmee is ook de feitelijke waarborging van de kwaliteitsverbetering van het landschap 

verzekerd.  

 

Afwijkende regels verstedelijking afweegbaar      

In artikel 3.43 zijn regels opgenomen ten aanzien van de zone ‘Verstedelijking afweegbaar’ (voorheen 

‘Zoekgebied verstedelijking’ en ‘Integratie stad-land’. Als er vanuit kwaliteit of kwantiteit in ‘Stedelijk 

gebied’ onvoldoende ruimte aanwezig is, dan bestaat er de mogelijkheid dat een stedelijke ontwikkeling 

binnen het werkingsgebied ‘Verstedelijking afweegbaar’ wordt gerealiseerd (nieuwvestiging).  

Deze regels zijn echter niet van toepassing, aangezien het bij onderhavige ontwikkeling niet gaat om een 

nieuwvestiging van een stedelijke ontwikkeling.  

 

Vestiging niet-agrarische functie in landelijk gebied 

In het landelijk gebied gelden regels ten aanzien van de vestiging van niet-agrarische functies op een 

bestaand bouwperceel (artikel 3.73). Onderhavige ontwikkeling ziet op de vestiging van een 

verblijfsrecreatief bedrijf in landelijk gebied.  

Onderstaand wordt getoetst aan de verschillende voorwaarden. 
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1) Een bestemmingsplan van toepassing op Landelijk gebied kan voorzien in de vestiging van een niet-

agrarische functie op een bestaand bouwperceel als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

a. de vestiging past binnen de ontwikkelingsrichting van het gebied waarbij de volgende aspecten zijn 

betrokken: 

1. een gebiedsgerichte benadering welke activiteiten en functies passen in de omgeving; 

Het gebied ten zuiden van Kaatsheuvel maakt onderdeel uit aan de regionale visie voor 

het gebied (Landschapspark Pauwels). Deze visie geeft richting aan de mogelijkheden en 

functies die binnen dit gebied gewenst zijn. Hier past de wijziging van een agrarische 

functie in een recreatieve functie oftewel herontwikkeling van VAB-locaties, goed binnen. 

In het vigerend bestemmingsplan zijn tevens mogelijkheden opgenomen om de 

agrarische bestemming om te zetten naar een bestemming waarbinnen niet-agrarische 

bedrijfsactiviteiten, waaronder recreatieve activiteiten, kunnen plaatsvinden.  

 

2. welke effecten de mogelijke ontwikkeling heeft op andere aspecten, waaronder mobiliteit, 

agrarische ontwikkeling, leefbaarheid en leegstand elders; 

Het hergebruik van de voormalige agrarische bedrijfslocatie voorkomt verloedering en 

leegstand, bevordert de leefbaarheid van het buitengebied en houdt deze in stand. 

De ruimtelijke en milieuaspecten komen in de volgende hoofdstukken aan bod.  

 

3. hoe de vestiging bijdraagt aan het versterken van de omgevingskwaliteit, waaronder een 

bijdrage aan de sloop van overtollig en leegstaand vastgoed in het Landelijk gebied. 

Er vindt een kwaliteitsslag plaats voor het landschap door de beëindiging van een 

intensieve veehouderij en de mogelijkheden hier een nieuwe veehouderij op te starten. 

Daarnaast draagt het hergebruik van de voormalige agrarische bebouwing, het versterken 

van de bestaande landschappelijke inpassing en het onderhoud van de beplanting 

rondom de locatie bij aan de omgevingskwaliteit.  

 

b. er vindt geen splitsing plaats van het bouwperceel; 

Er vindt geen splitsing plaats van het bouwperceel. 

 

c. overtollige bebouwing wordt gesloopt; 

Er wordt geen overtollige bebouwing gesloopt; de totale oppervlakte voormalige agrarische 

bedrijfsbebouwing wordt hergebruikt (circa 1.450 m²). 

 

d. de vestiging heeft geen betrekking op:  

1. een kantoor met baliefunctie; 

2. lawaaisport; 

3. mestbewerking. 

De vestiging heeft geen betrekking op bovenstaande voorzieningen.  

 

2) Het bestemmingsplan dat de vestiging mogelijk maakt, borgt dat de functie, ook op langere termijn, 

past binnen de ontwikkelingsrichting en stelt daartoe regels: 

a. over een bij de omgeving passende omvang en publieksaantrekkende werking; 

De verkeersaantrekkende werking wordt in paragraaf 4.4 verantwoord.  

 

b. welke specifieke gebruiksactiviteit is toegestaan; 

In de regels van het bestemmingsplan wordt geborgd welke gebruiksactiviteiten zijn toegestaan. 

 

c. dat opslag en stalling plaatsvindt in gebouwen; 

Er is geen sprake van opslag en stalling van materiaal en materieel. 
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d. dat de ontwikkeling verplaatst naar een passende locatie als deze niet langer past binnen de 

maximaal toegestane omvang. 

Binnen de nieuwe recreatiebestemming kan de initiatiefnemer de gewenste activiteiten 

ontplooien. Naar de toekomst toe geeft deze oppervlakte voldoende ontwikkelingsmogelijkheden 

voor de recreatieve bedrijfsactiviteiten.  

 

3) Als een binnen de omgeving passende omvang geldt voor: 

a. bedrijvigheid, dat deze kleinschalig is en past binnen een gemengde omgeving waardoor het niet 

doelmatig is om deze te vestigen op een bedrijventerrein; 

De te vestigen recreatieve bedrijfsactiviteiten zijn activiteiten die qua aard en omvang goed 

passen in het buitengebied van de gemeente Loon op Zand. Het bekijken van mogelijkheden voor 

vestiging op een bedrijventerrein is hier niet aan de orde. 

 

b. een detailhandelsvoorziening, een omvang van het verkoopvloeroppervlak van ten hoogste 200 

m²; 

Er is sprake van een campingwinkel in de beoogde situatie (circa 65 m²)geschikte 

detailhandelsvoorziening die ten dienste staat van het recreatief bedrijf. 

 

c. een voorziening ten dienste van vrije-tijd en zorg, een omvang van de bebouwing van ten hoogste 1 

hectare. 

De omvang van het bouwperceel bedraagt circa 0,67 hectare. 

 

Aanvullende regels voor vrije-tijds voorziening      

Voor voorzieningen voor verblijfsrecreatie zijn in artikel 3.75 aanvullende regels opgenomen. Voor 

verblijfsrecreatie is het belangrijk dat permanente bewoning wordt voorkomen en dat is geborgd dat het 

terrein bedrijfsmatig worden beheerd.  

 

De nieuwe verblijfsrecreatieve voorzieningen worden niet permanent bewoond en worden door de 

initiatiefnemer bedrijfsmatig beheerd. 

 

Afwijkende regels omvang vrije-tijds voorziening 

In artikel 3.76 zijn afwijkende regels opgenomen voor de omvang van een vrije-tijdsvoorziening.  

 

Aangezien de oppervlakte van het bouwperceel van het nieuwe recreatieve bedrijf minder dan 1 hectare 

bedraagt, zijn deze aanvullende regels niet van toepassing. 

 

Conclusie 

De ontwikkeling voldoet aan de regels van de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant.  

 

3.3 Regionaal beleid 
 

3.3.1 Landschapspark Pauwels 

 

De stad Tilburg wil middels een drietal stadsregionale parken de groene verbinding tussen de stad en het 

natuurrijke buitengebied versterken. Eén van de drie parken is het Stadsregionaal park Noord oftewel 

Landschapspark Pauwels In de Omgevingsvisie Tilburg 2040 (september 2015) wordt de ambitie 

uitgesproken om van het Stadsregionaal park Noord een postmodern 21e-eeuws experimenteerpark te 

maken, waar een combinatie van industriecultuur en landschap samen komen. Het landschap van de 

stadsrand ten noorden van Tilburg is nu een wat vergeten en nauwelijks gewaardeerd gebied. Om deze 

kern heen liggen ook prachtige en waardevolle gebieden zoals het Noorderbos, de Brand, een prachtig 

vennengebied, de Loonse en Drunense duinen, de natuurgebieden Huis ter Heide en Lobelia, de nog 

herkenbare patronen en relicten van de voormalige vloeivelden. De ondernemers in het agrarisch gebied 

ten oosten van het Noorderbos zijn pioniers voor de verbrede landbouwsector. 

javascript:void(0);
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De volgende figuur toont de begrenzing van het landschapspark. 

 

 
Figuur 8: Uitsnede kaart begrenzing stadsregionaal park: Landschapspark Pauwels  

 

De ambities uit de Omgevingsvisie van Tilburg heeft verder gestalte gekregen in ‘Verborgen Schatten, 

Manifest Landschapspark Pauwels’. In het manifest worden partijen geënthousiasmeerd om de komende 

10 jaar (2016-2026) samen te bouwen aan een landschapspark met ruimte om: ‘innovatief te 

ondernemen’: 

• nieuwe mogelijkheden te ontplooien voor verbrede landbouw en (verblijfs-)recreatie; 

• topnatuur te ontwikkelen; 

• biodiversiteit te vergroten; 

• slim en innovatief water te beheren; 

• een hoogwaardig en ‘beleefbaar’, goed toegankelijk gebied te ontwikkelen waarmee de recreatiedruk 

op De Loonse en Drunense Duinen wordt verlicht; 

• natuur en landschap duurzaam in balans te brengen; 

• goede, infrastructurele voorzieningen te realiseren die de stad Tilburg naadloos verbindt met alle 

iconen en het platteland. 

 

Het toekomstbeeld van Landschapspark Pauwels is een rijk gelaagd landschap waarin voor alle mensen 

iets te beleven is. De gemiddelde bezoeker ervaart een mooi landschap met gezellige plekken, terwijl ook 

de mensen die het gebied goed kennen, aan hun trekken komen door de wat meer verborgen plekjes. 

 

Onderhavig initiatief sluit met de missie en doelstellingen goed aan op de koers voor het gebied. Met het 

plan worden nieuwe mogelijkheden ontplooid voor (verblijfs)recreatie. De beoogde activiteiten leveren met 

name een bijdrage aan de recreatieve mogelijkheden in het gebied en aan de versterking van het 

landschap. 

 

3.4 Gemeentelijk beleid 
 

3.4.1 Structuurvisie 

 

Op 8 maart 2018 is de structuurvisie ‘Loon op Zand 2030 – 1e herziening’ vastgesteld. In de structuurvisie 

ligt de missie vast voor de (middel)lange termijn. In de structuurvisie wordt het grondgebied in verschillende 

zones onderverdeeld. Het plangebied is gelegen in de zones ‘Woongebied – lint’ en ‘Halfopen 

cultuurlandschap’ (zie volgende figuur). 
 

Plangebied 
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Figuur 9: Uitsnede structuurvisiekaart Gemeente Loon op Zand 

 

Karakteristiek in de gemeente Loon op Zand zijn de bebouwingslinten die doorlopen tot in het centrum van 

de dorpen. Er is altijd een samenhang aanwezig tussen het lint en het achterliggende landschap. Daarmee 

zijn de linten ook in het buitengebied de identiteitsdragers van het landschap. 

Nieuwe ontwikkelingen in de linten zijn in principe toegestaan omdat ze kunnen bijdragen aan de stedelijke 

respectievelijk plattelandseconomie, maar dienen wel de bestaande kwaliteiten van de linten te versterken. 

 

Het fraaie halfopen cultuurlandschap met onder andere oude bouwlanden, weides, bosschages, 

houtwallen en bomenlanen in dit deelgebied is van groot belang voor de natuur en de aantrekkelijkheid van 

het gebied. 

In dit landschap wordt ingezet op behoud en versterking van de kleinschaligheid en de hoge natuurlijke en 

recreatieve kwaliteiten. Hier wordt ruimte geboden aan kleinschalige, recreatieve ontwikkelingen mits de 

landschappelijke en/of ecologische waarden van het gebied behouden blijven of versterkt worden. 

Het gebied ten zuiden van Kaatsheuvel wordt daarbij vormgegeven als 'leisure landschap', dat ook voor de 

inwoners van Kaatsheuvel van waarde is als recreatief uitloopgebied. In de uitloop hiervan ligt de 

Bernsehoef 1. Onderhavig initiatief betreft een kleinschalige, recreatieve ontwikkeling waarbij een bijdrage 

wordt geleverd aan het behoud en versterking van de landschappelijke en/of ecologische waarden van het 

gebied (zorgvuldige landschappelijke inpassing). 

De ontwikkeling past binnen het gemeentelijk beleid.  

 

3.4.2 Horecavisie Loon op Zand 

 

Voor de gehele gemeente Loon op Zand is een integrale horecavisie opgesteld. Dit visiedocument dient een 

kader aan te geven waarbinnen de gemeente kan omgaan met de vestiging van nieuwe en uitbreiding van 

bestaande horeca binnen de gemeente. Horecabedrijven hebben immers een belangrijke rol binnen de 

leefgemeenschap en zijn een belangrijke bron van werkgelegenheid binnen de gemeente.  

Uitgangspunt in deze visie is dat de gemeentelijke overheid niet alles middels deze visie wil ‘dichtspijkeren’ 

en vastleggen. De visie dient voldoende concreet te zijn om te dienen als richtinggevend kader waarbij een 

horecaondernemer toch nog altijd zijn ondernemersrisico zelf zal moeten inschatten.  

 

Het buitengebied wordt gezien als een verbindende schakel tussen de (horecavoorzieningen in de) dorpen. 

Er zijn kansen voor bijzondere en aanvullende horecaformules al dan niet gecombineerd met (slow) leisure-

activiteiten. 

Plangebied 
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De focus in het buitengebied ligt op agrofood, streekproducten, wellness en zorg en arrangementen met 

natuurbeleving. Deze kleine bedrijven maken tezamen een schakelketting van horeca- en leisureparels die 

mede het DNA van de gemeente Loon op Zand bepalen.  

 

De aanwezigheid van ondersteunende horeca verhoogt de toeristische aantrekkingskracht van de 

gemeente Loon op Zand. Ondersteunende horeca moet daarom mogelijk zijn, mits het ondersteunend is 

aan de bedrijfsactiviteiten en niet concurreert met bestaande horecabedrijven in het buitengebied. 

Hiernaast is van belang dat regels aangaande de vestiging en exploitatie van horecabedrijven voor 

iedereen gelijk zijn. 

 

In onderhavig plan wordt voorzien in een kleinschalige ondersteunende horeca-activiteit (terras) die 

gelieerd is aan de verblijfsrecreatieve voorzieningen. Deze staat ten dienste van de gasten van de 

vakantieappartementen en de camping, niet voor derden. Het initiatief past dan ook goed in de 

horecavisie.  

 

3.4.3 Bestemmingsplan ‘Buitengebied Geconsolideerd’  

 

Op het plangebied is het bestemmingsplan ‘Buitengebied Geconsolideerd’ van de gemeente Loon op Zand 

van toepassing. Het perceel heeft hierin de enkelbestemming ‘Agrarisch’ met een bouwvlak en de 

dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 2’. Het bouwvlak heeft een oppervlakte van circa 1,0 hectare. 

 (zie volgende figuur). 

 

 
Figuur 10: Uitsnede verbeelding bestemmingsplan ‘Buitenbied Geconsolideerd’ 

 

Om het initiatief mogelijk te maken dient de agrarische bestemming te worden gewijzigd in de bestemming 

‘Recreatie – Verblijfsrecreatie’. Hierbij wordt het bouwvlak verkleind tot 0,67 hectare. 

 

De ontwikkeling is in strijd met de regels van het vigerend bestemmingsplan. Derhalve dient een 

bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen.  

 

 

 

 

 

Plangebied 
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4.  Ruimtelijke aspecten 
 

4.1 Natuur  
 

De bescherming van de natuur in Nederland vindt plaats door Europese en nationale wetgeving. Hierbij 

wordt onderscheid gemaakt tussen soortenbescherming en gebiedsbescherming. Deze staan los van 

elkaar en hebben ieder hun eigen werking. 

 

4.1.1 Gebiedsbescherming 

 

Natura2000-gebieden 

Natura2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora en 

fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. De bescherming van deze gebieden is 

gebaseerd op internationale verplichtingen (Vogel- en Habitatrichtlijn).  

Per Natura2000-gebied zijn (instandhoudings)doelen (voor soorten en vegetatietypen) opgesteld. Iedereen 

die vermoedt of kan weten dat zijn handelen of nalaten, gelet op de instandhoudingdoelen, nadelige 

gevolgen voor een Natura 2000-gebied kan hebben, is verplicht deze handelingen achterwege te laten of te 

beperken. Het bevoegd gezag kan schadelijke activiteiten beperken en eisen dat een vergunning op de 

Wnb wordt aangevraagd.  

 

Het meest nabijgelegen Natura2000-gebied betreft Loonse en Drunense Duinen en Leemkuilen op een 

afstand van circa 1,6 km van het plangebied (zie volgende figuur). 

 

 
Figuur 11: Ligging Natura2000-gebieden 

 

Stikstofdepositie 

Om de stikstofdepositie op omliggende Natura2000-gebieden als gevolg van de ontwikkeling in beeld te 

brengen is een tweetal berekeningen gemaakt met het programma Aerius Calculator: 

Plangebied 

Loonse en Drunense 

Duinen en Leemkuilen 

Langstraat 

Vlijmens Ven, Moerputten 

en Bossche Broek 

Kampina en 

Oisterwijkse Vennen 
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• Realisatiefase: berekening van de stikstofdepositie als gevolg van de verbouw van de pluimveestal 

tot vakantieappartementen en voorzieningen ten behoeve van de camping (sanitairruimte, winkel 

en receptie); 

• Gebruiksfase: berekening van de stikstofdepositie als gevolg van het gebruik van de bedrijfswoning 

en de recreatieve voorzieningen op basis van de verkeersbewegingen. 

 

In de bijlage zijn de invoergegevens en resultaten van de berekeningen toegevoegd. 

 

Het resultaat van de berekeningen voor zowel de realisatiefase als de gebruiksfase laat zien dat geen 

sprake is van een stikstofdepositie hoger dan 0,00 mol/ha/jaar. Gelet hierop zijn geen significant 

negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de omliggende Natura2000-gebieden te 

verwachten als gevolg van beide fasen. 

 

Overige storende effecten 

Naast stikstofdepositie heeft men te maken met de volgende mogelijke storende aspecten ten gevolge van 

activiteiten en plannen zoals verlies van oppervlakte, barrièrewerking en versnippering, verstoring door 

geluid en licht, trilling, optische verstoring, verstoring door mensen, mechanische effecten, verontreiniging, 

verdroging en bewuste verandering soortensamenstelling.  

Gelet op de doelstellingen van onderhavige ontwikkeling en de afstand tot het meest dichtbij gelegen 

Natura2000-gebied is het niet waarschijnlijk dat er verstorende effecten voor deze op zullen treden. 

 

Natuur Netwerk Nederland 

Natuur Netwerk Nederland (NNN) is een samenhangend geheel van natuurgebieden van (inter)nationaal 

belang met als doel de veiligstelling van ecosystemen met de daarbij behorende soorten, bestaande uit de 

meest waardevolle natuur- en bosgebieden en andere gebieden met belangrijke aanwezige en te 

ontwikkelen natuurwaarden. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden 

uitsterven en dat de natuurgebieden hun waarde verliezen. 

 

Het beoogde bestemmingsvlak grenst aan de zuidzijde aan ‘Natuur Netwerk Nederland’, aan de overzijde 

van de weg Bernsehoef (zie volgende figuur).  

 

 
Figuur 12: Ligging Natuur Netwerk Nederland 

 

Gezien het feit dat de ontwikkeling buiten een gebied behorende tot NNN valt, kan gesteld worden deze 

niet zal leiden tot aantasting en/of doorkruising van deze gebieden. 

Plangebied 

Natuur Netwerk 

Nederland 
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4.1.2 Soortenbescherming 

  

In zijn algemeenheid is bij ruimtelijke ingrepen sprake van directe, indirecte, tijdelijke en permanente 

effecten. Onder directe effecten worden effecten verstaan waarmee planten en dieren rechtstreeks te 

maken krijgen als gevolg van de ontwikkeling. Verlies van habitat en kwaliteit zijn directe effecten en 

bovendien permanent. Indirecte effecten betreffen onder andere verstoring, waarbij de aanwezigheid van 

mensen, licht en geluid een rol speelt. Verstoring tijdens de bouwwerkzaamheden zijn tijdelijk, maar 

verstoringen kunnen ook een permanent karakter hebben. 

 

De Wet natuurbescherming (Wnb) kent drie algemene beschermingsregimes waarin de voorschriften van 

de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en twee verdragen (Bern en Bonn) zijn geïmplementeerd en waarin 

aanvullende voorschriften zijn gesteld voor de dier- en plantensoorten die niet onder die specifieke 

voorschriften vallen, maar wel bescherming behoeven (vogels, internationaal beschermde soorten en 

overige beschermde soorten). 

 

Voor soorten die ook niet in de bijlagen van de Wnb worden genoemd, fungeert de zorgplichtbepaling 

(artikel 1.11 Wnb) als vangnet. Op grond van deze bepaling moeten schadelijke handelingen voor alle in 

het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving in beginsel achterwege worden gelaten, 

dan wel moeten maatregelen worden genomen om schadelijke gevolgen (zoveel mogelijk) te voorkomen.  

Eventuele schade aan in het wild levende planten en dieren dient beperkt te worden middels het nemen 

van mitigerende maatregelen. Als mitigatie niet voldoende is om schade te voorkomen is het verplicht de 

resterende schade te compenseren. 

 

Toets plangebied 

In relatie tot de Wet natuurbescherming kan over het plangebied het volgende worden opgemerkt: 

• De locatie heeft geen kenmerkende specifieke natuurwaarden die planologisch zijn vastgelegd in het 

vigerende bestemmingsplan die in stand dienen te worden gehouden of extra zorg behoeven. Ook 

liggen Natura2000-gebieden op ruime afstand van het plangebied en is het plangebied niet gelegen in 

een gebied behorende tot Natuur Netwerk Nederland;  

• De gronden binnen het vigerend bouwvlak zijn reeds sinds lange tijd in gebruik als agrarisch bouwvlak.. 

Door het intensieve gebruik van de gronden is het zeer onwaarschijnlijk dat in de directe omgeving van 

het plangebied beschermde soorten voorkomen.  

 

De ontwikkeling heeft geen effecten op beschermde dier- en plantensoorten. De geplande activiteiten 

leiden dan ook niet tot overtredingen van de Wet natuurbescherming. Een ontheffing van de wet is niet 

noodzakelijk. 

 

4.2 Landschappelijke inpassing 
 

Het plangebied ligt aan de Bernsehoef in het halfopen cultuurlandschap. Het grenst aan de noordoostzijde 

aan de intensieve recreatie (de Efteling en het bungalowpark Bosrijk) en grenst aan het uitloopgebied van 

Kaatsheuvel waarin de golfbaan Efteling aan de zuidzijde van de Bernsehoef is gelegen als onderdeel van 

het landschap. Het plangebied ligt vlakbij het nationaal park ‘De Loonse en Drunense Duinen’. 

Het kleinschalige en halfopen cultuurlandschap kenmerkt zich door een mozaïek van oude bouwlanden, 

weides, bosschages, houtwallen en bomen lanen. Het agrarisch grondgebruik bestaat van oudsher vooral 

uit grondgebonden melkveehouderijen, maar de laatste jaren zijn boomkwekerijen sterk in opkomst. 

Tussen het erf Bernsehoef 1 en het lint aan de zuidzijde liggen enkele percelen met boomkwekerijen. 

De Bernsehoef is een langgerekt noord-zuid halfopen lint met doorzichten naar het achterliggende 

landschap en wordt gekenmerkt door een concentratie van woningen, agrarische bedrijven, 

recreatiebedrijven. Het lint heeft een kleinschalig en een afwisselend karakter. 

 

Het erf ligt in het gebied met een concentratie van de Bernsehoeven en is ontsloten via een bypass van de 

Bernsehoef, een smal wegprofiel die aan de zuidzijde wordt begeleid met een robuuste houtsingel. 
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Het erf aan de Bernsehoef 1 heeft een robuuste erfbeplanting die aan de noordzijde niet geheel gesloten is 

en een representatief voorerf naar de weg. De erfbeplanting aan de noord- en oostzijde van de kavel zijn 

aan de buitenzijde begrensd door hoge hekwerken/schermen. 

Het oude lint Bernsehoef verknoopt in noord-zuid richting het buitengebied met het dorp en loopt als 

recreatieve route langs het erf en is onderdeel van het recreatieve netwerk van Loon op Zand. 

 

Conform de ‘Werkafspraken kwaliteitsverbetering landschap Hart van Brabant, actualisering 2015’, versie 

26 november 2015 is in de gemeente Loon op Zand voor de beoogde ontwikkeling een landschappelijke 

inpassing vereist. 

 

Landschappelijk inpassingsplan 

Voor de beoogde ontwikkeling van de transformatie van het erf aan de Bernsehoef 1 tot recreatieve 

bestemming met de omvorming van de stallen tot vakantieverblijven, toevoegen van acht kampeerplaatsen 

en kleinschalige ondergeschikte horeca is het noodzakelijk een kwalitatieve goede landschappelijke 

inpassing en kwaliteitsverbetering van het landschap te realiseren. Hiertoe is een landschappelijk 

inpassingsplan opgesteld. De volgende figuur toont een uitsnede van het ontwerp. 

 

 
Figuur 13: Uitsnede landschappelijk inpassingsplan 

 

Kortheidshalve wordt voor een uitgebreide omschrijving verwezen naar het inpassingsplan in de bijlage.  
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4.3  Cultuurhistorische en archeologische waarden 
 

4.3.1 Cultuurhistorische waarden 

 

Cultuurhistorie neemt een belangrijke plaats in in de ruimtelijke ordening. Met cultuurhistorische waarden 

dient bij het opstellen van ruimtelijke plannen rekening gehouden te worden in de vorm van bescherming 

en behoud van deze karakteristieke gebiedswaarden.  

 

Volgens de ‘Cultuurhistorische Waardenkaart 2010, herziening 2016’ van de provincie Noord-Brabant is 

het plangebied gelegen in ‘De Meierij’, een regio van provinciaal cultuurhistorisch belang (zie volgende 

figuur). 

 

  
Figuur 14: Uitsnede ‘Cultuurhistorische Waardenkaart 2010, herziening 2016’ Noord-Brabant 

 

De Meierij bestaat uit verschillende dekzandruggen, beekdalen en dekzandvlaktes. Over grote 

oppervlakten ligt Brabants leem in de ondergrond. De regio wordt gekenmerkt door een kleinschalig 

mozaïek van oude en jonge ontginningslandschappen en woeste gronden. Karakteristiek zijn de vele kleine 

dorpen, met ieder hun eigen karakter en relatie met het landschap. Ook zijn een aantal plattelandsdorpen 

uitgegroeid tot middelgrote steden of industriekernen. De grote stedelijke gebieden zijn met elkaar 

verbonden door een netwerk van snelwegen, provinciale wegen, kanalen en spoorlijnen. 

 

Daarnaast valt het plangebied binnen het cultuurhistorisch landschap Loonse en Drunense Duinen. Het 

betreft het grootste stuifzandgebied van Brabant. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt bezien liggen de 

waarden in de elementen en structuren uit verschillende perioden, die tezamen een beeld geven van de 

geschiedenis van bewoning en gebruik van dit bijzondere gebied en de strijd die geleverd moest worden 

tegen de natuurlijke krachten, die dorpen en akkers bedreigden. 

 

Verder ligt het plangebied in het archeologisch landschap Loonse en Drunense Duinen. Dit landschap wordt 

gedomineerd door de Loonse en Drunense Duinen, een reliëfrijk bos-, heide- en stuifduinengebied met 

grote oppervlakte open en actief stuifzand. De zandverstuivingen zijn veroorzaakt door te intensieve 

exploitatie door de laatmiddeleeuwse bewoners van de regio. De jongere verstuivingen hangen samen met 

het gebruik als militair oefenterrein in de vorige eeuw. De kern van het landschap bestaat uit een 

dekzandrug, waarop vanaf de late middeleeuwen door zandverstuivingen landduinen met bijbehorende 

Regio Meijerij 

Plangebied 

Cultuurhistorisch en 

archeologisch 

landschap Loonse en 

Drunense Duinen 

Bernsehoef: lijn van 

redelijk hoge waarde 



 

 21  Toelichting bestemmingsplan 

Bernsehoef 1, Kaatsheuvel 

laagten zijn ontstaan. Onder het stuifzand kunnen nog oude landbouwgronden en nederzettingen 

voorkomen. 

 

De weg Bernsehoef aan de oostzijde van het plangebied betreft een historische lijn van redelijk hoge 

waarde.  

 

Onderhavig plan ziet niet op een toename van bebouwing. De ontwikkeling is dermate kleinschalig van 

aard, dat deze geen nadelige invloed op cultuurhistorische waarden zal hebben. Het aspect cultuurhistorie 

vormt dan ook geen belemmering voor de ontwikkeling. 

 

4.3.2 Archeologische waarden 

 

Bij de opstelling en uitvoering van ruimtelijke plannen moet rekening gehouden worden met bekende 

archeologische waarden en de te verwachten archeologische waarden. Het uitgangspunt hierbij is dat het 

archeologisch erfgoed moet worden beschermd op de plaats waar het wordt aangetroffen. Gezien dit 

uitgangspunt moeten, in het geval van voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen in gebieden met een hoge 

of middelhoge verwachtingswaarde voor archeologisch erfgoed, de archeologische waarden door middel 

van een vooronderzoek in kaart worden gebracht. 

 

Het plangebied heeft in het vigerend bestemmingsplan grotendeels de dubbelbestemming ‘Waarde – 

Archeologie 2’. Hier geldt dat voor het bouwen van bouwwerken met een oppervlakte groter dan 100 m² en 

met een diepte van 0,5 meter onder maaiveld, een archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd. 

 

Volgens de bepalingen onder de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 2’ (artikel 29.2) zijn de regels 

met betrekking tot een onderzoeksplicht niet van toepassing bij ontwikkelingen die binnen het bouwvlak 

plaatsvinden (lid c). 

 

Onderhavige ontwikkeling vindt binnen het bestaande en toekomstige bouwvlak plaats. Daarnaast vindt de 

realisatie van nieuwe/renovatie van de bestaande bebouwing op dezelfde locatie plaats als de locatie van 

de bestaande stal. Er vindt dan ook geen uitbreiding van de oppervlakte van bebouwing plaats (zelfs een 

kleinere oppervlakte). 

Verder bevinden zich onder deze bestaande stal putten waardoor de grond onder het bestaande gebouw 

reeds is geroerd tot een behoorlijke diepte. De bestaande diepte van de putten is voldoende voor het 

realiseren van de fundering en extra grondwerk met een grotere diepte is derhalve niet noodzakelijk. Er 

wordt zelfs gedacht aan het benutten van de bestaande putten voor installaties. 

Een archeologisch onderzoek is dan ook niet noodzakelijk.  

 

Indien tijdens werkzaamheden toch archeologische vondsten worden gedaan, dient hiervan melding te 

worden gemaakt bij het bevoegd gezag. 

 

4.4 Ontsluiting, verkeer en parkeren 
 

4.4.1 Ontsluiting 

 

Binnen het plangebied is in de huidige situatie een drietal inritten aanwezig waarmee de locatie wordt 

ontsloten op de weg Bernsehoef (zie volgende figuur).  
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Figuur 15: Ligging bestaande inritten 

In de beoogde situatie komen de twee westelijke inritten te vervallen en wordt ten oosten van de agrarische 

bedrijfsbebouwing een nieuwe inrit aangelegd die dient ter ontsluiting van de verblijfsrecreatieve 

voorzieningen (entree). De inrit bij de bedrijfswoning blijft gehandhaafd. 

 

4.4.2 Verkeer  

 

De ontwikkeling brengt een toename van verkeersbewegingen met zich mee door het ontstaan van nieuwe 

activiteiten. Deze verkeersbewegingen in de beoogde situatie worden gegenereerd door de bewoners van 

de bedrijfswoning en de gasten van de vakantieappartementen en de camping. 

 

Om te bepalen hoeveel verkeersbewegingen de ontwikkeling met zich meebrengt, is hiervan een 

berekening gemaakt. Waar mogelijk wordt uitgegaan van de kencijfers verkeersgeneratie zoals 

gepubliceerd in de CROW-module ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’. Het gebied kan worden 

gekarakteriseerd als niet stedelijk, buitengebied. 

 

De volgende tabel geeft een overzicht van de verkeersbewegingen in de beoogde situatie. 

 

Tabel 1: Verkeersgeneratie beoogde situatie (op basis van module ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ CROW) 

Functie (buitengebied) Kencijfers (dagelijks; per eenheid) Aantal dagelijkse 

verkeersbewegingen 

Bedrijfswoning (1) 8,2 per koop, huis, vrijstaand  8,2 

Vakantieappartementen (10) 2,7 per bungalow 27 

Camping (8 standplaatsen) 0,4 per standplaats 3,2 

Totaal 39 

* Geen kencijfers beschikbaar 

 

4.4.3 Parkeren 

 

Ten aanzien van parkeren is het uitgangspunt dat dit moet plaatsvinden op eigen terrein. 

De parkeerbehoefte als gevolg van de ontwikkeling is gebaseerd (indien mogelijk) op de parkeernormen uit 

de ‘Uitwerking parkeerbeleid Loon op Zand’ (2016).  
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Tabel 2: Overzicht aantal benodigde parkeerplaatsen beoogde situatie 

Functies/activiteiten Functietype (conform 

parkeerbeleid) 

Parkeernorm (aantal 

parkeerplaatsen per 

eenheid) 

Aantal 

parkeerplaatsen 

Bedrijfswoning (1) Woning (type: groot > 135 m² 

GBO) 

2,4 per woning  3 

Vakantieappartementen (10) Bungalowpark*  2,1 per bungalow* 21 

Camping (8 standplaatsen) Camping* 1,2 per standplaats* 10 

Totaal 34 

* Geen kencijfers beschikbaar in parkeerbeleid; uitgegaan van functies en kencijfers CROW 

 

Bij de bedrijfswoning is voldoende ruimte voor het parkeren van drie auto’s.  

Op het kampeerterrein is bij elke standplaats 1 parkeerplaats aanwezig (in totaal 8 stuks). Bij de 

vakantieappartementen worden 24 parkeerplaatsen gerealiseerd. In totaal zijn ten behoeve van de 

recreatieve activiteiten 32 parkeerplaatsen aanwezig in de beoogde situatie. Daarmee wordt voldaan aan 

de parkeerbehoefte; het parkeren wordt volledig op eigen terrein geregeld. 

 

Het terras betreft ondergeschikte horecavoorziening speciaal gericht op de campinggasten en niet op 

derden. Derhalve behoeven hiervoor geen aparte parkeerplaatsen te worden gerealiseerd. 

 

De volgende figuur geeft de ligging van de parkeergelegenheden weer.  

 

 
Figuur 16: Ligging parkeergelegenheden 
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5. Milieuaspecten 
 

Milieuaspecten spelen een rol in de ruimtelijke planvorming wanneer aan een gebied functies worden 

toegekend die een milieubelasting doen ontstaan of doen toenemen. Door middel van een goede 

ruimtelijke ordening kan een milieubelasting ook worden beperkt of worden voorkomen, zodat wordt 

bijgedragen aan de duurzame ontwikkeling van de gemeente. Milieuaspecten worden daartoe integraal en 

vanaf een zo vroeg mogelijk stadium in het planvormingsproces betrokken. Hierdoor wordt het milieubelang 

volwaardig afgewogen tegen andere belangen die evenzeer claims leggen op de beschikbare ruimte.  

 

5.1 M.e.r.-beoordeling 
 

Voor plannen en besluiten die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu (kunnen) hebben dient op 

basis van wet- en regelgeving vaak een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling plaats te vinden. Onderhavig plan ziet 

op de vestiging van een kleinschalig verblijfsrecreatief bedrijf.  

 

De ontwikkeling op de projectlocatie betreft de vestiging van een recreatiebedrijf waarvoor de functie dient 

te worden gewijzigd in recreatie. Dit betreft een ontwikkeling die valt onder onderdeel D, categorie 9 

(landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan) van het Besluit m.e.r. Voor een 

functiewijziging met een oppervlakte van 125 hectare of meer van water, natuur, recreatie of landbouw, 

geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht. Doordat de activiteit onder de drempelwaarde valt, dient een vormvrije 

m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden. Voor deze activiteit geldt dat het bevoegd gezag op een vormvrije 

wijze moet beoordelen of voor deze activiteiten toch een m.e.r. beoordeling (met procedurele en 

inhoudelijke vereisten) dient te worden doorlopen.  

Bij het bevoegd gezag is een vormvrije m.e.r.-beoordeling ingediend, die op 17 augustus 2020 akkoord is 

bevonden. De vormvrije m.e.r. is voldoende voor gebruik in de ruimtelijke procedure. 

 

5.2 Bodem 
 

Wettelijke basis  

In het bestemmingsplan dient rekening gehouden te worden met de bodemkwaliteit ter plaatse. De reden 

hiervoor is dat eventueel aanwezige bodemverontreiniging van groot belang kan zijn voor de keuze van 

bepaalde bestemmingen en/of voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. De bodemtoets moet 

worden uitgevoerd bij het wijzigen of opstellen van een bestemmingsplan of projectbesluit. 

 

Aanleiding en doel 

Het doel van de bodemtoets bij ruimtelijke plannen is de bescherming van de bodem. Beoordeeld dient te 

worden of de bodem geschikt is voor de geplande functie en of sprake is van een eventuele 

saneringsnoodzaak. Aanleiding van de bodemtoets vormt de wijziging van de agrarische bestemming in een 

verblijfsrecreatieve bestemming.  

 

Verkennend bodemonderzoek 

Om de bodemgesteldheid binnen het plangebied in beeld te brengen is een verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd1. Dit onderzoek is aangevuld op 25 juni en 9 augustus 2020. 

 

Historie  

Conform de NEN 5725 is historisch onderzoek uitgevoerd. De locatie is vanaf 1972 tot 2001 in gebruik 

voor agrarische doeleinden (varkenshouderij tot 1988 en pluimveehouderij van 1988 tot 2001). Het dak op 

de pluimveestal bestaat uit asbesthoudend plaatmateriaal en heeft geen dakgoot. Ten oosten van de stal 

 

 
1 Verkennend bodemonderzoek Bernsehoef 1 Kaatsheuvel, Bakker Milieuadviezen Waalwijk, april 2020 
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heeft een ondergrondse tank gelegen. Deze is in 1989 gereinigd en verwijderd onder certificaat. Daarnaast 

heeft er onder het terras bij de woning ook een ondergrondse tank gelegen. Deze is in 1992 gereinigd en 

gevuld met zand onder certificaat. In 2001 is op de locatie een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. 

Hierbij zijn de beide voormalige ondergrondse tanklocaties ook onderzocht. In zowel de grond als het 

grondwater van de hele locatie zijn geen verontreinigingen aangetroffen. Er zijn geen activiteiten of 

objecten bekend die de bodem kunnen hebben verontreinigd. Op 1 april 2020 is een terreininspectie 

uitgevoerd, waarbij geen aanleiding is gevonden een bodemverontreiniging (behoudens asbesthoudende 

dakplaten op stal) te verwachten. 

 

Resultaten onderzoeken 2020 

De locatie is, vanwege bovengenoemde historie, onderzocht conform de NEN-5740 strategie onverdacht 

(ONV). Daarnaast is de druppelzone van het asbesthoudende dak van de stal conform NEN-5707 voor een 

verdachte locatie onderzocht. Uit het historisch onderzoek en de indicatieve veldinspectie volgt geen 

verdere verdenking op het voorkomen van asbest in de bodem.  

 

De bodem bestaat tot 3,2 meter beneden maaiveld (m-mv) uit zand. Er zijn op of in de bodem geen 

bodemvreemde en/of asbestverdachte materialen waargenomen. De grondwaterspiegel is op 1,62 m-mv 

aangetroffen.  

In zowel de boven- als de ondergrond overschrijden geen van de onderzochte parameters de 

achtergrondwaarden.  

In het grondwater overschrijdt de parameter barium de streefwaarde. De overige onderzochte parameters 

overschrijden de streefwaarden niet.  

In het mengmonster van de druppelzone is 19 mg/kgds asbest aangetroffen. Dit is lager dan het criterium 

voor nader onderzoek en de interventiewaarde voor asbest. 

 

Op grond van de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek vormt de bodemkwaliteit geen 

belemmering voor de bestemmingswijziging en evenmin voor het voornemen om de huidige stal te 

verbouwen voor recreatieve doeleinden. 

 

De rapportage van het bodemonderzoek is als bijlage toegevoegd. 

 

5.3 Geurhinder en veehouderij 
 

De Wet geurhinder en veehouderij schept het kader voor de onderbouwing van nieuwe plannen voor het 

aspect geur. De Wgv heeft ook consequenties voor de ontwikkeling van nieuwe ruimtelijke projecten. Dit 

wordt de omgekeerde werking genoemd. Een geurnorm is bedoeld om mensen te beschermen tegen 

geurhinder, omgekeerd moet het bevoegd gezag dan ook niet toestaan dat nieuwe projecten gerealiseerd 

worden op plaatsen waar de geurhinder onaanvaardbaar hoog is of door nieuwe ontwikkelingen te hoog zal 

worden.  

De grondslag hiervan ligt in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Bij besluitvorming omtrent een 

bestemmingsplan moet worden bepaald of er sprake is van een ‘goede ruimtelijke ordening’. Er moet 

worden nagegaan of een partij onevenredig in haar belangen wordt geschaad.  

 

Ook voor geurhinder betekent dit dat de volgende aspecten nader onderzocht moeten worden: 

• Wordt iemand onevenredig in zijn belangen geschaad? (belang veehouderij; berekening 

voorgrondbelasting); 

• Is ter plaatse een goed woon- en verblijfklimaat gegarandeerd? (belang geurgevoelig object; 

berekening achtergrondbelasting).  

 

Onder voorgrondbelasting wordt verstaan de individuele geurbelasting op het plangebied van de aanwezige 

veehouderijen in de omgeving van het plangebied (belang veehouderij). Onder achtergrondbelasting wordt 

verstaan de cumulatieve geurbelasting op het plangebied als gevolg van de aanwezige veehouderijen in de 

omgeving van het plangebied (belang geurgevoelig object).  
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Normen voorgrondbelasting 

De gemeente Loon op Zand heeft voor haar grondgebied geen verordening geurhinder en veehouderij 

opgesteld met afwijkende geurnormen. Dit betekent dat getoetst dient te worden aan de maximale normen 

zoals opgenomen in de Wgv. 

Voor geurgevoelige objecten in het buitengebied geldt een maximale geurnorm van 14,0 ouE/m³; voor 

geurgevoelige objecten in de bebouwde kom geldt een maximale geurnorm van 3,0 ouE/m³. 

 

Toetswaarden achtergrondbelasting  

In de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant zijn voor veehouderijen normen gesteld aan de 

geurbelasting. Bij ontwikkeling van de veehouderij (uitbreiding, vestiging of omschakeling) dient 

aangetoond te worden dat de kans op cumulatieve geurhinder op gevoelige objecten in de bebouwde kom 

niet hoger is dan 12% en in het buitengebied niet hoger is dan 20%, tenzij de ontwikkeling van de 

veehouderij leidt tot een daling van de achtergrondbelasting.  

Een achtergrondconcentratie van 20 ouE/m³ bij 98 percentiel veroorzaakt maximaal 20% kans op 

geurhinder in het buitengebied. In de bebouwde kom is een goed woon- en leefklimaat te borgen indien de 

achtergrondconcentratie niet hoger is dan 10 ouE/m³. Dit komt overeen met een kans op geurhinder die 

niet hoger is dan 12%.  

De cumulatieve geurbelasting wordt aan deze waarden getoetst. 

 

5.3.1 Voorgrondbelasting 

 

In de directe omgeving van het plangebied zijn de volgende veehouderijbedrijven gelegen: 

• Bernsehoef 4 (paardenhouderij): afstand circa 185 meter; 

• Bernsehoef 5 (paardenhouderij): afstand circa 220 meter. 

 

De ligging van de veehouderijbedrijven is weergegeven in de volgende figuur. 

 

 
Figuur 17: Ligging dichtstbijzijnde veehouderijbedrijven 

 

Deze veehouderijbedrijven worden beschermd tegen geurgevoelige objecten. Dit betekent dat de rechten 

van de veehouderijbedrijven die kunnen worden ontleend aan de vigerende vergunning gerespecteerd 

dienen te worden.  

 

Voor veehouderijen met dieren zonder geuremissiefactor (zoals paardenhouderijen) geldt ingevolge de Wet 

geurhinder en veehouderij (Wgv) een vaste afstand van 50 meter buiten de bebouwde kom die moet 

worden aangehouden tussen een emissiepunt en het dichtstbijzijnde geurgevoelige object.  

Bernsehoef 4 

(paardenhouderij) 

 
Plangebied 

Bernsehoef 5 

(paardenhouderij) 
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De meest nabijgelegen veehouderijen betreffen paardenhouderijen (Bernsehoef 4 en 5) en liggen op een 

afstand van meer dan 185 meter van het plangebied. Daarmee wordt voldaan aan de afstand van 50 

meter.  

 

Ingevolge artikel 3, tweede lid van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) bedraagt de afstand tussen een 

veehouderij en een geurgevoelig object dat onderdeel uitmaakt van een andere veehouderij, of een 

voormalige veehouderij (beëindigd na 19 maart 2000) ten minste 50 meter indien het geurgevoelig object 

buiten de bebouwde kom is gelegen. De woning Bernsehoef 1 betreft een voormalige agrarische 

bedrijfswoning; hier dient dan ook te worden voldaan aan de vaste afstanden met betrekking tot geur. De 

afstand van deze woning tot de dichtstbijzijnde veehouderij (Bernsehoef 4) bedraagt circa 185 meter. Er 

wordt dan ook voldaan aan de minimale afstand.  

 

Onderhavige ontwikkeling vormt geen belemmering voor de ontwikkeling van omliggende 

veehouderijbedrijven. Er wordt voldaan aan de wettelijke afstanden.  

 

5.3.2 Achtergrondbelasting 

 

Om het woon- en leefklimaat ten aanzien van het aspect geur in beeld te brengen, is de cumulatieve 

geurbelasting in de omgeving in kaart gebracht waarbij de aanwezige andere veehouderijbedrijven in de 

omgeving van het initiatief meegenomen zijn.  

 

Om het woon- en leefklimaat te bepalen is de achtergrondgeurbelasting ter plaatse van het plangebied 

bepaald middels het rekenprogramma V-Stacks Gebied. Hiervoor zijn alle veehouderijbedrijven in een straal 

van 2,0 kilometer rondom het plangebied betrokken. De gegevens van de veehouderijbedrijven zijn 

afkomstig uit WebBVB (d.d. 20 maart 2020). 

 

De volgende tabel geeft de cumulatieve geurbelasting weer op de geurgevoelige objecten (zie ook bijlage). 

 

Tabel 3: Achtergrondbelasting 

  

 

 

 

Ter plaatse van het plangebied wordt ruimschoots voldaan aan de toetswaarde. Het woon- en leefklimaat is 

daarmee aanvaardbaar. 

 

De volgende figuur geeft een visualisatie van het woon- en leefklimaat binnen en in de omgeving van het 

plangebied. 

 

Geurgevoelig object 

Toetswaarde 

(ouE/m³) 

Achtergrondbelasting 

(ouE/m³) 

Middelpunt plangebied Bernsehoef 1 20,0 1,2 
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Figuur 18: Visualisatie woon- en leefklimaat  

 

Het woon- en leefklimaat kan worden gekwantificeerd als zeer goed (op basis van bijlage 6 en 7 van de 

handreiking Wet geurhinder en veehouderij). 

 

Het aspect geur vormt geen belemmering voor de ontwikkeling.  

 

5.4 Bedrijven en milieuzonering 
 

Er dient voldoende ruimtelijke scheiding te zijn tussen hinderveroorzakende en hindergevoelige functies ter 

bescherming en/of vergroting van de woon- en leefkwaliteit. Indien milieubelastende functies in het 

plangebied mogelijk worden gemaakt, dient de invloed op de omgeving inzichtelijk te worden gemaakt.  

 

De VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ (2009) geeft per bedrijfsactiviteit richtafstanden met 

betrekking tot geur, fijn stof, geluid en gevaar die in de meeste gevallen kunnen worden aangehouden 

tussen een bedrijf en woningen om hinder en schade aan mensen in de directe omgeving van een 

ruimtelijke ontwikkeling binnen aanvaardbare normen te houden. Uitgangspunt hierbij is dat de 

richtafstand in principe geldt tussen de perceelsgrens van het bedrijf en de perceelgrens van het 

hindergevoelige object.  

 

De volgende figuur toont de bedrijven in de omgeving van het plangebied. 

 

Plangebied 
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Figuur 19: Bedrijven in de directe omgeving  

 

De volgende tabel toont het type bedrijfsactiviteiten in de directe omgeving van het plangebied en de 

bijbehorende richtafstanden uit de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’. Het gaat hierbij om de 

maximale mogelijkheden die het bestemmingsplan op basis van de regels toestaat. 

 

Tabel 4: Richtafstanden op basis van ‘Bedrijven en Milieuzonering’ (VNG)  

Categorie bedrijvigheid Indices en richtafstanden (meters) Werkelijke afstand 

tot 

recreatiebestemming 

(m) 

Efteling Golfbaan (golfbaan) 

Cultuur, sport en recreatie Geur Stof Geluid Gevaar  

 

 

 

65 

Golfbanen 0 0 10 0 

Logies-, maaltijden- en drankenverstrekking     

Restaurant etc. 10 0 10 10 

Kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken) 30 0 50 30 

Detailhandel en reparatie t.b.v. particulieren     

Detailhandel voor over n.e.g. 0 0 10 0 

Overige zakelijke dienstverlening      

Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 0 0 10 0 

Efteling Bosrijk (bungalowpark)   

Logies-, maaltijden- en drankenverstrekking Geur Stof Geluid Gevaar  

 

 

 

80 

Kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken) 30 0 50 30 

Hotels en pensions met keuken etc. 10 0 10 10 

Overige zakelijke dienstverlening      

Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 0 0 10 0 

Cultuur, sport en recreatie     

Sporthallen 0 0 50 0 

Tennisbanen met verlichting 0 0 50 0 

Bernsehoef 2 (plantenkwekerij)   

Landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw Geur Stof Geluid Gevaar  

Tuinbouw 10 10 30 10 30 

Bernsehoef 5 

(paardenhouderij) 

 

Bernsehoef 4 

(paardenhouderij) 

 

Bernsehoef 2 

(plantenkwekerij) 

 

Efteling Golfbaan 

 

Efteling Bosrijk 

(bungalowpark) 

 

Duiksehoef 12 

(agrarisch loonbedrijf) 

 

Plangebied 

 

Verblijfsrecreatief terrein 

Bernsehoef ong. 
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Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 10 10 30 10 

Bernsehoef 4 en 5 (paardenhouderij)  

Landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw Geur Stof Geluid Gevaar  

Fokken en houden van paarden 50 30 30 0 185, 220 

Duiksehoef 12 (agrarisch loonbedrijf)  

Landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw Geur Stof Geluid Gevaar  

Loon-, grondverzet-, sloop- en transportbedrijf van ten 

hoogste categorie 3.2 

Maximaal 100 meter 160 

Bernsehoef ong. (verblijfsrecreatief terrein) 

Logies-, maaltijden- en drankenverstrekking Geur Stof Geluid Gevaar  

10*  Kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken) 30 0 50 30 

Hotels en pensions met keuken etc. 10 0 10 10 

Overige zakelijke dienstverlening      

Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 0 0 10 0 

* De richtafstand wordt hier niet berekend vanaf de rand van het bouwvlak, maar vanaf de rooilijn van de bestaande 

stal, aangezien vóór deze lijn niet zal worden gebouwd. Dit laatste is ook niet wenselijk gelet op de geringe afstand tot 

de weg.  

 

Er wordt voldaan aan alle richtafstanden. Er is sprake van een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van 

het plangebied.  

Uitzondering vormt het verblijfsrecreatieve terrein aan de zuidzijde van het plangebied, aan de overzijde 

van de weg. Hier wordt niet voldaan aan alle richtafstanden.  

 

In de VNG-brochure worden twee omgevingstypen onderscheiden, namelijk ‘rustige woonwijk’/‘rustig 

buitengebied’ en ‘gemengd gebied’. De richtafstanden uit de VNG-brochure zijn afgestemd op de 

omgevingskwaliteit zoals die wordt nagestreefd in een rustige woonwijk of een vergelijkbaar 

omgevingstype. De indicatieve afstanden uit de bedrijvenlijst zijn dan ook de afstanden die moeten worden 

aangehouden tot de gevels van woningen in een ‘rustige woonwijk’. Voor woningen in een ‘gemengd 

gebied’ mag de indicatieve afstand worden gecorrigeerd en kan de afstand met één trede worden verlaagd, 

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

 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied van Kaatsheuvel. Echter, ter plaatse is sprake van een 

gebied met relatief dicht op elkaar gelegen functies, een gebied met een matige tot sterke functiemenging. 

Hier zijn naast burgerwoningen ook agrarische en niet-agrarische bedrijven (Efteling Bosrijk en golfbaan) 

gelegen. Derhalve kan de omgeving van het plangebied kan worden getypeerd als ‘gemengd gebied’ als 

bedoeld in de VNG-brochure. 

 

De richtafstanden uit de publicatie kunnen dan ook met een afstandstap worden verlaagd. Dit betekent dat 

de richtafstand van 50 meter kan worden verlaagd naar 30 meter, van 30 meter naar 10 meter en van 10 

meter naar 0 meter.   

 

Hiervan uitgaande geldt voor het aspect geluid nog een te hoge richtafstand tot het plangebied. Conform de 

VNG-brochure dient in dat geval het stappenplan in bijlage 5 te gevolgd te worden. Dit betekent dat voor 

het afwijken van de richtafstanden een nader onderzoek noodzakelijk zou zijn waaruit blijkt dat er sprake is 

van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  

Echter, er wordt in de beoogde situatie geen nieuwe geluidgevoelige bestemming toegevoegd; de 

vakantieappartementen betreffen geen geluidgevoelige objecten. Daarbij komt dat door de 

bestemmingswijziging aan de gevoeligheid van de bedrijfswoning Bernsehoef 1 niets wijzigt ten opzichte 

van de bestaande situatie. Aangezien in het plangebied ook een kampeerterrein is beoogd, ligt eventuele 

hinder vanuit een ander verblijfsrecreatief terrein, zoals aan de zuidzijde, niet voor de hand. 

Geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat. 
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Eventuele hinder bedrijfsactiviteiten Bernsehoef 1 

Omgekeerd dient te worden getoetst aan de richtafstanden die horen bij de nieuwe bedrijfsactiviteiten op 

de locatie Bernsehoef 1.  

In de volgende tabel zijn de richtafstanden opgenomen die van toepassing zijn op de nieuwe recreatieve 

bedrijfsactiviteiten. 

 

Tabel 5: Richtafstanden plangebied op basis van ‘Bedrijven en Milieuzonering’ (VNG)  

Categorie bedrijvigheid Indices en richtafstanden (meters) 

Bernsehoef 1 (vakantieappartementen en camping 

Cultuur, sport en recreatie Geur Stof Geluid Gevaar 

Kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken) 30 0 50 30 

 

Uitgaande van gemengd gebied (zie onderbouwing hiervoor) kan de richtafstand voor het aspect geur 

worden verlaagd van 30 naar 10 meter en voor het aspect geluid van 50 naar 30 meter.   

 

Het meest nabijgelegen hindergevoelig object betreft de woning Bernsehoef 1a. De woning is gelegen op 

een afstand van circa 50 meter van de rand van het nieuwe recreatieve bestemmingsvlak. Deze woning 

mag niet buiten de bestaande fundering/locatie worden herbouwd; derhalve kan de woning niet dichter bij 

de nieuwe recreatieve bestemming worden opgericht, waardoor de afstand niet kleiner wordt. Daarmee 

wordt voldaan aan de richtafstanden.  

Daarnaast neemt de hinder ten opzichte van de situatie waarin de pluimveehouderij actief was af. 

Er kan worden geconcludeerd dat het woon- en leefklimaat door de beoogde ontwikkeling niet verslechtert.  

 

5.5 Geluid 
 

In het kader van het aspect geluid is de Wet geluidhinder (Wgh) van toepassing. Doel van deze wet is het 

terugdringen van hinder als gevolg van geluid en het voorkomen van een toename van geluidhinder in de 

toekomst. In dit kader is onderzocht of de toekomstige ontwikkelingen geen negatieve effecten hebben op 

de omgeving.  

 

5.5.1 Wegverkeerslawaai 

 

De Wet geluidhinder (Wgh) is van toepassing op woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen (onder meer 

onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere gezondheidszorggebouwen) en 

geluidsgevoelige terreinen (onder meer woonwagenstandplaatsen). Uit artikel 74 Wgh vloeit voort dat in 

principe alle wegen voorzien zijn van een geluidzone waarbinnen een akoestisch onderzoek dient te worden 

verricht, indien sprake is van het projecteren van nieuwe geluidsgevoelige bebouwing binnen een dergelijke 

zone. Uitzondering hierop zijn wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied of wegen 

waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.  

 

De wegen rondom het plangebied betreffen voornamelijk 60 km/uur-weg met een geluidzone. Echter, er 

wijzigt niets aan de huidige woning en daarmee aan het beschermingsregime van de woning.  

Daarnaast worden de nieuw te realiseren verblijfsrecreatieve voorzieningen in het kader van de Wet 

geluidhinder niet beschouwd als een geluidgevoelig object. 

 

Ter plaatse van het plangebied is sprake van een rustig buitengebied met verschillende, voornamelijk 

recreatieve functies. Deze functies (waaronder Bosrijk en de golfbaan) genereren op zich veel verkeer, 

maar de verkeersbewegingen van en naar deze terreinen vinden plaats aan de noordzijde ervan, op grote 

afstand van het plangebied. De activiteiten op deze terreinen an sich brengen weinig tot geen 

geluidemissie voort. De verkeersintensiteiten op zowel de Bernsehoef als de Duiksehoef zijn dermate laag, 

dat deze geen noemenswaardige geluidhinder opleveren. 

 

Een akoestisch onderzoek naar de geluidhinder van de omliggende wegen is dan ook niet noodzakelijk.  
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5.5.2 Industrielawaai 

 

Voor dit aspect wordt aangesloten bij de richtafstanden uit de ‘Handreiking bedrijven en milieuzonering’. In 

paragraaf 5.4 is onderbouwd dat ten aanzien van het aspect geluid voldaan kan worden aan de 

richtafstanden. 

 

5.6 Luchtkwaliteit 
 

Luchtkwaliteit vormt een belangrijk aspect voor het milieu. Bij luchtkwaliteit wordt voornamelijk naar de 

mate van fijn stof in de lucht gekeken. Naar verwachting zullen geen andere stoffen, waarvoor in de Wet 

milieubeheer grenswaarden zijn opgenomen, in relevante hoeveelheden worden geëmitteerd.  

 

Wet luchtkwaliteit 

Sinds 15 november 2007 zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen opgenomen in de Wet 

milieubeheer (hoofdstuk 5, titel 5.2 Wm). Titel 5.2 handelt over luchtkwaliteit; daarom staat deze ook wel 

bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'. Specifieke onderdelen van de wet zijn uitgewerkt in amvb's en 

ministeriële regelingen. 

 

De kern van de ‘Wet luchtkwaliteit’ bestaat uit de (Europese) luchtkwaliteitseisen. Verder bevat zij 

basisverplichtingen op grond van de richtlijnen, namelijk: plannen, maatregelen, het beoordelen van 

luchtkwaliteit, verslaglegging en rapportage. De wet regelt het zogenaamde Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Daarbinnen werken het rijk, de provincies en gemeenten 

samen om de Europese eisen voor luchtkwaliteit te realiseren. 

 

Niet in betekenende mate bijdragen  

In de algemene maatregel van bestuur ‘Niet in betekenende mate bijdragen’ (Besluit NIBM) en de 

ministeriële regeling NIBM (Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op 

het begrip NIBM. Per 1 augustus 2009 geldt als NIBM 3% van de grenswaarde.  

 

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en 

woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze 

gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. 

Ook als het bevoegd gezag op een andere wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk kan maken 

dat het geplande project NIBM bijdraagt, kan toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit achterwege 

blijven.  

 

Toets initiatief  

De huidige achtergrondconcentratie fijn stof (PM10) bedraagt ter plaatse van het plangebied 17,98 µg/m³. 

Deze concentratie voldoet aan de wettelijke fijn stof-norm.  

 

Met behulp van de NIBM-tool is berekend of de ontwikkeling in betekenende mate bijdraagt aan de 

concentratie van fijn stof en stikstofdioxide in de buitenlucht. In het rekenmodel is uitgegaan van een van 

maximaal 39 dagelijkse voertuigbewegingen van en naar de locatie als gevolg van de nieuwe ontwikkeling. 

De volgende figuur geeft een overzicht van het resultaat. 
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Figuur 20: Resultaat berekening bijdrage aan luchtkwaliteit (NIBM-tool) 

 

Het plan draagt niet in betekenende mate bij aan een verandering/verslechtering van de luchtkwaliteit.  

Het aspect luchtkwaliteit vormt derhalve geen belemmering voor de beoogde ruimtelijke ontwikkeling. 

 

Woon- en leefklimaat 

Verder is getoetst aan de monitoringstool van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

(NSL). Hiermee wordt de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in Nederland gevolgd. De volgende figuur toont 

hoe de actuele invloed van veehouderijen op de luchtkwaliteit is.  

 

  
Figuur 21: Uitsnede kaart viewer monitoring NSL (www.nsl-monitoring.nl/viewer) 

 

De figuur laat zien dat ter plaatse van het plangebied geen overschrijdingen van de normen plaatsvinden 

als gevolg van veehouderijbedrijven.  

 

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de beoogde ruimtelijke ontwikkeling 

 

5.7 Externe veiligheid 
 

Bij externe veiligheid gaat het om de gevaren die de directe omgeving loopt in het geval er iets mis mocht 

gaan tijdens de productie, het behandelen of het vervoer van gevaarlijke stoffen. De daaraan verbonden 

risico’s moeten aanvaardbaar blijven. De wetgeving rond externe veiligheid richt zich op het beschermen 

van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Kwetsbaar zijn onder meer woningen, onderwijs- en 

gezondheidsinstellingen, en kinderopvang en -dagverblijven. 

 

Bij ruimtelijke plannen dient rekening te worden gehouden met dit aspect. Daartoe moeten de risico’s voor 

de bevolking, die verbonden zijn aan gevaar veroorzakende activiteiten, in beeld worden gebracht.  

 

Plangebied 
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Voor de normstelling van risicovolle bedrijven moet worden aangesloten bij het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (Bevi). Het toetsingskader is meer gedetailleerd uitgewerkt in de Regeling externe veiligheid 

voor inrichtingen (Revi). 

De eisen ten aanzien van vervoer van gevaarlijke stoffen en de daarmee samenhangende risico’s zijn 

vastgelegd in het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt).  

Voor buisleidingen die risicovolle stoffen transporteren geldt het Besluit externe veiligheid buisleidingen 

(Bevb). Dit besluit regelt de taken en verantwoordelijkheden van de leidingexploitant en de gemeenten en 

geeft de eisen en veiligheidsafstanden voor buisleidingen die worden gebruikt voor het transport van 

gevaarlijke stoffen ten opzichte van kwetsbare objecten. 

 

De Risicokaart toont de risicovolle bronnen en inrichtingen in de omgeving van het plangebied (zie 

volgende figuur).  

 

 
Figuur 22: Uitsnede Risicokaart  

 

In de directe omgeving van het plangebied zijn geen risicovolle bronnen gelegen. Daarnaast worden door 

de ontwikkeling geen nieuwe risicovolle bronnen toegevoegd.  

 

De meest nabijgelegen risicovolle bron betreft een bovengrondse propaantank (3 m³) op een afstand van 

circa 200 meter ten noordenwesten van het plangebied. Het plangebied is gelegen buiten de invloedszone 

van deze bron.  

Uit onderzoek uit 2018 in het kader van het project vervoergevaarlijke stoffen door de Omgevingsdienst 

Midden- en West-Brabant is gebleken dat er op de wegen Bernsehoef en Duiksehoef transportbewegingen 

met gevaarlijke stoffen te verwachten zijn.  

Het initiatief ligt binnen het invloedsgebied van deze route. Voor onderhavige ontwikkeling kan worden 

volstaan met een standaard verantwoording van het groepsrisico. Hierbij dient te worden voldaan aan 

hetgeen opgenomen in artikel 7 en artikel 8, lid 2 van het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt).  

 

Verantwoording artikel 7 Bevt 

 

Beperkte verantwoording groepsrisico 

De beschouwing van het groepsrisico en de verantwoording daarvan is volledig kwalitatief uitgevoerd.  

 

Plangebied 

 

Propaantank 

Bernsehoef 4 
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Mogelijkheden tot zelfredzaamheid  

Groepen zeer kwetsbare personen verblijven niet in het gebied waar mensen direct moeten vluchten bij 

een (dreigende) calamiteit. Dit betreft scenario’s zoals plasbrand, BLEVE, natuurbrand, gebieden met een 

hoog overstromingsrisico. De doelgroepen die de locatie (vakantieappartementen en kampeerterrein) 

bezoeken zijn voldoende zelfredzaam om bij calamiteiten te vluchten.  

De afstand tot een risico is dusdanig groot dat mensen zichzelf in veiligheid kunnen brengen en dat ook 

mensen die niet zelfredzaam zijn in veiligheid kunnen worden gebracht. Daarnaast zorgt afstand tussen 

verschillende risico’s voor een beperking van gevolgeffecten.  

Personen kunnen zich aan de westzijde verwijderen van het risicogebied, via de weg Bernsehoef en via de 

naastgelegen (landbouw)gronden. 

 

Beschermende omgeving 

Fysieke elementen kunnen als obstakel gedurende langere tijd bescherming bieden en beperken de 

effecten voor gebouwen en mensen. Deze elementen kunnen tevens meerdere functies hebben in de 

ruimte (voor onder andere kleinschalige recreatie of natuurstrook). Ook gevelconstructies en technische 

installaties in gebouwen kunnen mensen die er verblijven beschermen tegen de effecten.  

Tussen het plangebied en de transportroute is een dichte houtwal gelegen. Bij calamiteiten kunnen de 

gasten van het kampeerterrein evenals de recreanten in de vakantieappartementen schuilen in of in de 

luwte van de bebouwing (aan de westzijde). 

 

Gebouwen 

Als de bebouwing en de omgeving onvoldoende bescherming bieden bij incidenten, voorkomt een veilige 

ontvluchting (evacuatie) verdere slachtoffers. De aanwezigheid van goede vluchtroutes in een gebied zorgt 

ervoor dat de zelfredzaamheid van mensen in het gebied omhoog gaat. Op basis van een analyse van de 

risico’s houdt het ontwerp van de gebouwen en ontsluitingswegen zelf rekening met de mogelijkheid om 

veilig en snel naar een veilige omgeving te vluchten. 

De (bewegwijzerde) vluchtroutes (per appartement) bevinden zich aan de gebouwzijde die van de risicobron 

is afgekeerd (westzijde bebouwing). Deze vluchtroutes zijn ook bruikbaar voor verminderd zelfredzamen en 

voor het in veiligheid brengen van gewonden door de hulpdiensten. Deze vluchtroutes zorgen ervoor dat 

mensen makkelijk en zo snel als mogelijk een veilige plaats kunnen bereiken, waar mogelijk geschikt voor 

verminderd zelfredzame personen. Belangrijke informatie over het incident kan in het gebied ontvangen 

worden, zodat mensen weten wat er aan de hand is en wat ze moeten zoen.  

 

Routes hulpdiensten 

De inrichting van de fysieke leefomgeving kan bijdragen aan snelle en effectieve hulpverlening. 

Hulpverleners kunnen sneller optreden als de bereikbaarheid en aanrijdroutes doordacht is. Zo kunnen 

hulpdiensten de mensen sneller bereiken, in veiligheid brengen en de gevolgen van incidenten beperken.  

Toegesneden voorzieningen voor bluswater zorgen voor een snelle en efficiënte bestrijding van incidenten. 

Daardoor beperkt dit de gevolgen voor de omgeving en haar bewoners en is naderhand een snellere 

terugkeer naar de ‘normale’ situatie mogelijk.  

 

Het plangebied is in geval van calamiteiten op de route Bernsehoef/Duiksehoef door de hulpdiensten te 

bereiken over het gedeelte van de Bernsehoef aan de westzijde van het plangebied. Deze kan fungeren als 

toegangsweg en aanrijdroute en is geschikt voor een snelle opkomst van het materieel van de 

hulpverleners en voor het afvoeren van gewonden. Opstelplaatsen voor het materieel zijn beschikbaar, 

zowel op het terrein van de locatie als op de omliggende landbouwgronden. Het plangebied is voor 

hulpverleners van meerdere kanten en windrichtingen te bereiken.  

In de directe omgeving (op een afstand van circa 100 meter) is voldoende bluswater beschikbaar, op het 

terrein van de naastgelegen golfbaan.  
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Communicatie 

Communicatie over risico’s zelf en de voorbereiding erop, draagt bij aan de zelfredzaamheid en 

samenredzaamheid van bewoners.  

Iedereen die in de gemeente verblijft weet welke risico’s er zijn, hoe ze zich kunnen voorbereiden en wat ze 

kunnen doen in het geval van crisissituaties. Daar hoort ook kennis van de inrichting van de omgeving en 

van de mogelijkheden om te handelen bij. Hierdoor stijgt het veiligheidsbewustzijn van mensen en is het 

handelingsperspectief bekend.  

De initiatiefnemer informeert hun gasten, werknemers en overheden over risico’s en het 

handelingsperspectief tijdens crisissituaties.  

 

Kortheidshalve wordt verwezen naar de standaard brief van de veiligheidsregio. Deze is toegevoegd als 

bijlage 6.  

 

Verantwoording artikel 8 lid 2 Bevt 

In artikel 8 van het Besluit externe veiligheid transportroutes is bepaald dat indien een bestemmingsplan of 

omgevingsvergunning betrekking heeft op een gebied dat geheel of gedeeltelijk gelegen is binnen 200 

meter van een transportroute, in de toelichting bij dat plan onderscheidenlijk in de ruimtelijke 

onderbouwing van die vergunning tevens ingegaan wordt op de dichtheid van personen in het 

invloedsgebied van de transportroute, het groepsrisico in de beoogde situatie en maatregelen ter beperking 

van het groepsrisico.  

 

In lid 2 is geregeld dat het gestelde in lid 1 buiten toepassing kan blijven bij de vaststelling van het 

bestemmingsplan of omgevingsvergunning indien wordt aangetoond dat het groepsrisico, gelet op de 

dichtheid van personen, niet hoger is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde, of het groepsrisico, gelet op de 

redelijkerwijs te verwachten verandering van de dichtheid van personen, met niet meer dan tien procent 

toeneemt, en de oriëntatiewaarde, gelet op de dichtheid van personen, niet wordt overschreden. 

 

Bij de verantwoording dient gebruik te worden gemaakt van de Handleiding Risicoanalyse Transport 

(2017). Deze handleiding biedt een eenduidig kader voor het uitvoeren van kwantitatieve risicoanalyses. In 

het externe veiligheidsbeleid is een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) het middel om de risico's voor 

omwonenden als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen in beeld te brengen. Het resultaat van 

een QRA is de kans op overlijden op een bepaalde locatie als direct gevolg van een incident met gevaarlijke 

stoffen en de kans op overlijden van een groep personen met een bepaalde omvang. Het risico wordt 

bepaald door de transportroute, de vervoerde stoffen en de aard van de omgeving.  

 

De QRA geeft inzicht in de hoogte van de externe risico’s van een transportroute. De gevolgen van het 

betrokken besluit blijken uit een vergelijking van de situatie voor het besluit met de situatie na het besluit. 

Behalve de hoogte van het risico kan zo ook de toe- of afname van het risico ten gevolge van het besluit 

worden beoordeeld.  

Het risico van een transportroute wordt bepaald door het samenspel van vervoer, ruimtelijke ordening en 

beider ontwikkeling in de tijd (qua aantallen en veiligheid). De planperiode van een bestemmingsplan is 

tien jaar. Voor ruimtelijke besluiten is dit dan ook een relevante termijn.  

 

In de Nota van toelichting op het Bevt en de Nota van toelichting op de Beleidsregels EV is aangegeven dat 

in sommige gevallen de berekening van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico achterwege kan 

blijven. Hiervoor zijn vuistregels in de vorm van drempelwaarden voor vervoersaantallen opgesteld die de 

gebruiker een indicatie geven van de hoogte van het plaatsgebonden risico of het groepsrisico. Met de 

vuistregels kan ingeschat worden of de vervoersaantallen, bebouwingsafstanden en/of 

aanwezigheidsdichtheden te klein zijn om tot een overschrijding te kunnen leiden van grenswaarde of 

richtwaarde voor het plaatsgebonden risico dan wel tot een overschrijding van de oriëntatiewaarde of 0,1 

maal de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico. 
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De vuistregels voor vervoer over de weg worden geformuleerd voor het plaatsgebonden risico en het 

groepsrisico. Voor het plaatsgebonden risico gaat het om de grens- en richtwaarde, 10-5 en 10-6 per jaar, 

voor het groepsrisico om de oriëntatiewaarde en een factor 0,1 maal de oriëntatiewaarde. 

 

De geschatte jaarintensiteit op de Bernsehoef bedraagt ter hoogte van het plangebied 80 transporten 

brandbare gassen (GF1, GF2, GF3) op jaarbasis. De Bernsehoef is van het routetype ‘weg buiten de 

bebouwde kom’.  

Voor wat betreft het plaatsgebonden risico kan op basis van vuistregel 1 en 2 gesteld worden dat deze weg 

geen 10-5-contour en 10-6-contour (minder dan 500 GF3-transporten). 

 

Ten aanzien van het groepsrisico wordt getoetst aan de vuistregels die gelden voor de oriëntatiewaarde en 

10% van de oriëntatiewaarde. Voor de oriëntatiewaarde en 10% van de oriëntatiewaarde geldt dat 

vuistregel 1 niet van toepassing is; deze heeft geen betrekking op brandbare stoffen.  

Voor de toetsing van de oriëntatiewaarde geldt vuistregel 2: wanneer GF3 minder is dan 10 maal de 

drempelwaarde in Tabel 1-6 (eenzijdige bebouwing) of 10 maal de drempelwaarde in Tabel 1-7 (2-zijdige 

bebouwing) wordt de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet overschreden.  

Voor de toetsing van 10% van de oriëntatiewaarde geldt: wanneer GF3 minder is dan de drempelwaarde in 

Tabel 1-6 (eenzijdige bebouwing) of in Tabel 1-7 (2-zijdige bebouwing) wordt 10% van de oriëntatiewaarde 

niet overschreden. 

Het aantal jaarlijkse transporten op de weg Bernsehoef is dermate laag, dat de drempelwaarden en 

daarmee de (10% van de) oriëntatiewaarde niet worden overschreden.  

Voor onderhavige is het opstellen van een QRA niet noodzakelijk.  

 

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor onderhavige ontwikkeling. 

 

5.8 Volksgezondheid 
 

5.8.1 Spuitzones gewasbescherming 

 

Er gelden in Nederland geen wettelijke bepalingen over minimaal aan te houden afstanden tussen gronden 

waarop gewassen in de open lucht worden geteeld en nabijgelegen, voor gewasbeschermingsmiddelen 

gevoelige objecten, zoals woningen. Deze middelen hebben effecten op de gezondheid van de mens. Dit 

contact kan plaatsvinden via opname door de huid dan wel inademing. Teneinde te voorkomen dat een 

dergelijk contact kan plaatsvinden, is het wenselijk om een zekere afstand in acht te nemen tussen open 

teelten en woonpercelen, om een goed woon- en leefklimaat te garanderen dat planologisch gewaarborgd 

kan worden. 

Vanwege mogelijk vrijkomende drift (verwaaiing van spuitvloeistof) bij het bespuiten van fruitbomen wordt 

in de bestemmingsplanpraktijk een vuistregel gehanteerd om een afstand van 50 meter aan te houden 

tussen een fruitboomgaard en een gevoelige bestemming. Dit is een in de praktijk gegroeide vuistregel. 

 

Gevoelige functies zijn plaatsen waar regelmatig en voor een groot gedeelte van de dag mensen verblijven 

of samenkomen. Een woning met tuin wordt als zodanig aangemerkt. Bij de afstand van 50 meter wordt 

ervan uitgegaan dat enerzijds de bedrijfsvoering van de agrariër niet wordt belemmerd en anderzijds dat er 

geen nadelige effecten optreden voor de gezondheid van de bewoners van de woningen. De 50 meter 

afstand is echter een indicatieve en willekeurige afstand. Een verantwoorde afstand hangt onder meer af 

van het soort teelt ter plaatse en de plaatselijke omstandigheden. Drift in bijvoorbeeld de fruitteelt is door 

de aard van de bespuiting, met name op- en zijwaarts gericht spuiten en spuitfrequentie intensiever dan 

bijvoorbeeld bespuitingen in de lage bomenteelt of aardappelteelt. Voor het betrokken bestuursorgaan 

bestaat zowel bij toepassing als afwijking van deze afstand een onderzoeksplicht. Een kortere afstand is 

mogelijk, mits voorzien van een deugdelijke motivering. 

 

Het plangebied grenst aan agrarische percelen waar boomteelt plaats vindt en waar in de toekomst gelet 

op de bestemming boomteelt kan gaan plaatsvinden. Hier wordt mogelijk ook gebruik gemaakt van 
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chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze hebben effecten op de gezondheid van de mens. Dit 

contact kan plaatsvinden via opname door de huid dan wel inademing. Teneinde te voorkomen dat een 

dergelijk contact kan plaatsvinden, is het wenselijk om een zekere afstand in acht te nemen tussen open 

teelten en gevoelige locaties, om een goed woon- en leefklimaat te garanderen dat planologisch 

gewaarborgd kan worden. 

 

In de praktijk wordt vaak een risicozone voor woon- en verblijfsgebieden aangehouden van 50 meter vanaf 

de perceelsgrens. Uit uitspraken van de Raad van State blijkt echter ook dat onder bepaalde voorwaarden 

de afstand van 50 meter (mits goed gemotiveerd) kan worden teruggebracht.  

 

In het rapport ‘Driftblootstelling van omstanders en omwonenden door boomgaard bespuiting’ 

(Wageningen UR d.d. mei 2015) wordt een twaalftal praktijksituaties met betrekking tot driftreducerende 

maatregelen en een driftreducerende spuittechniek (van 75%) weergegeven.  

Op basis van onderzoek zijn voor deze twaalf praktijksituaties de benodigde afstanden tot de laatste 

bomenrij berekend om geen overschrijding van het dermale blootstellingseindpunt (AEL) op 0-3 m hoogte 

en 3-6 m hoogte te krijgen voor de stof captan in de volblad- (na 1 mei) en in de kale boom- (voor 1 mei) 

situatie. Hierbij is de hoogte 0-3 m representatief voor blootstelling van personen die zich buiten bevinden 

en de hoogte 3-6 m voor de blootstelling van de gevel van de bebouwing. 

 

Toets plangebied 

De voormalige bedrijfswoning Bernsehoef 1 is een bestaande woning. Dit betreft een bestaande situatie, 

waarbij het beschermingsregime voor spuitzonering niet wijzigt. Hier behoeven dan ook geen maatregelen 

te worden genomen om het woon- en leefklimaat te borgen.  

 

Op het plangebied is praktijksituatie 7 uit het rapport van toepassing: ‘geen sloot om de boomgaard, er 

wordt gebruik gemaakt van een driftarme spuittechniek (DRT75), er staat een dubbele windhaag of 

houtwal op de perceelgrens’. 

 

In onderhavige situatie is geen sloot aanwezig rondom de kwekerijgronden en wordt er gebruik gemaakt 

van een driftarme spuittechniek. Verder is op zowel de west-, oost- en noordzijde een houtwal aanwezig op 

de perceelsgrens. De hoogte van de houtwal bedraagt minstens 10 meter en bestaat uit (in de winter 

bladverliezende) loofbomen. 

 

De volgende tabel laat zien welke afstand minimaal dient te worden aangehouden in de verschillende 

praktijksituaties. 

 

Tabel 1: Benodigde afstand vanaf de laatste bomenrij (m) om in de kale boom en in de volblad situatie voor de stof 

captan geen overschrijding van het dermale blootstellingseindpunt (AEL) te krijgen op de hoogten 0-3 m en 3-6 m in de 

lucht. 
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Voor onderhavig plan geldt praktijksituatie 7. Dit houdt in dat wanneer er op de rand van het perceel een 

windhaag zou staan, en op 3 meter afstand van deze windhaag een tweede windhaag of een constructie 

met een vergelijkbare filterende werking (75% driftreductie) of een houtwal, dat er dan op 5 meter vanaf de 

tweede windhaag of 15 van de laatste bomenrij op de onderste 3 meter voor omstanders, personen in de 

tuin en andere gevoelige objecten en op 3-6 meter hoogte voor de woning geen overschrijding van de 

dermale blootstelling voor captan bij een bespuiting met een standaard dwarsstroomspuit en 

conventionele holle kegel spuitdoppen. 

Aan de noord-, oost- en westgrens wordt een afstand van 5 meter aangehouden vanaf de houtwal 

(perceelsgrens met naastgelegen landbouwgronden) tot de gevoelige functies binnen het plangebied 

(kampeerterrein en vakantieappartementen). Binnen deze afstand vinden geen verblijfsrecreatieve 

activiteiten plaats. Hiermee is sprake van een voldoende brede buffer tussen enerzijds het kampeerterrein 

en de vakantieappartementen en anderzijds de kwekerijgronden. Op deze manier wordt voldaan aan de 

aan te houden minimale afstand.  

 

Daarnaast wordt rondom het gehele terrein nog een extra een lage haag aangebracht. Tezamen met de 

reeds bestaande beplanting ontstaat een groene zoom die van voldoende grote omvang is zodat deze een 

effectieve buffer vormt tussen de agrarische gronden en de verblijfsrecreatieve bestemming. Eventuele 

drift van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zal hierdoor voldoende worden afgevangen. Hiermee 

wordt een aanvaardbaar woon- en leefklimaat planologisch geborgd.  

De beplanting wordt vastgelegd in zowel het landschappelijk inpassingsplan als de regels van het 

bestemmingsplan. 

 

Hiermee wordt een aanvaardbaar woon- en leefklimaat planologisch geborgd. 

 

5.8.2 Handreiking veehouderij en gezondheid  

 

De Handreiking veehouderij en volksgezondheid 2.0 (versie mei 2018) bevat een praktisch stappenplan 

om te beoordelen of nadere advisering vanuit de GGD wenselijk is. De stappen kunnen stuk voor stuk 

worden doorlopen om na te gaan of er knelpunten worden gevonden.  

 

Stap 1: endotoxine  

Op basis van het ‘Endotoxine toetsingskader 1.0’ kan worden beoordeeld of sprake is van een verhoogd 

volksgezondheidsrisico ten aanzien van varkenshouderijen en pluimveehouderijen. De projectlocatie ligt 

buiten de richtafstanden die aangehouden moeten worden rondom de varkens- en pluimveehouderijen in 

de omgeving. Er is geen sprake van een verhoogd volksgezondheidsrisico.  

 

Stap 2: emissies 

De ontwikkeling leidt niet tot een toename in de emissie voor geur en/of fijnstof en/of ammoniak. 

 

Stap 3a: geur, toetsen aan aanvaardbaar woon- en leefklimaat a.d.h.v. wettelijk kader 

In de beoogde situatie wordt aan de geldende wet- en regelgeving voldaan (zowel voor wat betreft 

geurnormen als vaste afstanden); er is geen sprake van een overbelaste situatie voor geur (voorgrond 

en/of achtergrond). Er is sprake van een goed woon- en leefklimaat. 

 

Stap 3b: geur, toetsen aan aanvaardbaar woon-/leefklimaat a.d.h.v. gezondheidskundige advieswaarde 

 In de beoogde situatie wordt aan de gezondheidskundige advieswaarde voldaan; de meest nabijgelegen 

veehouderijen liggen op ruime afstand van de ontwikkeling (minimaal 185 meter). 

 

Stap 4a: houden meerdere diersoorten binnen één veehouderij 

De afstand tussen het plangebied en een veehouderij met meerdere diersoorten binnen de inrichting 

bedraagt circa 600 meter (Heideweg 10). 
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Stap 5: afstand tot geitenhouderijen, pluimveehouderijen 

Op een afstand van 2 kilometer van de projectlocatie is een geitenhouderij gelegen (Dreefseweg 22). Op 

een afstand van circa 1.860 meter is een pluimveehouderijbedrijf gelegen (Blauwloop 1). Echter, gelet op 

de ruime afstanden wordt niet verwacht dat er negatieve effecten bestaan vanuit de veehouderij op de 

ontwikkeling.  

 

Stap 6: mestbe- en -verwerking 

Er is geen sprake van mestbe- of ververwerking als nevenactiviteit of als zelfstandige activiteit. 

 

Stap 7: ongerustheid 

Bij omwonenden is geen sprake van ongerustheid over de volksgezondheid. 

 

Conclusie: er wordt voldaan aan het stappenplan uit de Handreiking voldaan. Er hoeft geen GGD-advies te 

worden opgevraagd. 

 

Geitenhouderijen 

Uit het VGO-2 en VGO-3 onderzoek is gebleken dat zich in een straal van circa 2 kilometer rond 

geitenbedrijven een verhoogd aantal gevallen van longontsteking voordoet. Op een afstand van 2 kilometer 

van de projectlocatie is een geitenhouderij gelegen op de locatie Dreefseweg 22. Er is geen sprake van een 

verhoogd volksgezondheidsrisico. Gezondheid in relatie tot veehouderijen vormt geen belemmering voor 

het plan. 
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6. Waterparagraaf 
 

6.1 Watertoets 
 

Het doel van de watertoets is te waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op 

evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante plannen en 

besluiten. Een watertoets maakt de mogelijke negatieve invloeden van het initiatief binnen het plangebied 

inzichtelijk. Tevens geeft de watertoets de oplossingsrichtingen aan waarmee mogelijke optredende 

negatieve invloeden beperkt of ongedaan kunnen worden gemaakt.  

 

6.2 Beleid 
 

Met betrekking tot de waterhuishouding zijn diverse beleidsstukken relevant. Genoemd kunnen worden: 

Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021, Waterbeheerplan 2016-2021 Waterschap Brabantse Delta, 

Vierde Nota Waterhuishouding, Waterbeleid in de 21e eeuw WB21, Nationaal bestuursakkoord water, 

Beleidsbrief regenwater en riolering. Centraal in het waterbeleid is dat water een belangrijk sturend 

element is in de ruimtelijke ordening. De waterhuishouding legt daarmee een ruimteclaim waaraan voldaan 

moet worden. Daarbij zijn de volgende strategieën leidend: 

• Vasthouden-bergen-afvoeren (waterkwantiteit); 

• Voorkomen-scheiden-zuiveren (waterkwaliteit). 

 

Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 Noord-Brabant 

Op 18 december 2015 heeft de provincie Noord-Brabant het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 

(PMWP) vastgesteld. Het PMWP geeft richting aan het milieu- en waterbeleid van de provincie, met 

specifieke nadruk op een aantal thema’s, waaronder grondwaterbeheer, waterveiligheid, klimaat en 

gezondheid. 

Uitgangspunten van dit plan zijn:  

• balans tussen efficiënt beschermen en duurzaam benutten van de fysieke leefomgeving;  

• uitnodigend voor partijen die verantwoordelijkheid nemen, streng voor achterblijvers;  

• opgaven integraal en gebiedsgericht oplossen;  

• een dynamische en uitnodigende uitvoeringsagenda, die de provincie samen met haar partners 

uitvoeren. 

 

Beleid waterschap Brabantse Delta 

Het waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het waterbeheer in de gemeente Baarle- Nassau. 

Het gaat dan om het waterkwantiteits en - kwaliteitsbeheer, de waterkeringzorg, waterzuivering, het 

grondwaterbeheer, het waterbodembeheer en vaak ook het scheepvaartbeheer.  

Het waterschap heeft de grondslag van haar beleid opgenomen in het Waterbeheersplan 2016-2021, dat 

is afgestemd op Europees, nationaal en provinciaal beleid. Speerpunten uit het waterbeheerplan zijn 

risico’s beheersen, duurzame ontwikkeling, maatschappelijk verantwoord en vernieuwend, effectief en 

efficiënt.  

 

Daarnaast heeft het waterschap waar nodig nog toegespitst beleid en beleidsregels op de verschillende 

thema’s/speerpunten uit het waterbeheersplan en heeft het waterschap een eigen verordening: de Keur en 

de legger. De Keur bevat gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot ingrepen die consequenties 

hebben voor de waterhuishouding en het waterbeheer. De legger geeft aan waar de waterstaatswerken 

liggen, aan welke afmetingen en eisen die moeten voldoen en wie onderhoudsplichtig is. Veelal is voor deze 

ingrepen een watervergunning van het waterschap benodigd.  

 

Het waterschap hanteert bij nieuwe ontwikkelingen het principe van waterneutraal bouwen, waarbij 

gestreefd wordt naar het behoud of herstel van de ‘natuurlijke’ waterhuishoudkundige situatie. Vanwege dit 
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principe wordt bij uitbreiding van verhard oppervlak voor de omgang met hemelwater uitgegaan van de 

voorkeursvolgorde infiltreren, bergen, afvoeren. De technische eisen en uitgangspunten voor het ontwerp 

van watersystemen zijn opgenomen in de ‘beleidsregel hydraulische randvoorwaarden 2009’. 

 

Keur 

Voor waterhuishoudkundige ingrepen in het plangebied is de Keur van het waterschap Brabantse Delta van 

toepassing. De Keur is een waterschapsverordening die bepalingen bevat met betrekking tot activiteiten 

die gevolgen hebben voor waterhuishouding en waterbeheer. Op grond van Keur is het zonder ontheffing 

van het waterschap is het onder andere verboden om handelingen te verrichten waardoor het onderhoud 

aan watergangen kunnen belemmeren. 

 

Beleidsregel hydrologische uitgangspunten bij de keurregels voor afvoeren van hemelwater 

De drie Brabantse Waterschappen hanteren sinds 1 maart 2015 dezelfde (beleids)uitgangspunten voor het 

beoordelen van plannen waarbij het verhard oppervlak toeneemt.  

 

Bij een toename en afkoppelen van het verhard oppervlak geldt het uitgangspunt dat plannen zoveel 

mogelijk hydrologisch neutraal worden uitgevoerd. De waterschappen maken bij het beoordelen van 

plannen met een toegenomen oppervlak onderscheid tussen grote en kleine plannen. Hoewel er relatief 

veel kleine plannen zijn veroorzaken deze op deelstroomgebiedsniveau nauwelijks een toename van de 

maatgevende afvoer. Het waterschap maakt grofweg onderscheid in projecten met een toename van 

verhard oppervlak van maximaal 2.000 m2, toename van een verhard oppervlak tussen 2.000 m2 en 

10.000 m2 en projecten met een toename van het verhard oppervlak van meer dan 10.000 m2.  

 

6.3 Oppervlaktewater  
 

De volgende figuur toont de oppervlaktewateren in de omgeving van het plangebied.  

 

   
Figuur 23: Ligging oppervlaktewateren omgeving plangebied  

 

Aan de westzijde van het plangebied is een watergang, in beheer bij het waterschap Brabantse Delta, 

gelegen. Het initiatief heeft geen effecten op deze watergang.  

 

Plangebied 

 

Watergang  

Waterschap 
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6.4 Grondwater 
 

De Bodematlas van provincie Noord-Brabant bevat gegevens over de grondwaterstanden binnen het 

plangebied. Uit de gegevens blijkt dat de gemiddelde hoogste waterstand (GHG) zich rond de 100-160 cm 

onder het maaiveld bevindt en de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) rond de 200->250 cm onder 

het maaiveld (zie volgende figuren).  

 

  
Figuur 24: Gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) (bron: Bodematlas, Noord-Brabant) 

 

  
Figuur 25: Gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) (bron: Bodematlas, Noord-Brabant) 

 

6.5 Omgang met hemelwater en afvalwater 
 

Beleid Waterschap Brabantse Delta  

Het waterschap hanteert bij nieuwe ontwikkelingen het principe van waterneutraal bouwen. Voor de afvoer 

van hemelwater betekent dit dat het waterschap bij uitbreiding van verhard oppervlak voor de omgang met 

hemelwater uit gaat van de voorkeursvolgorde infiltreren, retentie (binnen en buiten de projectlocatie) en 

bergen in bestaand watersysteem. 

 

 

Plangebied 

Plangebied 
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Hydrologisch neutraal bouwen  

Hydrologisch neutraal bouwen betekent dat het schone hemelwater afkomstig van daken en erfverharding 

op het perceel moet worden verwerkt door middel van infiltratie of waterberging. Gezorgd moet worden dat 

voldoende buffercapaciteit aanwezig is. De oorspronkelijke landelijke afvoer mag niet overschreden worden 

bij een bui die eens in de 10 jaar voorkomt (T=10).  

Om te voldoen aan het principe van hydrologisch neutraal bouwen zal het hemelwater in de nieuwe situatie 

op eigen terrein worden geïnfiltreerd.  

 

Verhard oppervlak 

Bij onderhavige ontwikkeling wordt de bestaande verharding aan de westzijde van de pluimveestal 

verwijderd. Aan de oostzijde wordt, ten behoeve van de toegang tot de vakantieappartementen en de 

camping, nieuwe halfverharding aangelegd, waar het hemelwater ter plaatse kan infiltreren. Er wordt geen 

nieuwe bebouwing opgericht die een grotere oppervlakte heeft dan de huidige pluimveestal. Netto gezien 

neemt het volledig verhard oppervlak dan ook af. Dit betekent dat conform de Keur geen compenserende 

maatregel noodzakelijk is voor de infiltratie van het hemelwater. 

 

Gebruik niet uitlogende materialen  

Het gebruik van niet uitlogende materialen is conform het advies van de Dubo-richtlijn (Duurzaam Bouwen). 

Bij de verbouw van de vakantieappartementen zal geen gebruik worden gemaakt van onbehandelde 

uitlogende materialen zoals koper, zink en lood, teerhoudende dakbedekking (PAK’s). Doordat het 

hemelwater niet vervuild is, is het geen probleem om het hemelwater te laten infiltreren.  

 

Huishoudelijk afvalwater  

Huishoudelijk afvalwater (zowel afkomstig van de bedrijfswoning als van de recreatieve voorzieningen) 

wordt separaat afgevoerd via de gemeentelijke riolering.  

 

Conclusie  

Geconcludeerd kan worden dat voldaan wordt aan het beleid van Waterschap Brabantse Delta. 
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7. Uitvoerbaarheid 
 

7.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 

In het kader van de openbare voorbereidingsprocedure wordt het plan in procedure gebracht en is er voor 

eenieder de gelegenheid om kennis te nemen van het plan. In het kader van deze procedure bestaat de 

mogelijkheid om op de plannen te reageren via de gangbare bezwaar- en beroepsprocedures. 

 

1) Voorbereiding en vooroverleg 

Het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.1) geeft aan dat burgemeester en wethouders bij de 

voorbereiding van een ruimtelijk plan overleg voeren met de besturen van betrokken gemeenten en 

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

ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. 

De instanties die in kennis gesteld moeten worden van dit bestemmingsplan zijn geïnformeerd. 

 

2) Voorontwerp 

Het voorontwerpbestemmingsplan wordt voor een periode van 4 weken ter inzage gelegd, waarin 

eenieder in de gelegenheid wordt gesteld inspraakreacties in te dienen.  

 

3) Ontwerp 

Het ontwerpbestemmingsplan wordt voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd, waarin eenieder 

in de gelegenheid wordt gesteld zienswijzen in te dienen.  

 

4) Vaststelling 

Het bestemmingsplan wordt na verwerking van de zienswijzen vastgesteld door de gemeenteraad van 

Loon op Zand en wordt vervolgens ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kan eenieder die een 

zienswijze op het plan heeft ingediend beroep aantekenen.  

 

7.2 Economische uitvoerbaarheid 
 

Per 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Met de inwerkingtreding van de 

Wro rust op de gemeente de verplichting tot het verhalen van kosten bij grondexploitatie via een 

exploitatieplan, tenzij kostenverhaal anderszins is verzekerd. 

 

Met initiatiefnemer is op grond van de grondexploitatiewetgeving, als opgenomen in de Wro, een anterieure 

ontwikkelingsovereenkomst gesloten. In de overeenkomst zijn ontwikkelvoorwaarden (waaronder 

planschade) opgenomen. 
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8. Juridische verantwoording 
 

8.1 Algemene opzet 
 

Dit hoofdstuk bevat de concrete vertaling van het beleidsgedeelte (voorafgaande hoofdstukken) naar het 

juridisch gedeelte van het wijzigingsplan (de verbeelding en regels).  

Het wijzigingsplan bestaat uit de volgende onderdelen: 

• De toelichting: een planbeschrijving die een verantwoording van de gemaakte keuzes, een 

toelichting op de juridische opzet en een korte beschrijving van de handhavings- en 

uitvoeringsaspecten bevat; 

• De bestemmingsregels, waarin de bestemmingen en daarbinnen geldende mogelijkheden zijn 

uitgewerkt. Hierbij is aangesloten bij de regels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 

Geconsolideerd’;  

• De verbeelding: heeft de rol heeft van visualisering van de bestemmingen. 

 

8.2 Toelichting op de verbeelding 
 

Op de verbeelding zijn de bestemmingen onderscheiden. De bestemmingen zijn afgeleid uit het gebruik (de 

aanwezige functies). Deze vormen het zogenaamde casco van het plan, waarvan in beginsel niet mag 

worden afgeweken. 

 

Op basis van het voorgaande worden in voorliggend bestemmingsplan de volgende bestemmingen en 

aanduidingen onderscheiden: 

 

• Agrarisch (enkelbestemming); 

• Recreatie – Verblijfsrecreatie (enkelbestemming); 

• Waarde – Archeologie 2 (dubbelbestemming); 

• Bouwvlak; 

• Specifieke vorm van recreatie – vakantieappartementen (functieaanduiding); 

• Specifieke vorm van recreatie – kleinschalig kamperen (functieaanduiding). 

 

8.3 Toelichting op de regels  
 

De systematiek van de regels kan worden samengevat aan de hand van de hoofdstukindeling. 

De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken: 

 

• Hoofdstuk 1 ‘Inleidende Regels’ gaat in op de omschrijvingen van de in de regels gehanteerde 

begrippen en de wijze waarop de vermelde maten worden bepaald. 

• In hoofdstuk 2 ‘Bestemmingsregels’ worden de verschillende bestemmingen met bijbehorende 

gebruiksbepalingen en bouwregels beschreven.  

• Hoofdstuk 3 ‘Algemene regels’ geeft een overzicht van de algemene bouw- en gebruiksregels, de 

regels met betrekking tot afwijken van het bestemmingsplan, algemene aanduidingsregels en de 

bepalingen ten behoeve van wijzigingen van het bestemmingsplan. Tot slot komen de 

procedureregels aan bod, die verwijzen naar de wetgeving die in acht moet worden genomen.  

• In hoofdstuk 4 ‘Overgangs- en slotregels’ komen de regels ten aanzien van het overgangsrecht en 

de slotregel aan bod.  
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Bijlage 1 Situatietekening beoogde situatie 
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Bijlage 2 Berekeningen stikstofdepositie Aerius Calculator 
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Onderbouwing invoergegevens 
 

Realisatiefase 

Gedurende interne bouwwerkzaamheden om de pluimveestallen te verbouwen tot vakantieappartementen 

(realisatiefase) treden er mogelijk effecten op zoals een tijdelijke toename van concentraties aan 

luchtverontreinigende stoffen. Tijdelijk zal er werkverkeer rijden van en naar de inrichting. Het gaat om een 

aantal verkeersbewegingen samen met de (vaak mobiele) bronnen die bij de bouw gebruikt worden. Deze 

verkeersbewegingen en de inzet van mobiele bronnen leiden mogelijk tot stikstofdepositie op Natura2000-

gebieden. 

 

Verkeersgeneratie  

Het bouwproject genereert voor een periode van circa 3 maanden een toename aan licht, middelzwaar en 

zwaar verkeer.  

In de navolgende tabel zijn aantallen verkeersbewegingen als gevolg van de interne bouwwerkzaamheden 

uiteengezet. 

 

Tabel 6: Verkeersbewegingen realisatie 

Aanvoer bouwmaterialen 20 vrachtwagens  
Afvoer afval bouw 

Verkeersbewegingen bestelbus personeel bouwbedrijf 1 bestelbus per dag 

Verkeersbewegingen met auto diverse 1 auto per dag  

 

Gebruiksfase 

In deze fase is sprake van verkeersbewegingen van en naar de bedrijfswoning en van en naar de 

vakantieappartementen en de camping, als gevolg van de beoogde bedrijfsactiviteiten (zie volgende tabel). 

 

Tabel 2: Verkeersbewegingen 

Verkeersbewegingen bedrijfswoning (auto) 8 per dag 

Verkeersbewegingen vakantieappartementen en 

camping (auto) 

31 per dag 

 

 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Realisatiefase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RVKqP8v1LvPq (18 juni 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Agron Advies B.V. Bernsehoef 1, 5171 PJ Kaatsheuvel

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Bernsehoef 1 Kaatsheuvel RVKqP8v1LvPq

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

18 juni 2020, 14:12 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 2,47 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Vestiging recreatief bedrijf

RVKqP8v1LvPq (18 juni 2020)Resultaten Realisatiefase

Resultaten
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Locatie
Realisatiefase

Emissie
Realisatiefase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeersbewegingen personenvervoer
verbouwwerkzaamheden
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeersbewegingen vrachtverkeer
verbouwwerkzaamheden
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 2,41 kg/j

RVKqP8v1LvPq (18 juni 2020)Resultaten Realisatiefase

Resultaten
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Emissie
(per bron)
Realisatiefase

Naam Verkeersbewegingen
personenvervoer
verbouwwerkzaamheden

Locatie (X,Y) 130669, 406083
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeersbewegingen
vrachtverkeer
verbouwwerkzaamheden

Locatie (X,Y) 130668, 406078
NOx 2,41 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

1,0 / etmaal NOx
NH3

2,25 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 20,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RVKqP8v1LvPq (18 juni 2020)Resultaten Realisatiefase

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200403_6c571f9654

Database versie 2019A_20200403_6c571f9654

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

RVKqP8v1LvPq (18 juni 2020)Resultaten Realisatiefase

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Gebruiksfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RNCSosMNoeqx (02 april 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Agron Advies B.V. Bernsehoef 1, 5171 PJ Kaatsheuvel

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Bernsehoef 1 Kaatsheuvel RNCSosMNoeqx

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

02 april 2020, 22:54 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 2,03 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Vestiging recreatief bedrijf

RNCSosMNoeqx (02 april 2020)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Locatie
Gebruiksfase

Emissie
Gebruiksfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeersbewegingen vakantieappartementen en
camping
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,72 kg/j

Verkeersbewegingen bedrijfswoning
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

RNCSosMNoeqx (02 april 2020)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)
Gebruiksfase

Naam Verkeersbewegingen
vakantieappartementen en
camping

Locatie (X,Y) 130671, 406103
NOx 1,72 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 31,0 / etmaal NOx
NH3

1,72 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeersbewegingen
bedrijfswoning

Locatie (X,Y) 130687, 406042
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 8,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RNCSosMNoeqx (02 april 2020)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200327_c5ea8671e4

Database versie 2019A_20200327_c5ea8671e4

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

RNCSosMNoeqx (02 april 2020)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Bijlage 3 Landschappelijk inpassingsplan 



• KuiperCompagnons 
28.09.18 werknummer 618.146.80 

LAN DSCHAPSADVI ES 
Herbestemming kavel Bernsehoef 1, gemeente Loon op zand 



Opgave 
Het opstellen van randvoorwaarden, bouwstenen en aanbevelingen 
voor een goede landschappelijke inpassing/ kwaliteitsverbetering 
voor de transformatie van het erf en de schuur van agrarisch naar 
recreatieve functie/bestemming voor de kavel Bernsehoef 1 in de 
gemeente Loon op Zand. Het plangebied ligt ten zuidwesten van de 
Efteling, in het halfopen cultuurlandschap. 

Met de bouwstenen voor de landschappelijke inpassing moet de 
eigenaar vervolgens zelf een plan maken. De afbeeldingen in deze 
notitie zijn richtinggevend en zijn geen blauwdruk en eindbeeld. 



Beleid 
Het gemeentelijk beleid is vastgelegd in de structuurvisie Loon op 
Zand 2030. Het plangebied lig het halfopen cultuurlandschap 
('coulisselandschap') . 

De koers voor het halfopen cultuurlandschap richt zich op de 

versterking van de kleinschaligheid en de hoge natuurlijke en 
recreatieve kwaliteiten. Het gebied ten zuiden van Kaatsheuvel 
wordt daarbij vormgegeven als ' leisure landschap', dat ook voor de 
inwoners van Kaatsheuvel van waarde is als recreatief 
uitloopgebied. In de uitloop hiervan ligt de Bernsehoef 1. Hier wordt 
ruimte geboden aan kleinschalige, recreatieve ontwikkelingen mits 

de landschappelijke en/of ecologische waarden van het gebied 
behouden blijven of versterkt worden. 

De ontwikkeling past binnen het gemeentelijk beleid. Vanwege het 
landschappelijk belang dat in de (ontwerp)structuurvisie Loon op 
Zand 2030, le herziening wordt benadrukt, is dit landschapsadvies 
als onderlegger voor de ontwikkeling opgesteld. 

J 

" 
~ • • • ~ gomoornoo1cm1 A 9roo:~h=i hgo e."lmpino / 

bun;ac.·.'P:uk 
A t.lc:msclmhgo cnmp.ng 

:.po1t,::;11k X Q::illb~n 

1eaeo.11e9cbHMI © Er:e:no 

BELEIQ en O NDVIKKEUNGEN 

IC$Crvo11ng u:tb1etd11"!)5loc:ibo 

ticnoud ,.."" mmima.11 
b'3$15\-00Q!enongenn1~'il:lu 

•· •• R.-cu·we on~Ju 111og 

<(. ; : " n")uwo ont~1,11t..ag Eltc-!<09 (1na1c;;<1MI) 

~: l"; n>euwo on9oli1k\·loc1:;0 ~n~o11:ng N261 

Il cmbovwonN261 

• oehoYd<:m I von:.:e1kon reetoObfl\ 'C reliltlt' 
(IJ'ld 1o;;.at100 

\ bcdrll\'er:;:i.-.:k "'.i- cutll.rumGtcn;,.chvr.1ardowcilo molon 'i:1 onî'MkkolonbnusendCOI'~ ,.\ jn1cuwe) roeto.J1mvopoo1t 1:rnn1t('num 

~ cenlr u~:>ice ~ do bo:1o111ko n.J:i:u1ge!»edcn 0 on:v.'11.kulen ~m ... 1AAclacl>ied JU 11JOU·,..• l.:indoood 

IOka:.O woç 

~ 910<lt'1$ llU CIUUT 

X E.o:p1erenco l:;l.:Jtld 

hE-1 f\allopen cu:iuurlanclschep 

NP loonso on Orunen5o Ou1non 

K 1Jr· ) ' 

G ~b101d 1119:;.r1~11no ooan1\'C1:pasx 

~ IWllStruc:h.lr.•r .:.n~lli\'CN>Alll 
~ uanslormilt:t>gC:>K!O 



Karakteristieken gebied 

Het plangebied ligt aan de Bernsehoef in het halfopen 
cultuurlandschap. Het grenst aan de noordoostzijde aan de 
intensieve recreatie (de Efteling en het bungalowpark Bosrijk) en 
grenst aan het uitloopgebied van Kaatsheuvel waarin de golfbaan 
Efteling aan de zuidzijde van de Bernsehoef is gelegen als onderdeel 
van het landschap. Het plangebied ligt vlakbij het nationaal park "De 
Loon se en Drunense Duinen". 

Het kleinschalige en halfopen cultuurlandschap kenmerkt zich door 
een mozaïek van oude bouwlanden, weides, bosschages, houtwallen 
en bomen lanen. Het agrarisch grondgebruik bestaat van oudsher 
vooral uit grondgebonden melkveehouderijen, maar de laatste jaren 
zijn boomkwekerijen sterk in opkomst. Tussen het erf Bernsehoef 1 
en het lint aan de zuidzijde liggen enkele percelen met 
boomkwekerijen . 

De Bernsehoef is een langgerekt noord-zuid halfopen lint met 
doorzichten naar het achterliggende landschap en wordt gekenmerkt 
door een concentratie van woningen, agrarische bedrijven, 
recreatiebedrijven. Het lint heeft een kleinschalig en een afwisselend 
karakter. 

Het erf ligt in het gebied met een concentratie van de Bernse 
hoeven en is ontsloten via een bypass van de Bernsehoef, een smal 
wegprofiel die aan de zuidzijde wordt begeleid met een robuuste 
houtsingel. 

Het erf aan de Bernsehoef 1 heeft een robuuste erfbeplanting die 
aan de noordzijde niet geheel gesloten is en een representatief 
voorerf naar de weg. De erfbeplanting aan de noord- en oostzijde 
van de kavel zijn aan de buitenzijde begrensd door hoge 
hekwerken/schermen. 

Het oude lint Bernsehoef verknoopt in noord-zuid richting het 
buitengebied met het dorp en loopt als recreatieve route langs het 
erf en is onderdeel van het recreatieve netwerk van Loon op Zand. 
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Bouwstenen voor 
landschappelijke inpassing 
Voor de beoogde ontwikkeling van de transformatie van het erf aan de 
Bernsehoef 1 tot recreatieve bestemming met de omvorming van de stallen tot 
vakantieverblijven, toevoegen van 8 kampeerplaatsen en kleinschalige horeca is 
het noodzakelijk een kwalitatieve goede landschappelijke inpassing en 
kwaliteitsverbetering van het landschap te realiseren. Hiervoor gelden de 
volgende bouwstenen/uitgangspunten en aanbevelingen : 

1. NIEUW RECREATIEREF AAN HET LINT BERNSEHOEF 

Voor een recreatief aantrekkelijk landschap is ook de geschiedenis van belang, 
belang, met aandacht voor historische functies, gebouwen en plekken. Het 
landschap vertelt een verhaal dat door deze elementen leesbaar wordt. 
Gebouwen die karakteristiek zijn voor (de geschiedenis van) Loon op Zand 
moeten we zoveel mogelijk proberen te bewaren. Geef de oude schuur op het 
het erf een tweede leven door het wijzigen van de functie van agrarisch naar 
recreatief. 

Probeer bij de renovatie en modernisering van de bestaande bebouwing de 
contouren zoveel mogelijk te behouden . Ook bij verbouw of eventuele 
nieuwbouw zijn de contouren eenvoudig, en bestaat de bebouwing uit één 
laag met beeldbepalende kap. Maak geen schuttingen tussen de 
appartementen, maar integreer deze in de bebouwing (zie de 
inspiratiebeelden en doorsnede A). 

Laat de uitstraling van de recreatievoorzieningen aansluiten bij de agrarische 
sfeer van het halfopen cultuurlandschap. Laat u voor de architectuur 
inspireren door gebiedseigen agrarische erfbebouwing. Pas hoogwaardige, 
duurzame en natuurlijke materialen toe die passen bij de identiteit van het 
gebied. 
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De bebouwing ligt dicht bij de weg en is daarmee het visitekaartje van het 
landschap. Koester historische details, zoals de grote staldeuren aan het lint 
en maak daar een fraaie en uitnodigende gevel met daarin de receptie en 
licht ondersteunde kleinschalige horeca ondergeschikt aan de functie met een 
gezellig terrasje ervoor, dit geeft extra charme aan de recreatieve activiteiten . 

Betrek een architect bij het ontwerp van de renovatie en verbouw van de 
stallen tot recreatieverblijven en een landschapsarchitect voor de 
landschappelijke inpassing. 

geintegreerd terras boerenbeplanting 

Doorsnede A 

erf haaksparkeren haag kamperen in de boomgaard 
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2. HERSTEL EN ONTWIKKEL DE KARAKTERISTIEKE GROENE ERFSINGELS 

Voorwaarde is een goede landschappelijke inpassing. Laat de voorzieningen 
niet te veel opvallen in het landschap. Behoud de aanwezige 
landschapselementen zoals bosjes, houtwallen en leg nieuwe gebiedseigen 
landschapselementen aan. Het aanhouden van bestaande landschappelijke 
begrenzingen draagt ook bij aan landschappelijke inpassing. Door het erf 
landschappelijk in te richten sluit het aan op de omgeving en levert het een 
bijdrage aan het versterken van het landschap en natuurwaarden en aan de 
natuurbeleving van de recreanten. (1) 

Erfbeplanting is beeldbepalend. Versterk de kleinschalige landschapsstructuur 
en zorg er voor dat het erf omkaderd/ingelijst is met beplanting. Begrens de 
voortuinen met hagen (2) en zijkanten en achterkanten met de karakteristieke 
karakteristieke groene erfsingels als natuurllijke begrenzing. (3) 

Hekken geven geen welkom gevoel . Als u de toegang tot het terrein wilt 
kunnen regu leren, maak dan zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke 
afscheidingen, zoals hagen en erfsingels. Aanbeveling: verwijder de hoge 
hekwerken/schermen aan de noord- en oostzijde van de bestaande groene 
erfsingels. Als u toch een hek wil , plaats een hek aan de binnenzijde van de 
haag/ houtsingel en niet ervoor aan de zijde van het landschap. (4 en 
doorsnede B) 

Vanuit het oogpunt van de nieuwe bedrijfsvoering kan gekozen worden om 
aan de westzijde van de bestaande erfsingel op een aantal plekken de 
ondergroei (struiklaag) uit te dunnen, zodat er doorzichten vanaf de terrassen 
naar het landschap ontstaan . (5 en doorsnede C) 
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bestaande erfslngel 
op een aantal plekken de ondergroei 

(struiklaag) uit te dunnen, 
zodat er doorzichten vanaf de terrassen 

naar het landschap ontstaan 

Doorsnede C 

gemaaid gras geintegreerd terras kamperen in de boomgaard 

Doorsnede B 

Bestaande houtwal handhaven en hekwerk aan de 
binnenzijde van de haag/houtsingel of in de singel opnemen 

en niet ervoor aan de zijde van het landschap 
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3. MAAK EEN STREEKEIGEN ERFOPBOUW 

Maak een duidelijke hoofdentree voorzien van een inrijhek voor het 
woonhuis en een gescheiden entree voorzien van inrijhek voor het recreatie
erf. (1) 

Houd het erf compact en plaats gebouwen geclusterd rond een 
gemeenschappelijke ruimte op het erf, zodat de hoeveelheid verharding 
beperkt wordt. (2) 

Zorg ervoor dat de kenmerkende verdeling in voor- en achtererf herkenbaar 
is: voor of naast het woongedeelte een representatieve prive siertuin (3) en 
achter het werkgedeelte met een boomgaard (4), etc. 

Zorg dat er naast bebouwing voldoende ruimte is voor gebiedseigen 
groenelementen op het erf. Groene elementen op het erf kunnen zijn: 
leilindes voor de gevel, moestuinen, siertuinen, hoogstam boomgaard, 
hagen, windsingels en een grote solitaire boom. Pas inheemse beplanting 
toe. Aan de westzijde van de recreatieverblijven is het fraai om gras (S) tot 
aan de bebouwing te laten lopen aan de oostzijde grenzend aan het erf is 
het fraai een robuuste strook met kleurrijke boerenbeplanting (6) als 
overgang naar het halfverharde erf te situeren, zodat de terrassen vrij liggen 
en het erf een groene uitstraling krijgt. 

Uw erf of recreatieterrein ziet er aantrekkelijker uit wanneer de auto's uit 
het zicht worden geparkeerd aan de oostzijde van het erf geconcentreerd in 
een compacte doorlopende strook met haaksparkeren (zie doorsnede A en 
inspiratiebeeld). Houd geparkeerde auto's uit het zicht, bijvoorbeeld tussen 
hagen en handhaaf bestaande bomen tussen de parkeerplaatsen. Gebruik 
geen gesloten verharding maar halfverharding/grasparkeren, houdt het erf 
informeel en geef het een landelijke uitstraling. (7) 
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5. ONTWIKKEL HET LANDSCHAP ALS RECREATIEVE TREKKER 

Verhoog de verblijfsmogelijkheden in het landschap, bijvoorbeeld enkele 
bijzondere vakantieverblijven in een sta l/hoeve (1), kamperen in de 
boomgaard (2), etc. 

Zorg dat de voorzieningen kleinschalig blijven en zich voegen in het landschap, 
landschap, zodat het gebied attractief blijft. 

Verhoog de recreatieve waarde door recreatieve functies op te nemen die 
passen bij de maat en schaal van het gebied, zoals licht ondersteunde 
kleinschalige horeca ondergeschikt aan de functie , theetuin/ pluktuin, etc. 

Maak aanleidingen voor passanten om even te stoppen en te kijken. Voorkom 
dat het terrein onzichtbaar wordt vanaf wegen en paden: zorg voor 
doorzichten en maak (uit)kijkpunten, zoals een gezellig terrasje in het groen 
aan het lint. (3) 

Draag bij aan een gastvrij landschap. Recreatieondernemers zijn de gastheren 
en gastvrouwen van het landschap. Door te recreëren krijgen bezoekers een 
beeld van Loon op Zand, en als recreatieondernemer draagt u bij aan deze 
beeldvorming. Samen zorgen we voor een recreatief aantrekkelijk landschap. 
Bezoekers voelen zich welkom in een gebied waar zo min mogelijk hekken 
staan en waar goede voorzieningen zijn die het recreatieve bezoek 
aangenaam maken. 
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1. INLEIDING EN DOELSTELLING

 In opdracht van Bureau Broeders BV is door Bakker Milieuadviezen een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd op een groot deel van het perceel Bernsehoef 1 te Kaatsheuvel, kadastraal bekend gemeente 
Loon op Zand, sectie G, nummer 2460. 

 Het doel van het verkennend onderzoek is om vast te stellen of de grond en/of het grondwater ter plaatse 
van het onderzoeksterrein verontreinigingen bevatten welke een belemmering of beperking zouden kunnen 
vormen bij de voorgenomen verbouw van de huidige stal aan de westzijde tot een recreatieverblijf. 

 In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de terreinsituatie van de onderzoekslocatie. Hoofdstuk 3 beschrijft de 
uitgevoerde werkzaamheden. Hoofdstuk 4 geeft de resultaten van het onderzoek weer. In hoofdstuk 5 zijn 
de conclusies en aanbevelingen opgenomen. 

 NB: Bakker Milieuadviezen heeft het bodemonderzoek uitgevoerd onder certificaat BRL SIKB 2000 
conform de onderliggende protocollen 2001 en 2002. Middels ondertekening van het voorliggende rapport 
wordt verklaard dat er geen sprake is van eigendom van het te onderzoeken onroerend goed en tevens dat 
het bodemonderzoek onpartijdig en onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd. De uitvoerend 
veldwerker is O. Bakker. 

2. ACHTERGRONDINFORMATIE.

2.1 Terreinsituatie en historie.

 De onderzoekslocatie is gelegen aan de noordzijde van de Bernsehoef. De plaats van de locatie ten opzichte 
van de omgeving is op bijlage 1 weergegeven. Het onderzochte terreindeel heeft een oppervlakte van circa 
6000 m2.  

 Voor historische informatie zijn de opdrachtgever, de eigenaar (dhr. van Wanrooij), TOPO-tijdreis, het 
eigen bodemonderzoeksarchief en de website Omgevingsrapportage Noord-Brabant geraadpleegd. De 
eigenaar heeft de rapportage van een eerder bodemonderzoek uit 2001 beschikbaar gesteld. 

 Terreinbeschrijving.

 Op het perceel bevinden zich een woning en een leegstaande stal over bijna de gehele lengte van het 
westelijk deel van het perceel. Ten noorden van de woning ligt een goed onderhouden tuin. Ten oosten van 
de stal ligt een oprit die bedekt is met grind. Dit grind ligt op antiworteldoek en daaronder bevindt zich zand 
of de originele grond (geen puin dus).. Ten zuiden en ten westen van de stal ligt klinkerbestrating. In de stal 
ligt een degelijke betonvloer die vermoedelijk gehandhaafd zal blijven voor de herontwikkelings-plannen. 
 Het gehele terrein ligt er goed onderhouden bij. 

 Bij de terreininspectie zijn op het maaiveld geen morsingen, brandplekken of zwerfasbest aangetroffen. Op 
de schuur ligt wel een asbest golfplatendak. Een deel van dit dak watert af op de onverharde bodem, ofwel 
het dak is hier niet voorzien van een goot. Dit betreft het noordelijke deel van de oostzijde van het dak. 

 Huidig gebruik. 

 Woonbestemming. 
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 Voormalig gebruik. 

 Op TOPO-tijdreis is te zien dat de eerste bebouwing dateert van de jaren '70. Op het terrein is enkele 
decennia sprake geweest van een pluimveebedrijf. Ook het noordelijk aangrenzende terrein hoorde toen bij 
onderhavig terrein. De bedrijfsactiviteiten zijn reeds geruime tijd gestaakt. Bij een eigen bodemonderzoek 
in september/oktober 2010 was de kippenstal op het noordelijk aangrenzende perceel ook al niet meer als 
zodanig in gebruik. 

 Toekomstig gebruik.

 Woonbestemming met tevens een recreatief gebruik. Zoals vermeld wordt de huidige leegstaande 
voormalige pluimveestal verbouwd tot een recreatieruimte/groepsaccomodatie. 

 Calamiteiten.

 Er hebben zich geen calamiteiten voorgedaan op het terrein. 

 Ophogingen/dempingen/stort.

 Op het terrein is geen sprake van een gedempte sloot of andersoortige dempingen of ophogingen.  

 Boven- en ondergrondse tanks.

 Op het perceel hebben volgens de rapportage van een eerder bodemonderzoek in 2001 twee olietanks 
gelegen. Een voormalige ondergrondse tank lag ten oosten van de stal (zie tekening in bijlage 2). Een tweede 
tank lag onder het terras bij de woning. Bij het bodemonderzoek door Lawijn in 2001 was de tank ten oosten 
van de stal al reeds verwijderd (namelijk in 1989) en de bodem was hier schoon voor olie. Ook bij de tank 
bij de woning was de bodem geheel schoon. In het rapport van Lawijn staat over de tank bij de woning 
vermeld dat een medewerkster van de Afdeling Bouwen en Milieu getuige was van de reiniging of 
verwijdering van deze tank in 1992 waarbij de bodem schoon was. In onderhavig onderzoek is ter controle 
een diepe boring geplaatst op de voormalige tanklocatie naast de stal. 

 Omgeving. 

 Ten zuiden en ten oosten ligt de weg Bernsehoef. Ten westen ligt een stuk grasland en ten noorden een 
graslandperceel met een woning. 

 Bodemonderzoeken locatie en omgeving.

 Zoals vermeld is op het terrein in 2001 door Lawijn reeds een bodemonderzoek uitgevoerd (projectnr 
LA.01.059). De bovengrond en ondergrond waren toen geheel schoon voor het toenmalige NEN-5740-
pakket. Ook bij de bovengenoemde tanks was de bodem schoon voor olie en aromaten. Bij een eigen 
bodemonderzoek rond 2010 op het noordelijke aangrenzende terrein was de bodem ook zo goed als schoon 
evenals bij een eigen onderzoek in 1999 op Bernsehoef 2 (ten noordwesten).  

 Hypothese. 

 Op grond van de verkregen informatie is qua onderzoeksinspanning uitgegaan van een onverdachte locatie 
voor wat betreft het NEN-5740-pakket. Alleen de onverharde bodem aan de oostzijde langs de schuur is 
verdacht op asbest vanwege het ontbreken van een goot aan het asfaltdak alhier. Dit betreft ongeveer de 
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noordelijke 30 m van deze stal.  

2.2 Bodemopbouw en geohydrologische situatie.

 Informatie over de bovenste 1.20 meter van de ongeroerde bodem ter plaatse is verkregen via de bodemkaart 
van Nederland (kaartblad 44 oost, 1: 50.000). Het bodemtype valt onder de zogenoemde hoge bruine 
enkeerdgronden, welke worden gekenmerkt door matig humeus siltig fijn zand. 

 Informatie over de geologie en geohydrologie van de diepe ondergrond is verkregen via de grondwaterkaart 
van Nederland van de Dienst Grondwaterverkenning TNO. Het globale bodemprofiel ter plaatse is als volgt: 

 0 -  8 m-mv  Deklaag, Nuenengroep en Holoceen, bestaande uit matig doorlatende fijne 
siltige zanden. 

 8 - 40 m-mv  1e watervoerende pakket, formaties van Veghel en Sterksel. Dit pakket bestaat 
voornamelijk uit middel grof tot uiterst grof, plaatselijk grindhoudend, zand. 

 De grondwaterstroming van het freatisch grondwater is op grond van het isohypsenpatroon noordelijk 
gericht. Het grondwater in het eerste watervoerende pakket stroomt eveneens in noordelijke riching.  

3. ONDERZOEKSPROGRAMMA.

3.1 Algemeen.

 Het onderzoek is opgezet volgens de NEN 5740+A1, paragraaf 5.1, "Onderzoeksstrategie bij verkennend 
onderzoek" (Nederlands Normalisatie-Instituut, april 2016). De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd 
volgens de BRL SIKB 2000 en de onderliggende protocollen 2001 en 2002. 

3.2 Veldwerkzaamheden. 

 Op 12 maart 2020 zijn op de onderzoekslocatie de veldwerkzaamheden verricht. Voor het boren zijn een 
Edelmanboor en een zuigerboor gebruikt.  

 De locaties van de boringen en de peilbuis zijn weergegeven in bijlage 2.  
  Er zijn 16 boringen verricht. Boring 15 is uitgevoerd tot 3.2 m-mv (meter beneden maaiveld) en is voorzien 

van een peilbuis. De boringen 1, 5 en 10 zijn 1.5 a 2 m diep en de overige boringen zijn 0.5 m diep uitge-
voerd.  

 De uitkomende grond is zintuiglijk onderzocht op de aanwezigheid van eventuele verontreinigingen en 
beschreven. De beschrijvingen van de boorprofielen zijn opgenomen in bijlage 3. 

3.3 Laboratoriumonderzoek

 De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters zijn uitgevoerd in het geaccrediteerde 
laboratorium AL-West. 

 Grond. 
 Van de grondmonsters zijn 4 mengmonsters samengesteld, waarvan de samenstelling, het betreffende 

terreindeel en de bijbehorende resultaten zijn weergegeven in paragraaf 4.2  
 Deze monsters zijn geanalyseerd op het standaard analysepakket (NEN 5740) voor grondmonsters. Dit 

pakket omvat de volgende parameters: 
 - Zware metalen: Barium, cadmium, cobalt, molybdeen, koper, kwik, lood, nikkel en zink. De 

meeste metalen komen van nature reeds in lage concentraties in de bodem voor en worden daarbij 
niet aangemerkt als een verontreiniging. Verontreinigingen met zware metalen kunnen onder 
andere worden aangetroffen op terreinen van bedrijven waar met metaaloplossingen (bijv. 
galvanische bedrijven) en metaalpigmenten (keramische industrie) wordt gewerkt en voorts op 
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stookplaatsen, in sintelverhardingen en in combinatie met puin in de bodem. In stedelijke gebieden 
blijkt vaak sprake van een diffuse (niet zeer sterke maar over een groot gebied verspreide) 
verontreiniging met zware metalen, voornamelijk lood en in mindere mate koper en zink; 

 - Polychloorbifenylen (PCB).  
 - Minerale olie. Minerale olie is een verzamelnaam voor de verschillende soorten 

aardolieprodukten zoals benzine, gasolie en petroleum. Minerale olie kan als verontreiniging 
worden aangetroffen bij tankstations, ondergrondse opslagtanks e.d.; 

 - Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Polycyclische aromatische koolwa-
terstoffen is een verzamelnaam voor teerachtige produkten welke bestaan uit twee of meer 
aromatische ringen. Verontreinigingen met polycyclische aromaten kunnen worden aangetroffen 
op voormalige gasfabrieksterreinen, bij asfaltmolens, op stookplaatsen, in combinatie met 
verontreinigingen met aardolieprodukten en bij aanwezigheid van kooldeeltjes, sintels en asfalt in 
de grond. Diffuse verontreinigingen met polycyclische aromaten tengevolge van depositie vanuit 
de lucht komen eveneens voor. Voor onderzoek naar bodemverontreiniging met polycyclische 
aromaten worden bepaalde stoffen geanalyseerd. De zogenaamd VROM-reeks welke is 
opgenomen in het toetsingskader uit de Leidraad Bodembescherming omvat 10 stoffen (10 PAK 
van VROM). 

 Grondwater.

 Het grondwater is geanalyseerd op het standaardpakket voor grondwater. Dit pakket bestaat uit de volgende 
parameters: 

 - benzeen, tolueen, ethylbenzeen,xyleen, naftaleen en styreen; 
 - vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (13); 
 - cobalt, barium, molybdeen, cadmium, koper, kwik, lood, nikkel, zink; 
 - minerale olie; 
 - tribroommethaan; 
 - dichloorpropanen(1,1-1,2-1,3). 
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4. ONDERZOEKSRESULTATEN 

4.1 Bodemopbouw en veldwaarnemingen.

 Uit de boorbeschrijvingen (bijlage 3) blijkt dat de bodem, afgezien van plaatselijk aanwezig ophoogzand, 
bestaat uit donkerbruin matig humeus fijn zand tot wisselend 0.6 a 1.5 m-mv. Daaronder is sprake van 
humusloos zand tot tenminste 3.2 m-mv. Ter plaatse van boring 1 (locatie voormalige ondergrondse tank) 
was de uitkomende grond zintuiglijk schoon voor olie (zoals verwacht op basis van het eerdere onderzoek 
in 2001). 

 Aan de uitkomende grond zijn geen puinbijmengingen waargenomen. Echter vanwege de aanwezigheid 
van een gootloos deel van het asbesthoudende dak van de stal is de bodem op deze zogenoemde gootlijn of 
druppellijn onderzocht op asbest door het daarvoor erkende bureau Adcim BV uit Sliedrecht.  

 Op de datum van grondwatermonstername (1 april 2020) werd grondwater op 1.62 m-mv aangetroffen. De 
overige veldwaarnemingen staan in bijlage 3.  

4.2 Analyseresultaten. 

 De analyserapporten zijn opgenomen als bijlage 4. Voor de beoordeling van de analyseresultaten wordt 
getoetst aan onderstaande normen: 

 Achtergrondwaarden AW 2000 (streefwaarden voor water). 
 Deze waarde geeft het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. Dit komt overeen 

met het niveau waarbij de functionele eigenschappen, die de bodem voor mens, dier en plant heeft, zijn 
veiliggesteld. 

 Interventiewaarde: 
 Deze waarde geeft het verontreinigingsniveau aan waarboven sprake kan zijn van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Hierbij is sprake van een zodanige bodemverontreiniging, dat de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant kunnen verminderen. De interventiewaarden 
zijn gebaseerd op een uitgebreide studie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 
naar zowel de humaan- als ecotoxicologische effecten van bodemverontreinigende stoffen. 

 Er is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging indien in meer dan 25 m3 grond of in meer 
dan 100 m3 grondwater sprake is van een overschrijding van de interventiewaarde door 1 of meer 
parameters. 

 Tussenwaarde:
 Voor de waarde voor nader onderzoek, de tussenwaarde genaamd, wordt het gemiddelde van de AW 2000 

en de interventiewaarde gehanteerd. 

  De genoemde waarden zijn voor een aantal stoffen afhankelijk gesteld van de percentages lutum en 
organische stof van de grond. De berekening van deze waarden voor de bepaalde of geschatte percentages 
is opgenomen in bijlage 5. 
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In het hierna volgende overzicht staan per geanalyseerd monster de overschrijdingen van de toetsingswaarden als 
volgt weergegeven: 
> AW overschrijding achtergrondwaarde AW 2000 (lichte verontreiniging); 
> T overschrijding tussenwaarde (matige verontreiniging); 
> I overschrijding interventiewaarde (ernstige verontreiniging). 

Grond. 

Mengmonster Bodemlaag Gehalte > AW Gehalte > T Gehalte > I 

1 t/m 7 + 9 bovengrond oostelijk 
terreindeel 

- - - 

11 t/m 16 bovengrond westelijk 
terreindeel 

- - - 

1.3+1.4+5.2+5.3 ondergrond oostelijk 
terreindeel 

- - - 

10.4+15.4 ondergrond  
ca 1.5-2 m-mv 
westzijde 

- - - 

Grondwater. 

In het grondwater is onderstaand verhoogd gehalte aangetroffen. 

Parameter Gehalte  
in ug/l    

 Streefwaarde Tussenwaarde Interventiewaarde 

Barium 88  50 340 625 
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V.O. Bernsehoef 1, Kaatsheuvel Bakker Milieuadviezen 

4.3 asbestonderzoek (uitgevoerd door Adcim BV). 

Naar aanleiding van de aanwezigheid van een gootloos deel van het asbesthoudende golfplatendak is aan een daartoe 
bevoegd onderzoeksbureau opdracht gegeven om een asbestonderzoek uit te voeren. Hierover het volgende: 

NB: Voor de onder de erkenning BRL SIKB 2018 (onderzoek asbest in bodem) vallende werkzaamheden is 
de firma Adcim BV ingeschakeld. Dit bedrijf beschikt over de erkenning voor het protocol 2018. De 
betreffende monsternemer (dhr. K, van Vugt) is geregistreerd bij Bodemplus.  
De laboratoriumanalyses zijn uitbesteed aan het daarvoor erkende laboratorium AL-West. 
Voor de rapportage inclusief toetsing geldt geen erkenningsplicht. Deze werkzaamheden zijn verricht door 
O. Bakker van Bakker Milieuadviezen. Hieronder volgt een kort verslag. Voor uitgebreide informatie wordt 
verwezen naar bijlage 6, waarin de veldwerkformulieren van Adcim BV zijn opgenomen. 

Uitgevoerde werkzaamheden. 

Op 1 april 2020 zijn de veldwerkzaamheden uitgevoerd. Ter plaatse van het gootloze deel van het asbestdak waar de 
bodem tevens onverhard is is de toplaag van de bodem onderzocht. Hiervoor zijn 10 ondiepe boringen uitgevoerd 
ter plaatse van dit traject van 25 a 30 m lengte. Per boring is een greep van ruim 1 kg genomen en op deze wijze is 
een verzamelmonster van tenminste 10 kg droge stof  verkregen. 
Bij de inspectie op asbest is het bemonsterde materiaal uitgespreid op folie met een hark. Vervolgens is gekeken naar 
de aanwezigheid van visueel waarneembare asbestverdachte materialen. Deze zijn niet aangetroffen.  

Laboratoriumanalyses. 

Het verzamelmonster is ter analyse naar AL-West verzonden. Dit verzamelmonster bestond uit monstermateriaal dat 
gezeefd is over 20 mm. 
Het asbestgehalte in het verzamelmonster bedraagt 19 mg/kgds. De toplaag van de onverharde bodem ter plaatse 
bevat derhalve een licht verhoogd asbestgehalte. Uit het analyserapport blijkt dat dit volledig om chrysotiel gaat. 
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V.O. Bernsehoef 1, Kaatsheuvel Bakker Milieuadviezen 

5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.

Op basis van het hierboven beschreven bodemonderzoek kan voor de onderzoekslocatie het volgende worden 
geconcludeerd: 

- De bovengrond zowel ten oosten als ten westen van de langgerekte stal op het terrein is geheel schoon voor 
alle parameters uit het standaardpakket NEN 5740. Ook bij het onderzoek in 2001 was de grond geheel 
schoon; 

- In de ondergrond (eveneens 2 mengmonsters) zijn alle parameters uit het NEN 5740-pakket in gehalten 
beneden de AW 2000 aangetroffen; 

- Het grondwater bevat een licht verhoogd gehalte aan barium. Dit is geen relevante verhoging. 

- Uit een door Adcim BV uitgevoerd onderzoek naar asbest ter plaatse van het gootloze deel van het 
asbesthoudende dak waar tevens de bodem onverhard is, is een asbestgehalte aangetroffen van 19 mg/kgds. 
Dit gehalte ligt ruim beneden de interventiewaarde van 100 mg/kgds. 

Op grond van de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek vormt de bodemkwaliteit geen belemmering voor 
de bestemming wonen en evenmin voor het voornemen om de huidige stal te verbouwen voor recreatieve doeleinden 
(groepsaccomodatie). 



Omgevingskaart                   Bernsehoef 1 Kaatsheuvel  



Kadastrale kaart Uw referentie: Bernsehoef 1 KH

Bijlage 2: situatietekening
V.O. Bernsehoef 1, Kaatsheuvel
1 : 1000

     Boring 0.5-0.8 m-mv
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Projectcode: 2644 Bernsehoef 1 Kaatsheuvel

Bijlage 3    Boorstaten

Boring: 1

GWS:
Opmerking:

0

50

100

150

200

1

1,2

1,3

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-140

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs

-200

Boring: 2

GWS:
Opmerking:

0

50

2

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Boring: 3

GWS:
Opmerking:

0

50

3

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Boring: 4

GWS:
Opmerking:

0

50

4

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Boring: 5

GWS:
Opmerking:

0

50

100

150

5

5,2

5,3

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs

-180

Boring: 6

GWS:
Opmerking:

0

50

6

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50



Projectcode: 2644 Bernsehoef 1 Kaatsheuvel

Bijlage 3    Boorstaten
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Bijlage 3    Boorstaten
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Bijlage 4 

Analyserapporten 

























AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

Toetsingsinstellingen
Versie 2.0.0
Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb [T.12]

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht
Opdrachtnummer 929323
Laboratorium AL-West B.V.
Matrix Vaste stoffen
Project 2644 Bernsehoef 1 Kaatsheuvel
Datum binnenkomst 13.03.2020
Rapportagedatum 19.03.2020
CRM Dhr. Henk Berenpas



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

Monster
Analysenummer 668476
Monsteromschrijving MIX: 1 2 3 4 5 6 7 9
Datum monstername 12.03.2020
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

Gehanteerde waarden voor dit monster
Humus (%) 3,9 Gemeten waarde
Lutum (%) 1,4 Gemeten waarde

Resultaat voor dit monster
Toetsingsresultaat Voldoet aan Achtergrondwaarde

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 % N
Fractie < 2 µm 1,4 % Ds 1,4 % N
Cadmium (Cd) < 0,2 mg/kg Ds 0,22 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 13 -1 <= AW
Kwik (Hg) < 0,05 mg/kg Ds 0,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW
Barium (Ba) < 20 mg/kg Ds 54,2 mg/kg N
Kobalt (Co) < 3 mg/kg Ds 7,38 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW
Zink (Zn) 24 mg/kg Ds 54,3 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 720 -1 <= AW
Nikkel (Ni) < 4 mg/kg Ds 8,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW
Lood (Pb) 12 mg/kg Ds 18,2 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 530 -1 <= AW
Koper (Cu) 10 mg/kg Ds 19,4 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N

Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Koolwaterstoffractie
C10-C40

52 mg/kg Ds 133 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 5,38 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 5,38 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 7,18 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 8,97 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C24-C28

9 mg/kg Ds 23,1 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C28-C32

19 mg/kg Ds 48,7 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C32-C36

9 mg/kg Ds 23,1 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 8,97 mg/kg N

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 1,79 ug/kg N
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 1,79 ug/kg N
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 1,79 ug/kg N
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 1,79 ug/kg N
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 1,79 ug/kg N
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 1,79 ug/kg N
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 1,79 ug/kg N
som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

12,6 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 1000 -1 <= AW

som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

Monster
Analysenummer 668483
Monsteromschrijving MIX: 11 12 13 14 15 16
Datum monstername 12.03.2020
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

Gehanteerde waarden voor dit monster
Humus (%) 10 Ingevoerde waarde
Lutum (%) 25 Ingevoerde waarde

Resultaat voor dit monster
Toetsingsresultaat Voldoet aan Achtergrondwaarde

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

Cadmium (Cd) < 0,2 mg/kg Ds 0,14 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 13 -1 <= AW
Kwik (Hg) < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW
Barium (Ba) < 20 mg/kg Ds 14 mg/kg N
Kobalt (Co) < 3 mg/kg Ds 2,1 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW
Zink (Zn) < 20 mg/kg Ds 14 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 720 -1 <= AW
Nikkel (Ni) < 4 mg/kg Ds 2,8 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW
Lood (Pb) < 10 mg/kg Ds 7 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 530 -1 <= AW
Koper (Cu) < 5 mg/kg Ds 3,5 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N

Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Fluorantheen 0,062 mg/kg Ds 0,062 mg/kg N
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 24,5 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 2,1 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 2,1 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 2,8 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 3,5 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 3,5 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 mg/kg Ds 3,5 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 3,5 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 3,5 mg/kg N

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 0,7 ug/kg N
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 0,7 ug/kg N
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 0,7 ug/kg N
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 0,7 ug/kg N
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 0,7 ug/kg N
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 0,7 ug/kg N
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 0,7 ug/kg N
som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

0,38 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW

som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

4,9 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 1000 -1 <= AW
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Monster
Analysenummer 668488
Monsteromschrijving MIX: 1.3 1.4 5.2 5.3
Datum monstername 12.03.2020
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

Gehanteerde waarden voor dit monster
Humus (%) 1 Gemeten waarde
Lutum (%) < 1 Gemeten waarde

Resultaat voor dit monster
Toetsingsresultaat Voldoet aan Achtergrondwaarde

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 % N
Fractie < 2 µm < 1 % Ds 0,7 % N
Cadmium (Cd) < 0,2 mg/kg Ds 0,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 13 -1 <= AW
Kwik (Hg) < 0,05 mg/kg Ds 0,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW
Barium (Ba) < 20 mg/kg Ds 54,2 mg/kg N
Kobalt (Co) < 3 mg/kg Ds 7,38 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW
Zink (Zn) < 20 mg/kg Ds 33,2 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 720 -1 <= AW
Nikkel (Ni) < 4 mg/kg Ds 8,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW
Lood (Pb) < 10 mg/kg Ds 11 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 530 -1 <= AW
Koper (Cu) < 5 mg/kg Ds 7,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N

Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Naftaleen 0,072 mg/kg Ds 0,072 mg/kg N
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 14 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg N

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg N
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg N
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg N
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg N
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg N
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg N
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg N
som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

24,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 1000 -1 <= AW

som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

0,39 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW
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Monster
Analysenummer 668491
Monsteromschrijving MIX: 10.4 15.4
Datum monstername 12.03.2020
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

Gehanteerde waarden voor dit monster
Humus (%) 10 Ingevoerde waarde
Lutum (%) 25 Ingevoerde waarde

Resultaat voor dit monster
Toetsingsresultaat Voldoet aan Achtergrondwaarde

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

Cadmium (Cd) < 0,2 mg/kg Ds 0,14 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 13 -1 <= AW
Kwik (Hg) < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW
Barium (Ba) < 20 mg/kg Ds 14 mg/kg N
Kobalt (Co) < 3 mg/kg Ds 2,1 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW
Zink (Zn) < 20 mg/kg Ds 14 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 720 -1 <= AW
Nikkel (Ni) < 4 mg/kg Ds 2,8 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW
Lood (Pb) < 10 mg/kg Ds 7 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 530 -1 <= AW
Koper (Cu) < 5 mg/kg Ds 3,5 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N

Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 24,5 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 2,1 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 2,1 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 2,8 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 3,5 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 3,5 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 mg/kg Ds 3,5 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 3,5 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 3,5 mg/kg N

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 0,7 ug/kg N
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 0,7 ug/kg N
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 0,7 ug/kg N
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 0,7 ug/kg N
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 0,7 ug/kg N
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 0,7 ug/kg N
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 0,7 ug/kg N
som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW

som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

4,9 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 1000 -1 <= AW

Tabelinformatie
Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA
IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

AW Achtergrondwaarde
I Interventiewaarde
T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde
Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'

Tabelinformatie
Index < 0 GStandaard < AW
0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de AW en de oude T
0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I
Index > 1 I overschreden



BIJLAGE 5b: TOETSINGSTABEL GRONDWATER.  

Parameter Streefwaarde(ug/l) Tussenwaarde(ug/l) Interventiewaarde

Barium 50 340 625

Cadmium 0,4 3,2 6

Cobalt 20 60 100

Koper 15 45 75

Kwik 0,05 0,18 0,3

Lood 15 45 75

Nikkel 15 45 75

Zink 65 433 800

Molybdeen 5 153 300

Benzeen 0.2 15 30

Tolueen 7 504 1000

Ethylbenzeen 4 77 150

Xyleen 0.2 35 70

Naftaleen 0.02 35 70

Styreen 6 153 300

Vinylchloride 0.01 2.5 5

Dichloormethaan 0.2 500 1000

1,1-dichloorethaan 7 454 900

1,1-dichlooretheen 0.01 5 10

1,2-Dichloorethaan 7 204 400

cis-1,2-dichlooretheen 0.2 10 20

Trans1,2-dichlooretheen 0.2 5 10

Trichloormethaan 6 203 400

1,1,1-trichloorethaan 0.2 150 300

1,1,2-trichloorethaan 0.2 65 130

Trichlooretheen(tri) 24 262 500

Tetrachloormethaan 0.2 5 10

Tetrachlooretheen (per) 0.2 20 40

Dichloorpropanen 0.01 500 1000

tribroommethaan 1 315 630

Minerale olie 50 325 600



Bijlage 6 

Gegevens asbestonderzoek Adcim BV 



STANDAARDFORMULIER

Conform BRL 2000 protocol 2018

15-feb-18

CHECKLIST VERPLICHT MATERIAAL

CHECKLIST VERPLICHT MATERIAAL

CHECKLIST OVERIG ONDERZOEKSMATERIAAL (check eerst noodzaak voor onderzoeksmethode)

CHECKLIST MATERIAAL VOOR DE VEILIGHEID (check eerst noodzaak)

Plan van Aanpak veiligheid (kan ook apart van dit monsternemingsplan)

    Spade
Hark
Folie
Werkschets van locatie (schaal tussen 1 : 1000 en 1 : 100) 

¨ Grondboor met een zo groot mogelijke middellijn, maar minimaal 12 cm

Instructie omtrent inzet materiaal (en werk):

    Schouwbak
Grove zeven met maaswijdte van 40 en 20 mm

Monsterschep van minimaal 10 cm lang en 5 cm breed
Meetlint
Meetwiel
Piketpaaltjes
    Landmeetapparatuur
Markeerlint
Bodemvochtmeter
Laadschop of vergelijkbaar gemechaniseerde apparatuur voor graaf- en grondwerk, geschikt voor het nemen van monsters* 
Hersluitbare plastic zakken
Afsluitbare emmers
Ruime hoeveelheid werkwater van drinkwaterkwaliteit
Grove balans met een bereik tot 60 kg, afleesbaar op ééntiende kg's (ca 1% nauwkeurig)

    Afspoelbare- of wegwerpoveralls
Afspoelbare laarzen of wegwerpoverschoenen
Veiligheidshelm
Veiligheidshandschoenen
P3-overdrukmasker met filter en laadapparaten
Vol-gelaatsmasker
Overdrukcabine op de laadschop of kraan
    Asbest decontaminatie-unit
Plakband
Stickers met de tekst "Voorzichtig, bevat asbest"
TRA per project

* Opmerking:
De ingehuurde partij tekent in verband met aansprakelijkheid na de startbespreking een verklaring dat hij is gewezen op de betreffende 
veiligheidsaspecten.



situat ie tekening Open Basis Kaart

onderzoek
Bernsehoef 1  t e  Kaat sheuvel

projectcode
2 0 2 0 0 0 0 2 .3 0

datum
0 1 -0 4 -2 0 2 0

schaal
1 :5 0 0  op A4

paraaf

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

NN

10 m

legenda

peilbuis

boring < 0.5m

boring < 1m

boring < 1.5m

boring < 2m

boring > = 2m

inspect iegat

sleuf

slib

depot

overigen
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Veehouderijbedrijven straal 2 kilometer 

 

IDNR X_COORD 

  

Y_COORD    EP-hoogte   GemGebH  

EP-

bindiam    EP-uittree  E-Vergund   

E-

MaxVerg Gemeente Adres Postcode Woonplaats 

1 132449 404083 6 6 0.5 4 14240 14240 Loon op Zand Bergstraat 62 5175AB LOON OP ZAND 

2 132212 404134 6 6 0.5 4 0 0 Loon op Zand Bergstraat 53 5175AC LOON OP ZAND 

3 131487 404197 6 6 0.5 4 19884 19884 Loon op Zand Blauwloop 3 5175PK LOON OP ZAND 

4 131394 404278 6 6 0.5 4 34522 34522 Loon op Zand Blauwloop 1 5175PK LOON OP ZAND 

5 129164 404501 6 6 0.5 4 0 0 Loon op Zand Zijstraat 25 5176NG DE MOER 

6 129097 404581 6 6 0.5 4 0 0 Loon op Zand Zijstraat 23 5176NG DE MOER 

7 131661 404594 6 6 0.5 4 2326 2326 Loon op Zand Kraanven 14A 5175PE LOON OP ZAND 

8 131636 404620 6 6 0.5 4 0 0 Loon op Zand Kraanven 14 5175PE LOON OP ZAND 

9 129013 404643 6 6 0.5 4 0 0 Loon op Zand Zijstraat 16 5176NG DE MOER 

10 131350 404650 6 6 0.5 4 0 0 Loon op Zand Kraanven 16 5175PE LOON OP ZAND 

11 131352 404717 6 6 0.5 4 10 10 Loon op Zand Kraanven 25 5175PE LOON OP ZAND 

12 129028 404735 6 6 0.5 4 0 0 Loon op Zand Zijstraat 14 5176NG DE MOER 

13 131942 404908 6 6 0.5 4 164 164 Loon op Zand Kraanven 9 5175PE LOON OP ZAND 

14 129009 404923 6 6 0.5 4 0 0 Loon op Zand Zijstraat 10 5176NG DE MOER 

15 131924 404959 6 6 0.5 4 0 0 Loon op Zand Kraanven 7 5175PE LOON OP ZAND 

16 131153 405219 6 6 0.5 4 40634 40634 Loon op Zand Duiksehoef 5 5175PG LOON OP ZAND 

17 130832 405258 6 6 0.5 4 0 0 Loon op Zand Duiksehoef 1A 5175PG LOON OP ZAND 

18 131048 405268 6 6 0.5 4 0 0 Loon op Zand Duiksehoef 3 5175PG LOON OP ZAND 

19 129044 405335 6 6 0.5 4 0 0 Loon op Zand Zijstraat 1 5176NG DE MOER 

20 128778 405379 6 6 0.5 4 0 0 Loon op Zand Paalstraat 33 5176NE DE MOER 

21 131020 405467 6 6 0.5 4 390 390 Loon op Zand Heideweg 10 5175PP LOON OP ZAND 

22 130792 405552 6 6 0.5 4 0 0 Loon op Zand Duiksehoef 6 5175PG LOON OP ZAND 

23 130797 405560 6 6 0.5 4 0 0 Loon op Zand Duiksehoef 1B 5175PG LOON OP ZAND 

24 128763 405983 6 6 0.5 4 961 961 Loon op Zand Baan 24 5171NC KAATSHEUVEL 

25 128728 406069 6 6 0.5 4 0 0 Loon op Zand Baan 13 5171NC KAATSHEUVEL 
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26 130653 406099 6 6 0.5 4 0 0 Loon op Zand Bernsehoef 1 5171PJ KAATSHEUVEL 

27 130646 406164 6 6 0.5 4 0 0 Loon op Zand Bernsehoef 1A 5171PJ KAATSHEUVEL 

28 130482 406250 6 6 0.5 4 0 0 Loon op Zand Bernsehoef 4 5171PJ KAATSHEUVEL 

29 130454 406331 6 6 0.5 4 0 0 Loon op Zand Bernsehoef 5 5171PJ KAATSHEUVEL 

30 129623 406400 6 6 0.5 4 0 0 Loon op Zand Baan 46 5171NC KAATSHEUVEL 

31 130526 406461 6 6 0.5 4 0 0 Loon op Zand Bernsehoef 9 5171PJ KAATSHEUVEL 

32 128666 406593 6 6 0.5 4 0 0 Loon op Zand Dreefseweg 12 5171VC KAATSHEUVEL 

33 128738 406697 6 6 0.5 4 29656 29656 Loon op Zand Dreefseweg 22 5171VC KAATSHEUVEL 

34 129708 406703 6 6 0.5 4 2670 2670 Loon op Zand Dreefseweg 60 5172EA KAATSHEUVEL 

35 129007 406723 6 6 0.5 4 0 0 Loon op Zand Dreefseweg 31 5171VM KAATSHEUVEL 

36 128879 406789 6 6 0.5 4 11776 11776 Loon op Zand Dreefseweg 27 5171VC KAATSHEUVEL 

37 129144 406995 6 6 0.5 4 0 0 Loon op Zand Heuvelstraat 6A 5171VE KAATSHEUVEL 

38 129155 407205 6 6 0.5 4 0 0 Loon op Zand Heuvelstraat 4 5171VE KAATSHEUVEL 

39 128961 407501 6 6 0.5 4 0 0 Loon op Zand Erasstraat 36 5171VH KAATSHEUVEL 

40 128742 407583 6 6 0.5 4 0 0 Loon op Zand Erasstraat 91 5171VL KAATSHEUVEL 

41 132681 408092 6 6 0.5 4 0 0 Loon op Zand van Haestrechtstraat 36A 5171RC KAATSHEUVEL 

 

Receptorpunt 
 

Receptorpunt X-coördinaat Y-coördinaat Toetswaarde [ouE/m3] Geurbelasting [ouE/m3] 

Middelpunt plangebied 130699 406081 20,0 1,176 
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Datum  23 december 2020 Behandeld door  Harry Killaars  

Onze referentie  U.031771 Doorkiesnummer  06-53625089  

Uw referentie   E-mail  info@brandweermwb.nl 

Uw brief van   Onderwerp  Standaardadvies 2020  

      

Geacht College, 
 
Een deel van uw gemeente is gelegen in invloedsgebieden van één of meerdere Brzo bedrijven en/of van 
een spoorlijn, autoweg of buisleiding. Uw beleid externe veiligheid en de Besluiten externe veiligheid 
inrichtingen (bevi), buisleidingen (bevb) en transportroutes (Bevt) verplicht u het groepsrisico te 
verantwoorden van ieder ruimtelijk besluit dat u in een invloedsgebieden neemt.  
De Omgevingsdienst MWB heeft voor uw gemeente een standaard groepsrisicoverantwoording opgesteld. 
Het standaardadvies van de Veiligheidsregio is hierop afgestemd. 
 
Daarnaast komen er steeds meer aanvragen die in de geest van de Omgevingswet. 
We benoemen in dit standaardadvies de kernwaarden van de Veiligheidsregio’s zodat u bij het opstellen van 
een omgevingsvisie of omgevingsplan deze kernwaarden vroegtijdig kunt inbrengen bij de initiatiefnemers 
van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Maar ook bij het verantwoorden van het groepsrisico in het 
kader van de wet en regelgeving zoals beschreven in de genoemde besluiten externe veiligheid. 
 
Werkingssfeer advies 
Met deze brief voorzien wij u van een standaard advies 2020, voor ruimtelijke ontwikkelingen in het 
invloedsgebieden van een Bevi inrichting en/of de infrastructuur.  
 
U kunt de informatie uit de bijlage gebruiken voor de verantwoording van het groepsrisico voor ruimtelijke 
ontwikkelingen met plangebieden die niet zijn gelegen binnen de nader genoemde afstanden van 
risicobronnen. In de bijlage kunt u zien wanneer u het standaard advies kunt gebruiken deze toegespitst op 
uw gemeente. 
 
Heeft u vragen over de bereikbaarheid en de juiste hoeveelheid bluswater bij een object of geheel 
plangebied neem dan ook contact op met de Brandweer MWB. 
Aanvragen voor maatwerk adviezen dient u te richten aan info@brandweermwb.nl 
 
Indien u nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met de bovengenoemde ambtenaar. 
 
In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, tekenen wij met vriendelijke groeten 
 
Hoogachtend, 
 
Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,  
Afdelingshoofd Risicobeheersing, 
 
H. Sijbring 

mailto:info@brandweermwb.nl
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De werking van deze bijlage is voorzien van een inhoudsopgave en u kunt in de digitale versie klikken op de 
gewenste onderwerpen. 
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Kernwaarden Veiligheidsregio’s 
1. Samen werken aan een veiligere leefomgeving; 

2. Afstand tot de risico’s vergroot de veiligheid; 

3. Bebouwing en omgeving bieden bescherming; 

4. Gebouwen en gebieden zijn snel en veilig te verlaten; 

5. De omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulpdiensten mogelijk; 

6. Iedereen is bekend met de risico’s en weet hoe te handelen als het mis gaat. 

7. Mensen krijgen bij een crisis passende medische zorg.  
 

Samenwerken aan een veiligere leefomgeving 
 
Een veilige leefomgeving draagt bij aan een duurzame en gezonde leefomgeving. Dit maakt uw gemeente 
en de woon-, werk- en leefgebieden voor de burgers aantrekkelijker.  
Initiatiefnemers (burgers en ondernemers), maatschappelijke organisaties en de overheid streven samen 
naar een veiligere leefomgeving, dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Initiatiefnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak voor hun 
initiatief. Of deze wordt verkregen, hangt onder andere samen met de professionele onderbouwing van de 
veiligheid van het desbetreffende initiatief. In dit samenspel van verschillende belangen geeft de 
Veiligheidsregio MWB duiding aan de risico’s bij initiatieven en denkt mee over het minimaliseren van de 
risico’s en de effecten. 

  

• Alle betrokkenen hebben inzicht in en zijn zich bewust van de risico’s en de gevolgen van het 
initiatief, ook in relatie tot de al bestaande leefomgeving. Dit maakt een gewogen verantwoord 
besluit mogelijk. 
Betrokkenen zijn burgers, buurbedrijven en de gebruikers van kwetsbare objecten. 

• Aandacht voor een veilige leefomgeving is ook nodig bij voorgenomen ontwikkelingen en eventuele 
innovaties op het gebied van bijvoorbeeld circulaire economie en energie. 

• Initiatiefnemers betrekken de Veiligheidsregio MWB  in een zo vroeg mogelijk stadium bij het 
ontwerp van een veilig initiatief. Dit houdt in dat afstand tot, bescherming tegen, effectief optreden 
van, ontvluchten van en handelingsperspectief, onderdeel zijn van het ontwerp.  

• Professionele overheidsorganisaties, waaronder Veiligheidsregio, de GGD en de Omgevingsdienst 
zijn de natuurlijke adviespartners bij ruimtelijke ontwikkeling. In het besluit kwaliteit leefomgeving 
(BKL) is aangeven dat in een omgevingsplan rekening dient te worden gehouden met 
veiligheidsrisico’s van branden, rampen en crises.  
 
 

Artikel 5.2 van het BKL (veiligheidsrisico’s van branden, rampen en crises)  
In een omgevingsplan wordt voor risico’s van branden, rampen en crises als bedoeld in artikel 10, onder a 
en b, van de Wet veiligheidsregio’s, rekening gehouden met het belang van: het voorkomen, beperken en 
bestrijden daarvan, mogelijkheden voor personen om zich daarbij in veiligheid te brengen, en  
de geneeskundige hulpverlening aan personen daarbij. Het eerste lid laat onverlet de in paragrafen 5.1.2.2 
tot en met 5.1.2.7 gestelde specifieke regels over het waarborgen van de veiligheid.  
 
De veiligheidsregio MWB zal binnen de kaders van het beleidsplan en bij ruimtelijke ontwikkelingen in uw 
gemeenten een advies uitbrengen. 
 

 

Afstand tot de risico’s vergroot de veiligheid 
 
Ondanks de maatregelen die de veiligheid ten goede komen bij het risico zelf, blijft er een kans bestaan dat 
er incidenten plaatsvinden met gevolgen voor en effecten op de omgeving en haar bewoners. Dit is extra 
belangrijk voor de kwetsbare mensen die zichzelf niet kunnen redden zonder hulp zoals jonge kinderen in 
kinderdagverblijven, gehandicapten en zorgbehoevenden. Denk bij een risico aan bijvoorbeeld droog bos, 
hoog water, een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen, of de vrachtwagen of spoorketelwagon die 
gevaarlijke stoffen vervoert. 
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Het aantal slachtoffers wordt verlaagd door de afstand tussen de risico’s en de gebieden waar mensen 
verblijven te vergroten. Naast afstand kan ook vegetatie en geografische ligging het aantal slachtoffers 
verlagen. Hiermee kan letsel, hinder en overlast beperkt blijven. Een grotere afstand levert ook meer tijd op 
om het gebied veilig te verlaten; dit vergroot de veiligheid bij incidenten. 
De afstand tot een risico is dusdanig groot dat mensen zichzelf in veiligheid kunnen brengen en dat ook 
mensen die niet zelfredzaam zijn in veiligheid kunnen worden gebracht. Daarnaast zorgt afstand tussen 
verschillende risico’s voor een beperking van gevolgeffecten, zoals het overslaan van brand naar een ander 
pand. Zo voorkom je dat een incident voor een volgend incident in de omgeving zorgt. 
 

• Initiatieven, waardoor mensen langdurig verblijven in een gebied, zijn bij voorkeur op grote afstand van 
het risico. 

• Bijeenkomsten en evenementen met grotere aantallen bezoekers zijn op dusdanige afstand gesitueerd 
dat ingeval van een incident de effecten op de bezoekers minimaal zijn. 

• Een lage populatiedichtheid in de buurt van risicobronnen (door bijvoorbeeld lage bebouwingsdichtheid), 
hoge populatiedichtheid op grote afstand van risicobronnen.  

• Groepen zeer kwetsbare personen verblijven niet in het gebied waar mensen direct moeten vluchten bij 
een (dreigende) calamiteit. Dit betreft scenario’s zoals plasbrand, BLEVE, natuurbrand, gebieden met 
een hoog overstromingsrisico.  

• Bij de indeling van gebieden is aandacht voor het beperken van de gevolgeffecten. Maak daarbij een 
bewuste afweging of clustering van risico’s en/of risicobronnen een gewenste ontwikkeling is. 

 
Zeer kwetsbare objecten hebben in de nieuwe Omgevingswet een plaats gekregen en men hanteert de 
nieuwe term zeer kwetsbare gebouwen. Maar ook grote groepen mensen in de buitenruimte hebben extra 
bescherming nodig. De zeer kwetsbare gebouwen zijn in bijlage 1 weergegeven. 

 

Bebouwing en omgeving bieden bescherming 
 
Hoeveel voorzieningen er ook worden getroffen, de kans blijft bestaan dat er incidenten plaatsvinden met 
nadelige gevolgen voor  de leefomgeving en haar bewoners en bezoekers. Het is belangrijk dat de 
leefomgeving mogelijkheden biedt om te schuilen of die de nadelige effecten vertraagt. Dit kan gerealiseerd 
worden door bewuste keuzes te maken in bouwwijze, het type bebouwing en de inrichting van gebouwen.  
Zo kunnen mensen beschermd worden tegen de effecten van bijvoorbeeld overstromingen, rookwolken bij 
brand, explosies, verspreiding van giftige gassen en uitval nutsvoorzieningen. 
 

• Fysieke elementen (wallen, dammen, etc.) kunnen als obstakel gedurende langere tijd bescherming 
bieden en beperken de effecten voor gebouwen en mensen. Deze elementen kunnen tevens meerdere 
functies hebben in de ruimte, bijvoorbeeld voor kleinschalige recreatie of natuurstrook.  

• Gevelconstructies en technische installaties in gebouwen kunnen mensen die er verblijven beschermen 
tegen de effecten.   

• Een bepaalde functie in een gebouw kan bescherming (buffer) bieden, bijvoorbeeld een parkeergarage 
aan de risicovolle zijde van een gebouw. 

• In gebieden en wijken kunnen opvanggebieden benoemd zijn ten behoeve van evacuaties. Ook kunnen 
voorzieningen zijn aangebracht voor scenario’s, zoals hoogwater en verstoring van de vitale 
infrastructuur. 

• Afsluitbare ventilatie en goede bouwkundige detaillering verbeteren de 
vluchtmogelijkheden/schuilmogelijkheden. Aandachtspunt zijn bedrijfsloodsen waar meerdere personen 
verblijven. De eisen voor de luchtdichtheid van loodsen zijn vrij laag, waardoor de luchtkwaliteit 
gedurende een toxisch scenario niet voor 4 uur is gegarandeerd. 

 

Gebouwen en gebieden zijn snel en veilig te verlaten 
 
Als de bebouwing en de omgeving onvoldoende bescherming bieden bij incidenten, voorkomt een veilige 
ontvluchting (evacuatie) verdere slachtoffers. De aanwezigheid van goede vluchtroutes in een gebied zorgt 
ervoor dat de zelfredzaamheid van mensen in het gebied omhoog gaat. Op basis van een analyse van de 
risico’s houdt het ontwerp van de gebouwen en ontsluitingswegen zelf rekening met de mogelijkheid om 
veilig en snel naar een veilige omgeving te vluchten. 
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• De entree en vluchtroutes van een gebouw bevinden zich aan de gebouwzijde die van de risicobron is 
afgekeerd. Deze vluchtroutes zijn ook bruikbaar voor verminderd zelfredzamen en voor het in veiligheid 
brengen van gewonden door de hulpdiensten. 

• Vluchtroutes in de (openbare) ruimte zorgen ervoor dat mensen makkelijk en zo snel als mogelijk een 
veilige plaats kunnen bereiken, waar mogelijk geschikt voor verminderd zelfredzame personen. 

• De vluchtroutes zijn o.a. via bewegwijzering bekend bij degenen die verblijven in het gebied. 

• De capaciteit van de vluchtroutes past bij de populatiedichtheid van het gebouw en gebied, rekening 
houdend met tijdelijke populaties, zoals toerisme en evenementen.   

• De opvangmogelijkheden voor de bewoners in het veilige gebied zijn afgestemd op de omvang van de 
populatie en veilig te bereiken via de vluchtroutes. 

• Belangrijke informatie over het incident kan in het gebied ontvangen worden, zodat mensen weten wat 
er aan de hand is en wat ze moeten zoen. De locatiekeuze van vitale infrastructuur, zoals zendmasten 
voor telefonie, internet en voorzieningen voor elektriciteit, is zo gekozen, dat er zo min mogelijk risico is 
op uitval. De vitale infrastructuur is waar nodig beschermd tegen de effecten van incidenten om de 
continuïteit te waarborgen.  

 
 

De omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulpdiensten 

mogelijk 
 
De inrichting van de fysieke leefomgeving kan bijdragen aan snelle en effectieve hulpverlening. 
Hulpverleners kunnen sneller optreden als de bereikbaarheid en aanrijdroutes van gebieden, gebouwen, 
bedrijven en evenemententerreinen doordacht is. Zo kunnen hulpdiensten de mensen sneller bereiken, in 
veiligheid brengen (bijvoorbeeld met ambulances) en de gevolgen van incidenten beperken. 
 
Toegesneden voorzieningen voor bluswater zorgen voor een snelle en efficiënte bestrijding van incidenten. 
Daardoor beperkt dit de gevolgen voor de omgeving en haar  bewoners en is naderhand een snellere 
terugkeer naar de ‘normale’ situatie mogelijk. Ook de opvang van bluswater is belangrijk, want zonder 
maatregelen kan vervuild bluswater het milieu langdurig vervuilen.  
 
Effectief optreden van de hulpdiensten valt of staat met het hebben van toegankelijke en actuele informatie 
over de verblijfplaatsen van kwetsbare groepen, de risico’s en mogelijke effecten op de fysieke 
leefomgeving. Dit leidt tot een betere voorbereiding en daardoor effectiever optreden van hulpverleners. 
 

• Aanrijdroutes en toegangswegen zijn geschikt voor een snelle opkomst van het materieel van de 
hulpverleners en voor het afvoeren van  gewonden. Opstelplaatsen voor het materieel zijn beschikbaar. 
Gebieden zijn voor hulpverleners van meerdere kanten en windrichtingen te bereiken.  

• In het gebied is bluswater beschikbaar. De hoeveelheid en de wijze waarop bluswater beschikbaar is, is 
afgestemd met de hulpdiensten. Een bluswatervoorziening als onderdeel van een doorlopend 
watersysteem, kan ook een andere functie hebben zoals visvijver of recreatieplas. 

• Vooral bij brand door bedrijfsmatige activiteiten kunnen grote hoeveelheden vervuild bluswater ontstaan. 
Om milieueffecten te beperken, kunnen maatregelen voorbereid in bijvoorbeeld het watersysteem, 
verspreiding van bluswater voorkomen.  

• Initiatiefnemers dragen bij aan de ontsluiting van informatie voor de hulpdiensten, waardoor deze 
kunnen beschikken over actuele informatie over de risico’s en de effecten op de leefomgeving.  

 
De eisen ten aanzien van de bereikbaarheid en bluswater zijn opgenomen in de Beleidsregels 
Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening van de Veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant, Brabant Noord 
en Brabant Zuidoost. Een beknopte weergave is in bijlage 1 weergegeven. 
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Iedereen is bekend met de risico’s en weet hoe te handelen als het 

mis gaat. 
 
Een samenleving heeft altijd te maken met risico’s. Communicatie over risico’s zelf en de voorbereiding 
erop, draagt bij aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van bewoners. 
Iedereen die in de gemeente verblijft weet welke risico’s er zijn, hoe ze zich kunnen voorbereiden en wat ze 
kunnen doen in het geval van crisissituaties. Daar hoort ook kennis van de inrichting van de omgeving en 
van de mogelijkheden om te handelen bij. Hierdoor stijgt het veiligheidsbewustzijn van mensen en is het 
handelingsperspectief bekend. 

• Gemeenten communiceren actief en continu over risico’s en wat te doen tijdens crisissituaties. Zij 
gebruiken daarvoor (digitale) communicatiemiddelen die aansluiten op verschillende doelgroepen. 

• Bedrijven en organisatoren informeren hun gasten, werknemers en overheden over risico’s en het 
handelingsperspectief tijdens crisissituaties (bijvoorbeeld organisatoren van evenementen, uitbaters van 
openbare gebouwen, horeca, recreatieterreinen, campings). 

• Inwoners hebben een eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de risico’s en het 
handelingsperspectief. Ze weten waar ze deze informatie kunnen vinden en waar ze  vragen hierover  
kunnen stellen. 

• Informatie over risico’s en inrichting van de omgeving is toegankelijk, actueel en makkelijk te vinden 
voor iedereen. 

 
 

 

Mensen krijgen bij een crisis passende medische zorg.  
 
Bij risico’s zoals nutsuitval, overstromingen, dierziekten, branden en andere rampen kunnen er situaties 
voordoen dat mensen beroep doen op de medische zorg. De hulpdiensten anticiperen bij acute en/of 
grootschalige hulpvragen afhankelijk van het type crisis en passen hierop de zorgaanbod aan. Bij 
omgevings-, visies en plannen is ook bij de locatiekeuze van zorginstellingen zowel de ziekenhuizen en/of 
zorgboerderijen en gebouwen met niet zelfredzame bewoners rekening te houden met crisissituaties, zoals:  

• Bereikbaarheid bij hoog water,  

• Uitval van nutsvoorzieningen,  

• Afsluiten van mechanische ventilatiesystemen.  
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Zone indeling standaard verantwoording groepsrisico 
 
 
 

Loon op Zand 
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Zeer kwetsbare gebouwen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Waarom extra aandacht voor zeer kwetsbare gebouwen? 
Indien bij een van deze gebouwen brand of een incident op afstand plaatsvindt heeft dat direct gevolgen 
voor de hulpverleningscapaciteit. Niet zelfredzame personen hebben altijd hulp nodig om in veiligheid te 
worden gebracht.  
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Stroomschema standaard verantwoording 
 
  

 

 
1. Een conserverend plan laat juridisch-planologisch geen nieuwe ontwikkelingen toe. Een 

beheersverordening behoort hier ook toe. Een conserverend bestemmingsplan waarin 
wijzigingsgebieden of uit te werken bestemmingen (opnieuw) worden vastgelegd, wordt beschouwd 
als een ontwikkeling/wijziging. Een legalisatie wordt ook beschouwd als een ontwikkeling/wijziging.  

2. Bij een standaard verantwoording kan ook altijd het standaardadvies van de Veiligheidsregio 
worden toegepast.  

3. Onder transportroute wordt verstaan: wegen (incl. gemeentelijke wegen), spoorwegen en 
waterwegen en buisleidingen. 

4. Indien beide vragen met ‘ja’ beantwoord kunnen worden, volg dan ‘ja’. Zo niet, volg dan ‘nee’. Wat 
de toepassingsvereisten zijn bij een beperkte verantwoording staat verwoord in artikel 8, lid 2 van 
het Bevt en artikel 12, lid 3 van het Bevb. De motivering in hoeverre de beperkte verantwoording 
kan worden toegepast, dient te worden opgenomen in het ruimtelijk plan. Personen zijn zondermeer 
niet zelfredzaam wanneer sprake is van ziekenhuizen, basisscholen, kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen, bejaardentehuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen en gevangenissen.  

5. De OMWB kan een dergelijke verantwoording voor uw gemeente opstellen of daarbij ondersteunen.  
6. Indien een standaard verantwoording conform het stroomschema van toepassing kan gebruik 

worden gemaakt van het standaardadvies van de Veiligheidsregio. 
 
Voor alle overige ruimtelijke ontwikkelingen dient u het Bestuur van Veiligheidsregio MWB in de gelegenheid 
te stellen een maatwerkadvies uit te brengen.  
Heeft u vragen over de bereikbaarheid en de juiste hoeveelheid bluswater bij een object of geheel 
plangebied neem dan ook contact op met de Brandweer MWB. 
Aanvragen voor maatwerk adviezen dient u te richten aan info@brandweermwb.nl 
 
 
 
 

  

mailto:info@brandweermwb.nl
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Opkomsttijd 

 
 
 
 
Overzicht van opkomsttijden Basis Brandweer eenheid in de gemeente Loon op Zand 
 
Door het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn in het Dekkings- en 
spreidingsplan de opkomsttijden voor de brandweer vastgesteld. In onderstaande tabel zijn deze 
opkomsttijden weergegeven: 
 

Acht minuten Twaalf minuten 

woonfunctie voor 2003 woonfunctie na 2003 
celfunctie kantoorfunctie 
gezondheidszorgfunctie winkelfunctie 
logiesfunctie onderwijsfunctie overige 
onderwijsfunctie basisonderwijs tot 12 jaar industriefunctie 
bijeenkomstfunctie kinderdagopvang sportfunctie 
woonfunctie voor zorg bijeenkomstfunctie overige 
 overige gebruiksfunctie 

Tabel 2 opkomsttijden 

 
Wanneer een ontwikkeling plaatsvindt in de donker blauwe gebieden in bovenstaande figuur het overzicht 
van opkomsttijden Basis Brandweer eenheid in uw gemeente dienen er maatregelen worden getroffen. Door  
de Veiligheidsregio MWB is een Toolbox ontwikkeld en bij de AOV-er van uw gemeente bekend is. Te 
denken valt aan gebiedsgerichte risicocommunicatie, training van de BHV organisaties en het aanbrengen 
van rookmelders bij bewoners. 
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Waarschuwings- en alarmeringsinstallatie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Overzicht WAS-Installaties in de gemeente Loon op Zand 
 
Binnen de bebouwde kom is er veelal voldoende dekking van de WAS-installatie daarnaast is NL Alert 
operationeel voor vele mobiele telefoons. Voor de industriegebieden is Alert4All ontwikkeld en kunnen BRZO 
bedrijven de overige bedrijven bij incidenten alerteren. Bij ontwikkelingen buiten de bebouwde kom 
adviseren wij u na te gaan of de dekking voldoende is. In bovenstaande figuur is een overzicht opgenomen 
van de dekking van de WAS-installatie in uw gemeente. De zendmasten hebben buiten een bereik van ca. 
900 m1. 
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Bereikbaarheid 
 
De kern van de beleidsregels wordt voor het aspect bereikbaarheid gevormd door een drietal 
doelvoorschriften:  

1. Stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen bieden te allen tijde een onbelemmerde doorgang aan 
hulpdiensten.  

2. Ieder object is voor de hulpdiensten vanaf een gebiedsontsluitingsweg te allen tijde binnen  

2 minuten te bereiken.  

3. Kazernes en posten moeten altijd ontsloten blijven door een gebiedsontsluitingsweg.  
 
Het plangebied dient toegankelijk te zijn voor hulpverleningsvoertuigen. Waarbij rekening wordt gehouden 
dat een effectieve brandweerinzet kan worden gegarandeerd. Dit houdt in dat de plaats van het 
brandweervoertuig zodanig is gepositioneerd, dat met behulp van de hoge druk brandweerslang ca. 60 m1   
binnen in het gebouw waar een brand is, de brand ook geblust kan worden. 
 
Verder dienen de wegen in het plangebied te voldoen aan hoofdstuk 2 Bereikbaarheid hulpdiensten uit de 
beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening februari 2016 indien deze worden gebruikt voor 
bestemmingsverkeer. 
 
Om een goede bereikbaarheid te borgen dienen wegen, die leiden naar potentiële incidentlocaties, recht te 
doen aan de afmetingen van hulpverleningsvoertuigen. Omdat brandweervoertuigen het grootst en het 
zwaarste zijn, worden deze als uitgangspunt gehanteerd.  
 
Een weg doet recht aan de specifieke afmetingen van hulpverleningsvoertuigen als aan de volgende criteria 
wordt voldaan:  

• De weg is geschikt voor voertuigen met een asbelasting van ten minste 10 ton;  

• De weg is geschikt voor voertuigen met een totaal gewicht van ten minste 30 ton;  

• De minimale doorgangshoogte bedraagt 4,2 m1;  

• De minimale doorgangsbreedte bedraagt 3,5 m1 ;  

• De minimale breedte van de verharding; bedraagt 3 m1 (rechte weg); 

• De minimale buitenbochtstraal bedraagt 10 m1;  
 

 

 
 
Maar bereikbaarheid wordt niet alleen bepaald door de afmetingen van de voertuigen. De breedte van de 
rijlopers op doorgaande wegen zijn doorgaans breder dan in de woonwijken. Maar bij het positioneren van 
voertuigen is met name het redvoertuig het breedst en is de stempellast op de steunpunten maatgevend. 
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Bluswatervoorziening 
 
De Brabantse Veiligheidsregio’s hebben in samenspraak met gemeenten en Brabant Water beleid 
ontwikkeld waarin de doelstelling voor de beschikbaarheid van bluswater als volgt wordt geformuleerd: 
“Veilig drinkwater en voldoende bluswater tegen de laagste maatschappelijke kosten”. Er wordt gestreefd 
naar een professioneel minimum, met een toereikende bluswatervoorziening voor maatgevende incidenten. 
In de beleidsregel is vervolgens als doelvoorschrift opgenomen: “Ten behoeve van de brandbestrijding is 
tijdig voldoende bluswater voorhanden” .  
Bluswater levert een bijdrage in het kunnen uitvoeren van een veilige redding indien zelfstandig ontvluchten 
niet meer mogelijk is. De brandweer beschikt in de regel direct over voldoende eigen middelen (bijvoorbeeld 
het water in de tank) om een dergelijke redding mogelijk te maken. Voor redding is dus niet direct een 
externe bluswatervoorziening nodig, maar deze kan wel noodzakelijk zijn om de uitbreiding van een brand te 
voorkomen, dan wel te beperken. Welke hoeveelheid water nodig is in een bepaalde situatie, is afhankelijk 
van een aantal factoren, waaronder brandfysica, bouwtechniek, architectuur en omgevingsfactoren. Deze 
factoren bepalen, samen met een aantal andere factoren, de mate van brandveiligheid in een bepaalde 
situatie. Zie op dat punt ook navolgend kenmerkenschema. 
 

 
 
Voor de benodigde bluswatervoorziening is dus geen ‘gouden standaard’. Het hangt onder meer af van de 
aard en omvang van een gebouw, maar ook de omgeving waarin het gebouw staat. Daarnaast is de 
benodigde hoeveelheid water afhankelijk van de ontwikkeling van de brand en fase waarin de brand zich 
bevindt op het moment dat de brandweer een interventie pleegt. De benodigde bluswatervoorziening is kort 
en schematisch samen te vatten in navolgende figuur. Op basis van praktijkervaring wordt ongeveer 95% 
van de branden geblust met water uit de tank van de tankautospuit en is voor de resterende 5% van de 
branden een externe bluswatervoorziening (A, B, en/of C-water) nodig. Voor meer informatie over de 
achtergronden wordt hier volstaan met een verwijzing naar de beleidsregels.  
Verder is voor toepassing van deze handreiking van belang dat bluswatervoorzieningen niet altijd uit een 
brandkraan hoeven te bestaan. Ook andere vormen van bluswatervoorzieningen zijn denkbaar en werkbaar. 
Daarbij kan het gaan om geboorde putten, open water, (bluswater)bassins of een bluswaterriool met 
brandput. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNmt2B_ODfAhUMElAKHf87DRsQjRx6BAgBEAU&url=https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Nuenen,%20Gerwen%20en%20Nederwetten/CVDR601900.html&psig=AOvVaw2Dp4q6ZEBhwBl_dySZirgI&ust=1547132548397100
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Voorbeelden 

Het Besluit 
De bestaande agrarische bebouwing wordt omgezet 
naar het mogelijk maken van het bouw van twee 
woningen. 
 
A-Water 
Het pand op de Vroenhoutseweg 16 dateert van 1970 
en een woning op ca.100 m1 van een brandkraan van 
60 m3/h. 
Het nieuwbouw object op de Hogeweg is gelegen op 
meer dan 200 m1 en hier dient dus conform het beleid 
een nieuwe brandkraan te worden aangelegd op minder 
dan 200 m1 van de ingang. 
C-water (Rissebeek)  is binnen 2500 m1 voorhanden. 

 
 

 
Het besluit 
De bestaande bestemming: maatschappelijke functie 
wordt gewijzigd en op deze plaats wordt een 
woongebouw met 6 verdiepingen gebouwd. 
 
A-Water 
Bij de ingang van het woongebouw dient op ca. 15 meter 
van de ingang een brandkraan van 60 m3/h te worden 
aangebracht. 
C-water (open water) is binnen 2500 m1 voorhanden.  
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Analyse bluswatervoorziening in relatie tot omgevingsplan  
 

• De beschikbaarheid van een openbare bluswatervoorziening is primair een verantwoordelijkheid van 
burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente. In een bestaand, reeds ingericht gebied en 
bij voorzetting van de bestaande functies hebben burgers en bedrijven geen invloed op de 
beschikbaarheid van bluswater in de openbare ruimte. Wel kan behoefte zijn aan een aanvullende, niet 
openbare bluswatervoorziening.  

• Welke hoeveelheid en vorm van bluswater in een bepaald geval nodig is, is maatwerk. De Veiligheids-
regio heeft de expertise in huis om het benodigde maatwerk te kunnen leveren. Om goed en tijdig 
gebruik te (kunnen) maken van die expertise is het expliciet opnemen van een adviesrol voor de 
veiligheidsregio wenselijk.  

  

Hoe om te gaan bij omgevingsplannen. 
 
Gezien de aard van deze regels zijn ze te integreren in zowel thematisch opgebouwde als gebiedsgerichte 
omgevingsplannen. De beleidsregels maken weliswaar onderscheid in verschillende gebieden en scenario’s, 
maar op basis van de beleidsregels is binnen de open norm gebiedsgericht maatwerk reeds mogelijk. Om tot 
een goede afweging op basis van de binnen de veiligheidsregio aanwezige expertise te komen, wordt een 
expliciete adviesfunctie voor de veiligheidsregio voorgesteld. De veiligheidsregio brengt op dat punt haar 
expertise graag en vroegtijdig in. Daarbij bestaat de optie dat de veiligheidsregio categorieën van gevallen 
definieert waarin geen advies hoeft te worden gevraagd. Overigens kan de veiligheidsregio zo’n lijst altijd 
maken en daarom is ook geen grondslag nodig (of überhaupt mogelijk) in een omgevingsplan. Wel is het 
zaak de planregel dan zo te formuleren dat in dergelijke gevallen inderdaad geen advies hoeft te worden 
ingewonnen. 

 

Zorgplicht 
 
Aangezien de beschikbaarheid van voldoende openbaar bluswater in beginsel binnen de invloedssfeer en 
verantwoordelijkheid van de gemeente zelf ligt, is het gebruik van een zorgplicht een goede basis voor de 
verdere regeling en borging van de beschikbaarheid van voldoende bluswater. Die zorgplicht kan dan dienen 
als vangnet. Verder dient de zorgplicht dan als signaalfunctie voor de taak van de gemeente op dit punt. 
De zorgplicht kan als navolgende voorstel worden geformuleerd. Indien gewenst kan hieraan ook een 
programmaplicht worden gekoppeld, waarin wordt opgenomen hoe aan deze bestuurlijke zorgplicht invulling 
wordt gegeven. 

 
 
De verantwoordelijkheid voor het realiseren van openbare bluswatervoorzieningen rust primair bij het college 
van burgemeester en wethouders. Wanneer de afstand tussen de perceelsgrens en (de brandweertoegang 
van) het betreffende bouwwerk meer bedraagt dan 40 m1, dan is de openbare bluswatervoorziening niet 
meer toereikend en dient, afhankelijk van gebouwtype mogelijk een niet-openbare bluswatervoorziening te 
worden getroffen. Zie daarover paragraaf 3.9 van de Beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening.  
 
Concreet voor de beschikbaarheid van bluswatervoorzieningen zijn de volgende bouwstenen te geven. Deze 
gelden als aanvulling op de hiervoor opgenomen zorgplicht.  
 
In tegenstelling tot het Bouwbesluit 2012 bevat het Besluit bouwwerken leefomgeving geen regels op het 
gebied van de beschikbaarheid van bluswatervoorzieningen. Die regels zullen daarom een plek moeten 
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krijgen in het omgevingsplan. Dat kan op basis van de beleidsregels. Uit die beleidsregels en uit de 
praktijkervaringen van adviseurs van de veiligheidsregio blijkt dat expertise en maatwerk nodig is om 
invulling te geven aan het doelvoorschrift als opgenomen in de beleidsregels, namelijk tijdige 
beschikbaarheid van voldoende bluswater. Om die reden wordt voorgesteld dit aspect in het omgevingsplan 
te regelen door het opnemen van een open norm, die vervolgens nader wordt ingevuld door de bestaande, 
dan wel eventuele nieuwe beleidsregels.  
Net als onder het Bouwbesluit 2012 is een beoordeling gewenst bij een aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit, waardoor het uitgangspunt een bouwregel is, waaraan zo’n 
aanvraag kan worden getoetst.  
Eventuele vergunningsvrije bouwwerken zullen ook moeten voldoen aan deze bouwregel.  
 
De regeling kan er als volgt uitzien. 
 
Bluswatervoorziening 
 
a) Een bouwwerk heeft een adequate bluswatervoorziening.  
b) Er is sprake van een adequate bluswatervoorziening als bedoeld onder a, wanneer wordt voldaan aan 

de Beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening (inclusief toepassing maatwerk)  als 
vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant februari 2016.  

c) Ten aanzien van het bepaalde onder a wordt advies ingewonnen bij de veiligheidsregio alvorens de 
vergunning wordt verleend, tenzij de veiligheidsregio categorieën gevallen heeft aangewezen waarin 
geen advies noodzakelijk is en sprake is van een dergelijk geval.  
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Bruidsschat 
In verschillende artikelen zijn in de Bruidsschat regels opgenomen over bluswater, bereikbaarheid, 
opstelplaatsen en aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en of de Energietransitie. Betrek hierbij de adviseurs 
van de Veiligheidsregio om de wijzigingen zodanig door te voeren dat de genoemde onderwerpen een 
goede plek krijgen. Voor bluswater, bereikbaarheid bouwwerk voor hulpverleningsdiensten en opstelplaatsen 
voor brandweervoertuigen zijn hieronder voorbeelden beschreven.  
 

art. 2.2.3.7 Bluswatervoorziening  
1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid heeft een bouwwerk een toereikende 

bluswatervoorziening conform het Beleid bereikbaarheid en bluswater, tenzij de aard, de ligging of 
het gebruik van het bouwwerk dat niet vereist.  

2. De afstand tussen de bluswatervoorziening en een brandweeringang als bedoeld in artikel 3.129 of 
4.226 van het Besluit bouwwerken leefomgeving of als deze niet aanwezig is een toegang van het 
bouwwerk is voor woon,- en zorgcomplexen ten hoogste 40 meter en voor alle overige bouwwerken 
overeenkomstig het beleid bereikbaarheid en bluswater.  

3. De bluswatervoorziening is onbeperkt toegankelijk voor bluswerkzaamheden.  
 

Artikel 2.2.3.8 Bereikbaarheid bouwwerk voor 

hulpverleningsdiensten  
1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid ligt tussen de openbare weg en ten minste een 

toegang van een gebouw of ander bouwwerk voor het verblijven van personen een verbindingsweg die 
geschikt is voor voertuigen van de brandweer en andere hulpverleningsdiensten.  

2. Het eerste lid is niet van toepassing:  

a) op een gebruiksfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 1.000 m2 en een 
vuurbelasting van ten hoogste 500 MJ/m2, bepaald volgens NEN 6090;  

b) op een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50 m2;  

c) op een lichte industriefunctie alleen voor het bedrijfsmatig telen, kweken of opslaan van gewassen 
of daarmee vergelijkbare producten, met een permanente vuurbelasting van ten hoogste 150 
MJ/m2, bepaald volgens NEN 6090;  

d) als de toegang van het bouwwerk op ten hoogste 10 m van een openbare weg ligt; of  

e) als de aard, de ligging of het gebruik van het bouwwerk geen verbindingsweg vereist.  
 
3. Tenzij elders in dit omgevingsplan of een gemeentelijke verordening anders bepaald, heeft een 

verbindingsweg:  

a) een minimale doorgangsbreedte van ten minste 3,5 m;  

b) een verharding over een breedte van ten minste 3,0 m (rechte weg). die geschikt is voor 
motorvoertuigen met een asbelasting van 10 ton;  

c) de weg is geschikt voor voertuigen met een totaal gewicht van ten minste 30 ton;  

d) een doodlopende route/weg is acceptabel met een lengte < 40 meter;  

e) een doodlopende route/weg met aftakkingen die de 40 meter overschrijdt is niet acceptabel;  

f) een doodlopende route /weg < 80 meter is toegestaan mits de wegbreedte minimale 4,5 meter 
bedraagt en er een keermogelijkheid aanwezig is (conform j en k)  

g) een doodlopende route/weg van > 40 meter is alleen acceptabel met een breedte > 5.0 meter  

h) een vrijgehouden hoogte boven de kruin van de weg van ten minste 4,2 m; en  

i) een doeltreffende afwatering;  

j) de minimale buitenbochtstraal bedraagt 10 meter;  

k) de maximale binnenbochtstraal bedraagt ten minste 4.5 meter minder dan de buitenbochtstraal.  

 

4. Een verbindingsweg is over de in het derde lid voorgeschreven hoogte vrijgehouden voor voertuigen 
van de brandweer en andere hulpverleningsdiensten.  

5. Hekwerken die een verbindingsweg afsluiten, kunnen door hulpdiensten snel en gemakkelijk worden 
geopend of worden ontsloten met een systeem dat in overleg met het bevoegd gezag is bepaald.  

6. De geformuleerde uitgangspunten zijn voor hulpverleningsvoertuigen het absolute minimum en gelden 
ook voor verbindingswegen op eigen terrein.  
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Artikel 2.2.3.9 Opstelplaatsen voor brandweervoertuigen  
1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid zijn bij een bouwwerk voor het verblijven van 

personen zodanige opstelplaatsen voor brandweervoertuigen dat een doeltreffende verbinding 
tussen die voertuigen en de bluswatervoorziening kan worden gelegd.  

2. Met het oog op het kunnen redden van personen uit wooncomplexen voor 2003 dient een 
opstelplaats voor brandweervoertuigen met een voldoende afmeting (lengte 10 m en breedte 5 m) 
en een maximale hellingshoek van 7 % voor kunnen afstempelen van een redvoertuig. De 
stempeldruk bedraagt 100 Kn;  

3. Het eerste lid is niet van toepassing:  

a) op een gebruiksfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 1.000 m2 en een 
vuurbelasting van ten hoogste 500 MJ/m2, bepaald volgens NEN 6090;  

b) op een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50 m2;  

c) een lichte industriefunctie alleen voor het bedrijfsmatig telen, kweken of opslaan van gewassen 
of daarmee vergelijkbare producten, met een permanente vuurbelasting van ten hoogste 150 
MJ/m2, bepaald volgens NEN 6090; of  

d) als de aard, de ligging of het gebruik van het bouwwerk geen opstelplaatsen vereist.  

4. De afstand tussen een opstelplaats en een brandweeringang als bedoeld in artikel 3.129 of 4.226 
van het Besluit bouwwerken leefomgeving of als deze niet aanwezig is een toegang van het 
bouwwerk is ten hoogste 40 m.  

5. Een opstelplaats voor brandweervoertuigen is over de voorgeschreven hoogte en breedte als 
bedoeld in artikel 2.2.3.7, derde lid, vrijgehouden voor brandweervoertuigen.  

6. Hekwerken die een opstelplaats afsluiten, kunnen door hulpdiensten snel en gemakkelijk worden 
geopend of worden ontsloten met een systeem dat in overleg met het bevoegd gezag is bepaald.  

 


