
Berekening bijdrage kwaliteitsverbetering landschap Bankenstraat 13 

Er is een berekening gemaakt van de bijdrage kwaliteitsverbetering landschap. Voor de benodigde 

kwaliteitsverbetering wordt in de provinciale Verordening Ruimte een vergelijking gemaakt met de 

investering die gekoppeld is aan de aankoop van een bouwrecht bij de provinciale 

investeringsmaatschappij voor een ruimte voor ruimte woning (artikel 8.2 lid 1 onderdeel c). De 

tegenprestatie dient op basis van de regionale afspraken voor kwaliteitsverbetering van het 

landschap te worden berekend. 

 

Stap 1. 

READ advies 

Huidige waarde: 

- Agrarische grond zonder bouwvlak (2.400 m²)   16.800,- 

- Agrarisch bouwvlak incl. woning (2.600 m²)   45.500,- 

         ---------------------- 

          62.300,- 

Nieuwe waarde:  

- bestemmingswaarde burgerwoning (2.600 m²)    206.000,- 

- Agrarisch grond zonder bouwvlak (2.400 m²)   17.500,- 

         ---------------------- 

          233.500,- 

         --------------------- 

Dit levert een waardevermeerdering op van:     161.200,- 

 

Volgens de werkwijze van de provincie mag 20% van 161.200,- 

ingezet worden voor de maatwerkberekening:      32.240,- 

 

Stap 2. 

Daarbij moet opgeteld worden een bouwrecht à 125.000 per extra woning:  157.240,- 

  

Stap 3. 

Van dit bedrag mogen de kosten van de bedrijfsbeëindiging en van de landschappelijke inpassing, en 

overige kosten, worden verminderd. 

- Sloop bedrijfsbebouwing   1.400 m² x 25  35.000,- 

- Aanleg landschappelijke inpassing  1.400 m² x 10  14.000,- 

- Afwaardering agrarisch bouwvlak  

landschappelijke inpassing   1.400 m² x (7-1,40) 7.840,- 

- Verwijderen verharding    700 m² x 2,50  1.750,- 

- Verwijderen kuilvoeropslag   240 m² x 2,50  600,- 

- Verwijderen vaste mestopslag   126 m² x 10  1.260,- 

         --------------------- 

Totale kosten         60.450,- 

           ------------------- 

 

Blijft over          96.790,- 

 

Stap 4. 

Van dit bedrag mag de meerwaarde van de sanering worden verminderd. 

Meerwaarde sanering Bankenstraat 13       0,00 

           ------------------- 

Blijft over          96.790,- 

 



 
 

 

 

 

 

 

Bezoekadres: 

Spoorlaan 181 

5038 CB Tilburg 

tel. (013) 206 01 00 

 
 

Postadres: 

Postbus 75 

5000 AB Tilburg 

 

email: info@omwb.nl 

internet: www.omwb.nl 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

NOTITIE GELUID 
  

  
  
  
aan Gemeente Etten-Leur 

T.a.v. Raymond Bos 
  
betreft Herontwikkeling Bankenstraat 13 

  

afzender Johan Hermus 
  
telefoon 013-2060509 
  
afdeling 

 
datum 

Milieumetingen en Onderzoek 

 
13 maart 2020 

  

zaaknummer 20030736 
  

 

 

Aanleiding 

De gemeente Etten-Leur wil medewerking verlenen aan het realiseren van een woning 

aan de Lage Donk ter plaatse van de nu aanwezige varkensstallen behorende bij het 

perceel Bankenstraat 13. De voormalige stallen worden gesloopt. Bij de planologische 

inpassingsprocedure dient de gemeente zich uit te spreken over de aanvaardbaarheid 

van de te verwachten geluidbelastingen vanwege het wegverkeer.  

 

Wettelijk kader wegverkeerslawaai 

De Wet geluidhinder (Wgh) biedt het wettelijk kader voor de toegestane geluidbelasting 

van wegen bij woningen en andere geluidgevoelige gebouwen, die binnen de geluidzone 

van een weg zijn geprojecteerd. In zijn algemeenheid stelt de Wgh eisen aan de maxi-

maal toegestane geluidbelasting ten gevolge van de aanleg of wijziging van een weg of 

de bouw van een geluidgevoelige bestemming. 

 

Bij de bouw van woningen binnen een geluidzone moet een akoestisch onderzoek wor-

den verricht om de geluidbelasting te bepalen. Het Reken- en meetvoorschrift geluid 

2012 stelt regels aan het bepalen van de geluidbelasting. Uitgangspunt voor de toekom-

stige geluidbelasting is het zogenoemde maatgevend jaar. In beginsel is dit tien jaar na 

vaststelling of herziening van een bestemmingsplan. 

 

Sinds 1 januari 2007 is de Europese dosismaat L day-evening-night (Lden) van toepas-

sing. De geluidbelasting in Lden is het gemiddelde over de dag-, avond- en nachtperiode 

en wordt aangegeven in decibel (dB). 

 

Bij de bepaling van de geluidbelasting vanwege een weg geldt een bijzondere regeling. 

Alvorens de berekende gevelbelasting wordt getoetst aan de in de Wet geluidhinder ge-

stelde grenswaarden, mag, onder de aanname dat het verkeer in de toekomst stiller 

wordt, op de berekende waarde een correctie worden toegepast conform artikel 110g 

Wgh. Voor wegen met een toegestane rijsnelheid van minder dan 70 km/uur geldt een 

aftrek van 5 dB(A). 

 

De voorkeursgrenswaarde van (te realiseren) woningen binnen de geluidszone van een 

weg bedraagt voor een gevel 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Ontheffing is mogelijk, af-

hankelijk van de situatie ter plaatse. Op grond van artikel 83 lid 1 Wgh geldt er voor 

woningen in buitenstedelijk gebied, zoals in onderhavig situatie van toepassing is, een 

hoogst toelaatbare geluidbelasting (ontheffingswaarde) van 53 dB.  
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In artikel 74 Wgh zijn geluidzones langs wegen gedefinieerd. Geluidzones zijn te be-

schouwen als aandachts- of onderzoeksgebieden waarbinnen akoestisch onderzoek 

verplicht is in het geval dat geluidgevoelige gebouwen hierbinnen worden geprojec-

teerd. In onderhavig geval ligt de planlocatie binnen wettelijk gezoneerde wegen de 

Lage Donk, Bankenstraat en Goorstraat (allen 60 kilometerwegen). 

 

Onderzoek 

De voorbereiding voor een partiële herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

voor de locatie ‘Bankenstraat 13’ is de aanleiding voor het uitvoeren van dit akoestisch 

onderzoek. Dit onderzoek richt zich op het berekenen van te verwachten geluidbelas-

tingen bij de te realiseren woningen. 

 

Voor de berekening is een computersimulatiemodel opgesteld. De bodemgebieden in 

het computersimulatiemodel is, met uitzondering van de verharde wegvlakken, als 

akoestisch zacht beschouwd. De modellering van de wegen en objecten is opgesteld op 

basis van digitale ondergronden van de huidige omgeving.  

 

De geluidbelastingen zijn berekend op een hoogte van 1½ meter en 4½ meter ten op-

zichte van het plaatselijke maaiveld. De gebruikte hoogtes zijn representatief voor de 

diverse woonlagen van een woning. Figuur 1 geeft een overzicht van het computersi-

mulatiemodel met daarop de ligging van de berekeningspunten bij de woning weer. Bij 

de modellering is rekening gehouden met plaatselijke toekomstige ontwikkelingen. 

 

De voor dit onderzoek gebruikte etmaalintensiteiten voor het prognosejaar 2030 zijn 

weergegeven in onderstaande tabel 1. De gehanteerde verkeersgegevens zijn geba-

seerd op verkeerstellingen uit 2017. De verkeerscijfers voor het prognosejaar 2030 zijn 

bepaald door uit te gaan van een autonome groei van 1% per jaar ten opzichte van het 

teljaar. In bijlage 1 is de gehanteerde verdeling over de gehele dag per weg weergege-

ven.  

Tabel 1 

Etmaalintensiteiten wegverkeer voor het jaar 2030 
 

Weg 2030 (mvt) 

Lage Donk (Hillekenseweg – Bankenstraat) 280 

Bankenstraat (Hoevenseweg – Goorstraat) 610 

Bankenstraat (Goorstraat – Kuijerstraat) 390 

Goorstraat (Bankenstraat - Haansberg) 410 

 

De berekeningen zijn uitgevoerd volgens Standaardrekenmethode II van bijlage III 

van het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012”. Hierbij is gebruik gemaakt van het 

computerprogramma Geomilieu (V5.21, module RMW-2012, van DGMR Raadgevende 

Ingenieurs BV).  

 

Uit de in bijlage 2 opgenomen berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting van-

wege de Lage Donk, Bankenstraat en Goorstraat (inclusief de toegestane aftrek van 

5 dB per weg) bij de te realiseren woning respectievelijk ten hoogste 44, 40 en 25 dB 

bedraagt. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB(A) wordt niet overschreden.  

 

 

Conclusie 

Bij de te realiseren woning aan Bankenstraat 13 is de Wet geluidhinder het wettelijk 

kader voor de toegestane geluidbelastingen vanwege gezoneerde wegen. Uit het on-

derzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden. De 

akoestische consequenties vormen geen belemmering voor de voorgestane ontwikke-

ling. 
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Tilburg, 13 maart 2020 

 

 
Met vriendelijke groet, 
 

Johan Hermus 
Adviseur geluid 
 
 
 

Bijlagen 

Figuur 1: overzicht computersimulatiemodel  

Bijlage 1: verkeersgegevens  

Bijlage 2: berekeningsresultaten 
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Akoestisch onderzoek Bankenstraat 13 Bijlage 1

Verkeersgegevens

v weg- intensiteit

Straatnaam van - naar km/uur dek 2030 uur% %LV %MV %ZV uur% %LV %MV %ZV uur% %LV %MV %ZV

Lage Donk Hillekenseweg - Bankenstraat 60 klinkers 280 6,89 88,34 6,30 5,36 3,01 90,02 3,31 6,67 0,66 92,30 -- 7,70
Bankenstraat Hoevenseweg - Lage Donk 60 DAB 610 6,47 80,18 7,01 12,81 2,83 88,33 3,33 8,33 1,38 84,74 3,39 11,87
Bankenstraat Lage Donk - Goostraat 60 klinkers 610 6,47 80,18 7,01 12,81 2,83 88,33 3,33 8,33 1,38 84,74 3,39 11,87
Bankenstraat Goorstraat - Kuijerstraat 60 klinkers 390 6,57 78,02 10,24 11,74 2,61 83,33 5,56 11,11 1,34 89,01 2,80 8,19
Goorstraat Bankenstraat - Haansberg 60 klinkers 410 6,78 83,59 8,91 7,51 2,92 90,46 2,40 7,14 0,87 87,85 -- 12,15

  

 

dag avond nacht



Bijlage 2Akoestisch onderzoek Bankenstraat 13
Geluidbelasting vanwege Lage Donk, incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel situatie 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lage Donk
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Nieuwbouw Lage Donk 1,50 43,0 39,4 32,8 43,2
01_B Nieuwbouw Lage Donk 4,50 43,9 40,3 33,7 44,1
02_A Nieuwbouw Lage Donk 1,50 37,3 33,7 27,0 37,4
02_B Nieuwbouw Lage Donk 4,50 38,9 35,3 28,6 39,1
03_A Nieuwbouw Lage Donk 1,50 21,9 18,3 11,7 22,1

03_B Nieuwbouw Lage Donk 4,50 22,7 19,1 12,5 22,9
04_A Nieuwbouw Lage Donk 1,50 38,1 34,5 27,8 38,3
04_B Nieuwbouw Lage Donk 4,50 39,4 35,8 29,2 39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-3-2020 08:44:01Geomilieu V5.21



Bijlage 2Akoestisch onderzoek Bankenstraat 13
Geluidbelasting vanwege Bankenstraat, incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel situatie 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bankenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Nieuwbouw Lage Donk 1,50 31,7 27,4 24,7 33,0
01_B Nieuwbouw Lage Donk 4,50 33,4 29,1 26,4 34,7
02_A Nieuwbouw Lage Donk 1,50 37,3 33,0 30,3 38,6
02_B Nieuwbouw Lage Donk 4,50 39,0 34,7 32,0 40,4
03_A Nieuwbouw Lage Donk 1,50 31,8 27,4 24,7 33,1

03_B Nieuwbouw Lage Donk 4,50 33,4 29,0 26,4 34,7
04_A Nieuwbouw Lage Donk 1,50 14,3 9,9 7,1 15,5
04_B Nieuwbouw Lage Donk 4,50 15,4 10,9 8,2 16,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-3-2020 08:44:38Geomilieu V5.21



Bijlage 2Akoestisch onderzoek Bankenstraat 13
Geluidbelasting vanwege Goorstraat, incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel situatie 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Goorstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Nieuwbouw Lage Donk 1,50 13,4 9,2 4,6 14,0
01_B Nieuwbouw Lage Donk 4,50 15,1 10,8 6,2 15,6
02_A Nieuwbouw Lage Donk 1,50 23,0 18,9 14,2 23,6
02_B Nieuwbouw Lage Donk 4,50 24,7 20,5 15,9 25,2
03_A Nieuwbouw Lage Donk 1,50 17,8 13,6 9,0 18,4

03_B Nieuwbouw Lage Donk 4,50 19,8 15,6 11,0 20,4
04_A Nieuwbouw Lage Donk 1,50 -10,0 -14,5 -18,8 -9,5
04_B Nieuwbouw Lage Donk 4,50 -7,7 -12,2 -16,6 -7,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-3-2020 08:45:17Geomilieu V5.21



Bijlage 2Akoestisch onderzoek Bankenstraat 13
Gecumuleerde geluidbelasting, excl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel situatie 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Nieuwbouw Lage Donk 1,50 48 45 38 49
01_B Nieuwbouw Lage Donk 4,50 49 46 39 50
02_A Nieuwbouw Lage Donk 1,50 45 41 37 46
02_B Nieuwbouw Lage Donk 4,50 47 43 39 48
03_A Nieuwbouw Lage Donk 1,50 37 33 30 39

03_B Nieuwbouw Lage Donk 4,50 39 35 32 40
04_A Nieuwbouw Lage Donk 1,50 43 40 33 43
04_B Nieuwbouw Lage Donk 4,50 44 41 34 45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-3-2020 08:45:58Geomilieu V5.21



Omgekeerde werking geitenmoratorium 

 

Naar aanleiding van onderzoeken in 2016 en 2017 over veehouderijen en de gezondheid van 

omwonenden hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant op 7 juli 2017 besloten tot een 

zogeheten moratorium (= een tijdelijke halt) op geitenhouderijen. Het provinciale moratorium is een 

voorzogsmaatregel met het oog op de volksgezondheid en verwerkt in de Verordening ruimte. De 

Verordening ruimte verbiedt een toename van de bestaande oppervlakte van een dierenverblijf voor 

geitenhouderijen door het oprichten van gebouwen of door het in gebruik nemen van gebouwen 

voor het houden van geiten. Deze regels hebben vanuit de Verordening ruimte rechtstreekse 

werking. 

 

Bij ruimtelijke besluiten – zoals bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen voor afwijkend 

gebruik – moet altijd worden afgewogen of er sprake is van een ‘goede ruimtelijke ordening’. Eén van 

de leidende principes van een goede ruimtelijke ordening is dat een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat voor (toekomstige) bewoners gewaarborgd moet zijn. Deze indirecte doorwerking van de 

milieuregelgeving in de ruimtelijke ordening wordt de ‘omgekeerde werking’ genoemd. 

 

Het geitenmoratorium betekent een verbod op uitbreidingen van de bestaande oppervlakte 

dierenverblijf. De verbodsregels voor de geitenhouderij hebben geen rechtstreekse invloed op het 

mogelijk maken van gevoelige bestemmingen zoals woningen, scholen, kinderdagverblijven. Indirect 

wel, via de doorwerking van de milieuregelgeving in ruimtelijke plannen. De omgekeerde werking 

betekent dat het betreffende gezondheidsaspect en het voorzorgsprincipe ook van toepassing zijn bij 

ruimtelijke plannen waar zich een geitenhouderij in de omgeving bevindt. Binnen een afstand van 2 

kilometer rondom een geitenhouderij blijkt een verhoogde kans op longontstekingen.  

 

Interne beleidslijn 

In Etten-Leur bevindt zich een geitenhouderij aan de Haansberg 146. Begin 2018 heeft de gemeente 

een interne beleidslijn opgesteld aangaande de omgekeerde werking van het geitenmoratorium. In 

afwachting van nadere onderzoeksresultaten en eventuele toetsingskaders wordt niet meegewerkt 

aan planmatige, niet-incidentele woningbouw binnen 2 kilometer van de geitenhouderij. Wel wenst 

de gemeente in principe mee te werken aan incidentele woningbouw. Het initiatief aan de 

Bankenstraat 13 voorziet in het toevoegen van een burgerwoning en het omzetten van de 

bedrijfswoning naar een burgerwoning binnen 1,5 kilometer van de geitenhouderij. Voor het 

incidentele woningbouwplan aan de Bankenstraat 13 betekent de interne beleidslijn het volgende: 

 

- In geval van een incidentele planologische toevoeging van een woning in een omgeving waar 

zich al omliggende woningen bevinden, wordt de eigenaar/bouwer gewezen op de nog 

heersende onduidelijkheid over en het eventuele risico van wonen binnen 2 kilometer van 

een geitenhouderij, doch de afweging wordt aan de eigenaar/bouwer zelf overgelaten en de 

gemeente zal de bouw niet (proberen) te blokkeren. 

- Aan omzettingen van een agrarische bestemming/woning naar een bestemming als 

burgerwoning blijft de gemeente meewerken, doch betrokkenen worden gewezen op de nog 

heersende onduidelijkheid over en het eventuele risico van wonen binnen 2 kilometer van 

een geitenhouderij. 

 



De gemeente zal bij incidentele woningbouwplannen moeten afwegen en motiveren waarom in het 

specifieke geval meegewerkt wordt. Tevens moeten betrokkenen expliciet geïnformeerd worden 

over de (stand van zaken inzake) mogelijke nadelige effecten voor de volksgezondheid. 

 

Voortschrijdend inzicht 

Nieuw onderzoek in 2018 (rapport van de Gezondheidsraad van 14 februari 2018 en het rapport 

Veehouderij en Gezondheid Omwonenden III – Longontsteking in de nabijheid van geiten- en 

pluimveehouderijen; actualisering van gegevens uit huisartsenpraktijken 2014-2016 van september 

2018) heeft aangetoond dat de associatie tussen een verhoogd risico op longontsteking en wonen in 

de buurt van een geitenhouderij consistent is. Er is dus sprake van een sterke associatie tussen het 

wonen in de buurt van een geitenhouderij en een sterk verhoogde kans op longontsteking. Mensen 

die in de nabijheid van geitenhouderijen wonen, hebben 50 à 60% meer kans op longontsteking dan 

gemiddeld. Er blijft nog steeds onduidelijkheid over de oorzaak van deze associatie. Uitkomsten van 

vervolgonderzoek dat hierop is gericht, worden over ca. 2 jaar verwacht. Het kabinet wil daarom nog 

geen specifieke bronmaatregelen nemen tegen het voorkomen van longontstekingen rondom 

geitenhouderijen. Eerst worden de onderzoeken afgewacht naar de bronoorzaak van de verhoogde 

kans op longontsteking rondom geitenhouderijen. Zolang er geen oorzaak is gevonden, is er ook geen 

objectief aangrijpingspunt op basis waarvan risico-reducerende maatregelen genomen kunnen 

worden. Totdat er meer duidelijkheid is, heeft de GGD Brabant daarom op 22 oktober 2018 

geadviseerd het voorzorgbeginsel toe te passen. Dit betekent: 

- terughoudend te zijn met uitbreidingen of nieuwbouw van geitenhouderijen in de buurt van 

gevoelige bestemmingen (zoals woningen, kinderdagverblijven en scholen); 

- ook terughoudend te zijn met het plaatsen van gevoelige bestemmingen in de buurt van al 

gevestigde geitenhouderijen. 

 

Geen uitbreiding van de geitenhouderij aan de Haansberg 146 

Op 8 februari 2018 heeft het college de omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de 

geitenhouderij aan de Haansberg 146 geweigerd op grond van het voorzorgsbeginsel. Gelet op het 

voorzorgsbeginsel acht het college het ongewenst dat er ontwikkelingen plaatsvinden waardoor de 

ziektedruk toeneemt. Op 18 maart 2019 heeft de rechtbank het besluit vernietigd maar de 

rechtsgevolgen in stand gelaten. Het college heeft onvoldoende gemotiveerd waarom de bestaande 

onduidelijkheid over de gezondheidsrisico’s in dit specifieke geval aan een verlening van de 

omgevingsvergunning in de weg stond. Een enkele verwijzing naar de onderzoeken over veehouderij 

en de gezondheid van omwonenden is onvoldoende. Het college heeft daarom aanvullend 

gemotiveerd dat het niet het risico wil nemen dat de gezondheidsbelasting van de bewoners van de 

woonwijken Sanderbanken en De Keen, die zich binnen een straal van twee kilometer van de 

geitenhouderij bevinden, door de uitbreiding van de geitenhouderij fors toeneemt. Hiermee heeft 

het college alsnog voldoende gemotiveerd waarom het voorzorgsbeginsel juist in deze specifieke 

situatie dient te leiden tot weigering van de omgevingsvergunning. 

 

Wel nieuwe woningen nabij de geitenhouderij op de Bankenstraat 13 

Het provinciale geitenmoratorium en het advies van de GGD hebben als insteek dat een stop op 

geitenhouderijen andersom ook doorwerkt voor woningbouwplannen. Dit zou kunnen betekenen dat 

het ongewenst is om nieuwe woningen op te richten binnen 2 kilometer rond geitenhouderijen, uit 

voorzorg, om gezondheidsrisico’s voor toekomstige bewoners te voorkomen. Uiteindelijk is ook deze 



afweging aan de gemeente. In algemene zin is die afweging in 2018 door het bevoegd gezag gemaakt 

(zie hierboven, interne beleidslijn). In het specifieke geval van Bankenstraat 13 dient het bevoegd 

gezag te motiveren waarom kan worden meegewerkt aan twee burgerwoningen op 1,5 kilometer 

van de geitenhouderij: 

 

Voormalige bedrijfswoning 

Voor de omzetting van de voormalige agrarische bedrijfswoning in een burgerwoning geldt dat die 

woning er al stond. Diezelfde woning betekent dus geen toevoeging van een mogelijk nieuw knelpunt 

qua gezondheidsrisico.  

 

Extra burgerwoning 

Ook met het toevoegen van een burgerwoning aan de Bankenstraat 13 kan een aanvaardbaar woon- 

en leefklimaat worden gewaarborgd. Bovendien wordt de geitenhouderij niet in zijn bedrijfsvoering 

beperkt. 

 

(i) Geen verslechtering van het woon- en leefklimaat  

De in de VGO-onderzoeken geconstateerde verhoogde kans op longontsteking rond geitenhouderijen 

valt onder de bestaande gezondheidslast door milieufactoren. Het geitenmoratorium voorkomt in dit 

verband dat de bestaande gezondheidslast kan toenemen en er een nog hogere kans op 

longontsteking ontstaat. Om die reden heeft het college de omgevingsvergunning voor de uitbreiding 

van de bestaande geitenhouderij aan de Haansberg 146 geweigerd. De geitenhouderij mag echter 

wel de bestaande bedrijfsactiviteiten voortzetten, waardoor de huidige gezondheidslast – voorlopig - 

aanvaard wordt. Voorlopig omdat onderzoek wordt uitgevoerd naar de oorzaak, om zo over enkele 

jaren de risico’s te kunnen verminderen of te voorkomen door bedrijfsmatige maatregelen. 

 

Door het toevoegen van een woning op circa 1,5 kilometer van de geitenhouderij neemt de kans op 

longontsteking voor de (nieuwe) bewoners niet toe. Vanwege de geitenhouderij zal het woon- en 

leefklimaat niet verslechteren en in de nabije toekomst (circa 2021, invoering landelijke regelgeving) 

waarschijnlijk verbeteren. Wel wordt er (tijdelijk) een extra woning blootgesteld aan stoffen uit de 

geitenhouderij die de longontsteking mogelijk veroorzaken. Het bevoegd acht dit ter overweging aan 

de nieuwe bewoners. Zij zullen worden geïnformeerd over het verhoogde risico op longontsteking 

vanwege de geitenhouderij. Tevens zal de initiatiefnemer in een anterieure overeenkomst verplicht 

worden om kandidaat-kopers te informeren over het verhoogde kans op longontsteking, zolang 

vanuit het Rijk nog geen regelgeving is vastgesteld op basis waarvan risico-reducerende maatregelen 

genomen kunnen worden door geitenhouderijen. 

 

(ii) Geen beperking van de bedrijfsvoering en ontwikkelingsruimte van de geitenhouderij 

Het toevoegen van woningbouw zal de bedrijfsbelangen van de geitenhouder aan de Haansberg 146 

niet schaden omdat het geitenmoratorium uitbreidingsplannen verbiedt. Enige voorwaarde is dat 

nieuwe woningen niet dichterbij de geitenhouderij liggen dan de al bestaande woningen. Door niet 

dichterbij woningen op te richten wordt voorkomen dat toekomstige maatregelen om de 

gezondheidseffecten van de geitenhouderij te verminderen minder effectief worden of dat een 

grotere inspanning moet worden gedaan aan toekomstige eisen voor een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat. Omdat al meerdere woningen dichterbij de geitenhouderij aan de Haansberg 146 liggen 



dan de beoogde woning aan de Bankenstraat 13 wordt het bedrijf niet in zijn bedrijfsvoering en/of 

ontwikkelingsmogelijkheden beperkt. 
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1. INLEIDING EN SAMENVATTING     

 

 

1.1 Inleiding   
 
De familie Oomen is voornemens de twee loodsen,  gelegen aan de Bankenstraat 13 te Etten-Leur, te 

slopen.  

  

Volgens nationale en internationale regelgeving is het verplicht om, voordat een ingreep plaatsvindt, 

onderzoek te doen naar het eventueel voorkomen van beschermde flora en fauna. 

 

1.2 Doel 
 
Met behulp van dit onderzoek worden de volgende vragen beantwoord: 

• Welke beschermde soorten flora en fauna komen voor in het plangebied? 

• Welke functies heeft het plangebied voor de aanwezige beschermde soorten? 

• Leidt de ingreep (mogelijk) tot overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet 

Natuurbescherming? 

 

1.3 Samenvatting 
 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek wordt geconcludeerd dat er (zeer waarschijnlijk) geen 

negatieve effecten op essentiële gebruiksfuncties van het leefgebied van beschermde flora en/of 

fauna door de geplande werkzaamheden aan de orde zijn. De functionaliteit van het plangebied, zoals 

omschreven in onderstaande hoofdstukken, zal niet worden aangetast bij doorgang van de 

werkzaamheden.  

Omdat de gebruiksfuncties van het leefgebied van beschermde flora en fauna niet aangetast worden, 

kunnen de geplande werkzaamheden doorgang vinden.   

De algemene zorgplicht, als beschreven in de Wet natuurbescherming, Wnb art. 1.11, dient te allen 

tijde in acht genomen te worden. Of het nu wel of niet om beschermde soorten gaat en of er nu wel of 

geen ontheffing nodig is of vrijstelling geldt. De zorgplicht houdt in dat eenieder die kan vermoeden 

dat er een negatief effect op soorten (en individuen) is, maatregelen neemt om deze effecten te 

voorkomen of te minimaliseren. 
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2. BESCHRIJVING VAN HET PLANGEBIED  
 

2.1 Ligging en omgeving 
 

De quickscan is ten behoeve van het plangebied Bankenstraat 13 te Etten-Leur. 
 

 
Figuur 1: plangebied 
 
 

 
2.2  HUIDIGE SITUATIE  

 
 
2.2.1  BEBO UWIN G  

De twee loodsen bestaan uit bakstenen wanden en een dak van golfplaten (die van de loods aan de 
zuidzijde is reeds verwijderd). 

 
2.2.2  GROENE  ELEME NTEN  

Het plangebied grenst aan een siertuin en bestrating. 
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2.2.3 ECOL OGIS CHE  POTENT IES  

Ecologische potenties beperken zich tot zoogdieren en kerkuil.  

 
 

2.2.4 GEBIEDS BES CHE RMIN G  

Europese  Natura 2000-gebieden 

Het plangebied bevindt zich niet in de directe nabijheid van een gebied dat is aangewezen als 

Europees Natura 2000-gebied. Eventueel verstorende factoren zoals oppervlakteverlies, versnippering, 

verdroging en verstoring door trilling, licht en geluid zijn met de voorgenomen planontwikkeling niet 

van toepassing. 

  
Figuur 4: Natura2000 kaart.  
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Nationaal Natuurnetwerk (NNN, in de wet EHS) 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van het Nationaal Natuurnetwerk, het Natuurnetwerk 

Brabant, EVZ of een ander gelijkwaardig netwerk. De ligging van gebieden die onderdeel uitmaken van 

deze netwerken zijn in het figuur hieronder weergegeven. Met de voorgenomen planontwikkeling is er 

geen sprake van directe vernietiging van deze netwerken. Van negatieve uitstralingseffecten door 

geluid, licht en verdroging op het Nationaal Natuur Netwerk (dan wel andere netwerken) zal geen 

sprake zijn. 

 
Figuur 5: NNN-kaart.   
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3. WETTELIJK KADER  
 

De Wet natuurbescherming bevat de voormalige wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet 

en de Wet Natuurbescherming.  De Wet natuurbescherming beschermt in beginsel soorten. 

Activiteiten waarbij schade gedaan wordt aan beschermde dieren of planten zijn verboden, tenzij dit 

uitdrukkelijk is toegestaan (het “nee, tenzij”-principe). Het is dan ook altijd zaak dat, waar mogelijk, 

activiteiten zonder schade aan beschermde dieren en planten uitgevoerd worden. 

De wet erkent de intrinsieke waarde van in het wild levende diersoorten. In de wet is dan ook een 

zorgplicht opgenomen: iedereen moet 'voldoende zorg' in acht nemen voor alle in het wild 

voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving (dus niet alleen de beschermde). 

Via de Wet natuurbescherming (Wnb) is de bescherming van diverse planten en dieren in Nederland 

vastgelegd. Naast de algemeen geldende zorgplicht voor alle in het wild levende planten en dieren 

(artikel 1.11 van de Wnb) geldt voor een aantal soorten een aanvullend beschermingsregime. Deze 

aanvullend beschermde soorten zijn onderverdeeld in drie groepen, namelijk:  

• vogels (artikel 3.1, alle soorten uit de Europese Vogelrichtlijn);  

• overige strikt beschermde soorten, waaronder soorten uit de Europese Habitatrichtlijn 
(artikel 3.5, dit betreffen o.a. vleermuizen);  

• nationaal beschermde soorten, waaronder soorten uit de Rode Lijst (artikel 3.10).  

Het is volgens de Wet natuurbescherming niet toegestaan om (het leefgebied van) beschermde soorten 

aan te tasten. Dit is vastgelegd middels verbodsbepalingen: activiteiten die schadelijk zijn voor 

beschermde dier- en plantsoorten zijn verboden.  

Vrijstelling binnen provincie Noord-Brabant 

Provincies hebben de bevoegdheid om middels een provinciale verordening vrijstelling te verlenen voor 

nationaal beschermde soorten in het kader van bestendig beheer en onderhoud en ruimtelijke 

ontwikkeling. In het geval van de provincie Noord-Brabant worden de volgende nationaal beschermde 

soorten vrijgesteld: bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander, meerkikker, middelste groene 

kikker, aardmuis, bosmuis, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, haas, huisspitsmuis, 

konijn, ondergrondse woelmuis, ree, rosse woelmuis, tweekleurige bosspitsmuis, veldmuis, vos en 

woelrat. Deze soorten worden daarom in voorliggende rapportage buiten beschouwing gelaten.  

Voorzorgsmaatregelen  

Een overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming is veelal te voorkomen door 

(voorafgaand aan de werkzaamheden) voorzorgsmaatregelen te treffen. Deze voorzorgsmaatregelen 

zijn gericht op het behoud van de functionaliteit van de groeiplaats van flora en de voortplanting- en/of 

vaste rust- en verblijfplaats van fauna. Daarnaast voorkomen de voorzorgsmaatregelen de negatieve 

gevolgen van een activiteit op individuen (o.a. doding en verwonding).  
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Ontheffingsplicht  

Een ontheffingsplicht (artikel 3.3, 3.8 en 3.10 uit de Wnb) is van toepassing als een overtreding van de 

verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming niet kan worden voorkomen door het nemen van 

voorzorgsmaatregelen. Het is mogelijk om met een goed onderbouwd projectplan een ontheffing aan te 

vragen bij de desbetreffende provincie (Noord-Brabant). De provincie toetst de aanvraag vervolgens aan 

drie criteria:  

• Dient het planvoornemen in één van de in de wet genoemde belangen (bv.in het belang van de 
instandhouding van natuurlijke habitats)?  

• Is er een andere ‘bevredigende’ oplossing mogelijk?  

• Doet de ontheffing afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort?  

 

Gebiedsbescherming  

Via de Wet natuurbescherming is tevens de bescherming van gebieden vastgelegd (voormalige 

Natuurbeschermingswet 1998). De gebiedsbescherming houdt samengevat in dat een ingreep, in of 

nabij Natura 2000-gebieden, geen dusdanig negatieve effecten op de kwalificerende habitats en/of 

soorten mag hebben dat deze zich op de lange termijn niet kunnen handhaven. Voor projecten die een 

(significant) negatief effect kunnen hebben op de instandhoudingsdoelen van het betreffende Natura 

2000-gebied is een vergunningaanvraag noodzakelijk. Naast de bescherming van Natura 2000-gebieden 

via de Wet natuurbescherming kunnen gebieden via de ruimtelijke kaders beschermd worden middels 

het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen was dit de EHS). 
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4. WERKWIJZE EN ONDERZOEKSINSPANNING .  
 

Om de aanwezigheid van beschermde flora en fauna in of rondom het plangebied vast te kunnen 

stellen is een bureaustudie en een verkennend veldbezoek uitgevoerd. De bureaustudie bestaat uit 

het raadplegen van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Aanvullend hierop zijn, als daar 

aanleiding voor was, verspreidingsatlassen, internetbronnen en de op internet vrij verkrijgbare 

verspreidingsgegevens geraadpleegd. Ter verificatie van en als aanvulling op de bureaustudie is door  

Ecodat vervolgens een veldbezoek uitgevoerd op 2 januari 2020. Soortgerichte inventarisaties en 

tellingen van afzonderlijke dier- en plantensoorten waren geen onderdeel van het veldbezoek; wel zijn 

toevallige waarnemingen van soorten of verblijfplaatsen genoteerd. Daarnaast werd een habitatscan 

uitgevoerd. De inventarisatie is niet vlakdekkend en slechts indicatief, maar is voor deze fase 

voldoende gedetailleerd. 

 

Op basis van kennis van de biotoopeisen van beschermde soorten, het veldbezoek en de resultaten 

van de bureaustudie is bepaald of beschermde soorten leefgebied kunnen vinden in en nabij het 

plangebied. Aan de hand van de geplande werkzaamheden en de verstoringsgevoeligheid van soorten 

is vervolgens bepaald of negatieve effecten kunnen optreden, en of er sprake is van een overtreding 

van de Wnb. 

 

4.1   ZOOGDIEREN  
 

Bu reau studie  

In de Quickscanhulp worden alle soorten uit categorie 1 en 2 benoemd, dus ook de soorten waarvoor 

door de provincie Noord-Brabant vrijstelling is verleend. Deze soorten waarvoor vrijstelling is verleend 

betreffen onder andere de bosmuis, dwergmuis, egel, haas, huisspitsmuis, konijn, ree en vos. Volgens de 

Quickscanhulp komen de volgende soorten voor op korte afstand van het plangebied waarvoor geen 

provinciale vrijstelling is verleend: 

• Boommarter 

• Bunzing 

• Eekhoorn 

• Steenmarter 

• Wezel 

• Baardvleermuis 

• Franjestraat 

• Gewone dwergvleermuis 

• Gewone grootoorvleermuis 

• Grijze grootoorvleermuis 

• Laatvlieger 

• Rosse vleermuis 

• Ruige dwergvleermuis 

• Watervleermuis 
 

Voor alle soorten geldt dat zij binnen een afstand van 1 tot 5 km (vleermuizen tot 10 km) waargenomen 

zijn. 

 



Quickscan Bankenstraat 13 te Etten-Leur  in het kader van de Wet Natuurbescherming. Ecodat BV  
 

10 
 

Veld werk  

Gedurende het veldbezoek is grondig gezocht naar sporen zoals uitwerpselen en vraatsporen,  

afgebeten veren of loopsporen van bijvoorbeeld marterachtigen. Deze zijn niet aangetroffen. Toch valt 

hieruit niet te concluderen dat er geen gebruik gemaakt wordt van het plangebied door de steenmarter. 

Gelet op het feit dat het plangebied uit slechts een loods bestaat en er amper geschikt habitat voor de 

meeste marterachtigen is, kunnen deze, met uitzondering van de steenmarter, uitgesloten worden.  

Daarnaast wordt verwacht dat enkele soorten waarvoor door de provincie Noord-Brabant vrijstelling is 

verleend (zoals egel, haas, konijn en aantal muizensoorten) in het plangebied aanwezig zijn. 

 

MARTERACHTIGEN: 

Boommarter, bunzing, steenmarter en wezel komen voor in het NDFF, toch hebben we geen sporen 

aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van deze soorten. Het leefgebied van kleine 

marterachtigen hangt zeer sterk samen met de aanwezigheid van voldoende prooidieren en dekking 

(Murphy & Dowding, 1994; Alterio 1998). Over het algemeen hebben ze voorkeur voor kleinschalige, 

structuurrijke, extensief beheerde, agrarische cultuurlandschappen met voldoende verbindende 

lijnvormige landschapselementen, dekking en de aanwezigheid van verblijfplaatsen en prooidieren 

(Criel, 1990; Klemola, et al., 1999; Červinka, et al., 2013; Magrini, et al., 2009; Rozema et al. 2017; Twisk, 

et al., 2010). 

 

Boommarter (Martes martes) 

De boommarter leeft in bossen. Grote, structuurrijke bossen - zowel naald-, loof- als gemengd bos - 

vormen zijn typisch biotoop. Oppervlakte en structuurdiversiteit kunnen daarbij onderling 

compenserend werken. Kleinere boscomplexen kunnen boommarters huisvesten wanneer zij een hoge 

graad van structuurdiversiteit hebben, terwijl de soort ook in minder structuurrijke bossen kan leven 

wanneer deze voldoende uitgestrekt zijn. Nuttige structuurdiversiteit is te vertalen naar het voorhanden 

zijn van zowel voldoende dagrust- en voortplantingsplaatsen als van een duurzaam voedselaanbod. Er is 

geen geschikt biotoop aanwezig.  

 

Bunzing (Mustela putorius) 

De bunzing leeft vooral in vochtige landschappen en soms ook in open bossen. Ook in dorpen en 

buitenwijken van steden komt de bunzing voor. Het terrein behoort derhalve tot het biotoop van de 

bunzing. Er is geen geschikt biotoop aanwezig.  

 

Steenmarter (Martes foina) 

De steenmarter komt vooral voor in parklandschap, maar ook in volkomen bosloze gebieden, 

steengroeven en op rotsige hellingen. Hij is vooral te vinden in de nabijheid van dorpen en boerderijen 

en tegenwoordig zelfs in grote steden (de steenmarter is een ‘cultuurvolger’ ). Hij heeft een voorkeur 

voor gebieden met kleinschalige landbouw, met oude schuren, heggen en geriefhoutbosjes. Daarbij is 

de aanwezigheid van elementen zoals groenstroken, heggen, bosjes, greppels en bermen van belang, 

omdat de steenmarter daar zijn voedsel zoekt. Bij controle van beide loodsen bleken er geen sporen, 

noch wegkruipmogelijkheden te zijn die de mogelijke aanwezigheid van steenmarters kunnen 

aanduiden. Derhalve kan ook deze soort uitgesloten worden.  
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Wezel (Mustela nivalis) 

Wezels leven bij voorkeur in open, droge natuur- en cultuurlandschap (Rd) maar verder in veel 
verschillende biotopen (zoals bossen, duinen, wei- en akkerland. Meestal in droger gebied dan de 
hermelijn. Echter overal waar woelmuizen ontbreken, ontbreekt ook de wezel.   

Ze zoeken graag dekking op, bijvoorbeeld bij bosschages, houtstapels of heggen. Ook bewonen ze vaak 
oude holen van muizen, ratten en konijnen die bekleed wordt met veren of haren van prooidieren. 
Goede schuilmogelijkheden èn de aanwezigheid van voldoende geschikt voedsel zijn de enige eisen die 
de wezel aan zijn omgeving stelt. Er is geen geschikt biotoop voor de soort aanwezig.  

 

O V E R I G E  G R O N D G E B O N D E N  Z O O G D I E R E N :  

 

Eekhoorn (Sciurus vulgaris) 

Het verspreidingsgebied van de eekhoorn strekt zich uit over heel Europa en Noord-Azië. Ze leven tot op 

een hoogte van 2000 meter. De eekhoorn komt in grote delen van Nederland voor; vooral in Drenthe, 

Overijssel, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Eekhoorns komen voor in loofbos, naaldbos 

of gemengd bos maar ook in tuinen, parken en houtwallen in de buurt van bos. Mits er voldoende 

voedsel beschikbaar is komen ze ook voor in bebouwd gebied. Hun voorkeur gaat uit naar ouder bos  

(naaldbomen ouder dan 20 jaar en loofbomen ouder dan 40-80 jaar) omdat daar meer voedsel en 

nestgelegenheid is. Omdat er geen bomen in het plangebied aanwezig zijn, noch in de directe omgeving, 

is het plangebied ongeschikt als leefomgeving van de eekhoorn.  

 

V L E E R M U I Z E N :  

Vleermuizen kennen verschillende soorten gebiedsfuncties (wijze waarop het plangebied gebruikt kan 

worden). Het gebiedsgebruik van een vleermuis(soort) wordt daarbij onderverdeeld in verblijfplaatsen, 

vliegroutes en foerageergebieden. Het veldwerk bestond uit het, ter plaatse, inschatten of er potentiele 

verblijfplaatsen (zoals holen, scheuren in oksel van takken, losse boombast, etc.) aanwezig zijn, of er 

mogelijkheden zijn voor de aanwezigheid van vliegroutes (zoals ononderbroken lijnvormige elementen) 

en of er mogelijk foerageergebieden (zoals beplantingen) zijn. Gelet op het feit dat het plangebied 

slechts een loods behelst, kunnen op voorhand de boombewonende vleermuizen uitgesloten worden. 

Tevens is er geen sprake van een vliegroute en gelet op feit dat de loods slechts dienst doet als 

opslagplaats, valt ook de functie van foerageergelegenheid af. Inspectie van de gebouwen leerde dat er 

een loods is met een golfplatenplafond zonder dakbeschot, c.q. -betimmering. Er zijn geen 

gevelbetimmeringen aanwezig en de spouwmuur kent geen openingen middels gaten, open 

stootvoegen of toegang via het dak. De andere loods is reeds ontdaan van gevelbetimmering en 

dakplaten. Derhalve kan geconcludeerd worden dat er geen verblijven in de loodsen aanwezig kunnen 

zijn.  

 

Conclu sie en aanbevel ingen  

MA R T E R A C H T I G E N :  

Het plangebied is ongeschikt als leefomgeving van kleine marterachtigen.  

O V E R I G E  G R O N D G E B O N D E N  Z O O G D I E R E N :  

Ook voor de eekhoorn geldt dat het plangebied ongeschikt leefgebied is.  
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V L E E R M U I Z E N :  

Voor de vleermuizen geldt dat er geen verblijven aanwezig zijn, geen vliegroutes verstoord worden door 

de ingreep en dat het plangebied geen onderdeel is van essentieel foerageergebied.  

Er is geen vervolgonderzoek noodzakelijk. Er kan volstaan worden met de algemene zorgplicht.   

 

4.2 VOGELS  
 

Jaarrond beschermde soorten  

Het onderzoek naar vogels heeft zich gericht op de mogelijke aanwezigheid van nesten van vogels 

waarvan het nest jaarrond beschermd is.  

 

Bureaustud ie  

Alvorens het onderzoek ter plaatse op te starten is er vooronderzoek gedaan om vast te stellen van 

welke soorten de aanwezigheid bekend is in de omgeving van het plangebied. Hierbij is gebruik gemaakt 

van verspreidingsatlassen en waarneming.nl. 

 

Volgens de Quickscanhulp komen de volgende soorten voor op korte afstand van het plangebied: 

• Boomvalk 

• Buizerd 

• Gierzwaluw 

• Grote gele kwikstaart 

• Havik  

• Huismus 

• Kerkuil 

• Ooievaar 

• Ransuil 

• Roek 

• Sperwer 

• Slechtvalk 

• Steenuil 

• Wespendief 
 

Veldwer k  

Het veldwerk bestond uit het, ter plaatse, inschatten of er potentiele nestplaatsen van vogels, waarvan 

het nest jaarrond beschermd is, in het plangebied aanwezig zijn. Gelet op het feit dat het plangebied 

een tweetal loodsen betreft, vallen alle boombewonende soorten af. De oostelijke loods is bekleed met 

golfplaten en heeft geen dakbeschot aan de binnenkant . Hierdoor is er ook geen broedgelegenheid 

voor de huismus en/of gierzwaluw aanwezig. De andere loods heeft geen dak meer.  
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Kerkuil (Tyoto alba) 

Halfopen tot open cultuurlandschappen met allerlei landschapselementen die voor afwisseling zorgen. 

In bossen of zeer bosrijke gebieden kom je de kerkuil zelden tegen. De kerkuil gaat vanuit z’n roest- of 

nestplaats jagen in het open veld, het liefst daar waar gras- en bouwland worden afgewisseld met 

kruidenrijke akkerranden, houtwallen, heggen of bosjes. Ook ruig begroeide, slecht onderhouden 

graslandgebieden, braakliggende akkers, ruige grasstroken en wegbermen worden als jachtterrein 

benut. 

  

Conclu sie en aanbevel ingen  

Het plangebied en haar directe omgeving biedt mogelijkheden  voor de volgende vogelsoort: 

• kerkuil 

Onderzoek heeft aangetoond dat de kerkuil niet aanwezig is in de loodsen.   

 

Er is geen vervolgonderzoek noodzakelijk. Er kan volstaan worden met de algemene zorgplicht.   

 

4.3   VAATPLANTEN  
 

Bu reau studie  

Alvorens het onderzoek ter plaatse op te starten is er vooronderzoek gedaan om vast te stellen van 

welke soorten de aanwezigheid bekend is in de omgeving van het plangebied. Hierbij is gebruik gemaakt 

van verspreidingsatlassen en waarneming.nl. Volgens de Quickscanhulp komen de volgende soorten 

voor op korte afstand van het plangebied: 

• Dreps 

• Knolspirea 

• Muurbloem 

• Wilde ridderspoor 

• Drijvende waterweegbree 

 

Veld werk  

Onder de Wnb beschermde planten komen voornamelijk voor in voedselarme biotopen met specifieke 

standplaatscondities. Dit soort locaties worden voornamelijk gevonden in de duingebieden langs de 

Noordzeekust en in de provincie Limburg. Op basis van de ligging en de aard van de locatie (wegberm in 

stedelijk gebied) is het onwaarschijnlijk dat er binnen het plangebied beschermde vaatplantsoorten 

voorkomen. Het veldwerk bestond uit het, ter plaatse, inschatten of er potentiele groeiplaatsen voor 

beschermde flora in het plangebied aanwezig zijn. Geen van de beschermde soorten is aangetroffen, 

noch geschikt biotoop dat bewijs zou geven dat deze soort(en) er aanwezig zouden kunnen zijn.  

 

Conclu sie en aanbevel ingen  

Er worden geen beschermde plantensoorten verwacht binnen het plangebied zelf.  

Er is geen vervolgonderzoek noodzakelijk. Er kan volstaan worden met de algemene zorgplicht.   
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4.4 REPTIELEN  
 

Bu reau studie  

De meeste reptielen houden zich voornamelijk op in geleidelijke overgangssituaties tussen natuurlijke 

biotopen in bos-, heide- en veengebieden.  

Alvorens het onderzoek ter plaatse op te starten is er vooronderzoek gedaan om vast te stellen van 

welke soorten de aanwezigheid bekend is in de omgeving van het plangebied. Hierbij is gebruik gemaakt 

van verspreidingsatlassen en waarneming.nl.  

Volgens de Quickscanhulp komen de volgende soorten voor op korte afstand van het plangebied: 

• Hazelworm 

• Levendbarende hagedis 

Veld werk  

In het terrein is gekeken naar de geschiktheid van de biotoop voor beschermde reptielen. Hier is geen 

sprake van.    

Hazelworm (Anguis fragilis) 

Hazelwormen leiden een verborgen leven. Het grootste deel van de dag leven ze onder de vegetatie en 

dood hout of ze verblijven in holen onder de grond. De hazelworm heeft een voorkeur voor enigszins 

vochtige, met dichte vegetatie bedekte, gebieden. De soort komt voor in open bossen, bosranden, 

heide, houtwallen, struwelen, spoor- en wegbermen, kalkgraslanden, vestingwerken, steenhopen, 

ruderale plaatsen en tuinen. De meeste waarnemingen komen uit bos- en heideterreinen. 

 

Levendbarende hagedis (Zootoca vivipara) 

Heide en hoogveen vormen de voorkeurshabitat. De soort komt ook voor in open bossen en ruige 

graslanden, in bermen van (spoor)wegen en in een beperkt deel van de duinen. De levendbarende 

hagedis is een vochtminnende soort die in de genoemde landschapstypen veel wordt aangetroffen op 

oevers en vochtige terreindelen. Er zijn ook enkele waarnemingen bekend uit laagveen.  

 

 

Conclu sie en aanbevel ingen  

Aangezien er geen geschikt biotoop aanwezig is kan volstaan worden met de algemene zorgplicht. 
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4.5 AMFIBIEËN  
 

Bu reau studie  

In de Quickscanhulp worden alle soorten uit categorie 2 benoemd, dus ook de soorten waarvoor door 

de provincie Noord-Brabant vrijstelling is verleend. Deze soorten waarvoor vrijstelling is verleend 

betreffen onder andere de bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander. De volgende soorten, 

welke voorkomen op een afstand van 0 tot 1 km van het plangebied, waarvoor geen vrijstelling is 

verleend, zijn volgens de quickscanhulp in de nabijheid: 

• Alpenwatersalamander 

• Heikikker 

• Kamsalamander 

• Vinpootsalamander 

 
Veld werk  

In het terrein is gekeken naar de geschiktheid van de biotoop. Deze blijkt ongeschikt.  

Alpenwatersalamander (Ichthyosaura alpestris) 

Alpenwatersalamanders hebben een natuurlijk biotoop nodig; bos, parkachtig landschap en een 

voortplantingswater binnen een straal van enkele honderden meters.  

 

Heikikker (Rana arvalis) 

De heikikker heeft een zeer duidelijke voorkeur voor de landschapstypen heide, hoogveen, laagveen en 

halfnatuurlijk grasland. Ook wordt de soort gemeld uit bos en struweel, een belangrijke habitat voor de 

populaties uit de Vijfheerenlanden en het Kromme Rijngebied. De heikikker is duidelijk een 

cultuurvliedende soort die nauwelijks wordt aangetroffen in te intensief gebruikt agrarisch landschap, 

rond infrastructuur en bebouwing. 

 

Kamsalamander (Triturus cristatus) 

Het landschap waarin de kamsalamander wordt aangetroffen is bosrijk, bevat houtwallen of struweel en 

wordt vaak gekenmerkt door kleinschaligheid in de directe omgeving van het voortplantingswater. 

Kamsalamanders komen zelden in akkerbouwgebieden voor. Ze komen relatief veel voor langs de grote 

rivieren, in beekdalen en op landgoederen. Kamsalamanders komen voor in een verscheidenheid aan 

typen visvrije wateren.  

 

Vinpootsalamander (Lissotriton helveticus) 

Vinpootsalamanders worden in Nederland in twee landschapstypen aangetroffen: de heidegebieden op 

de hogere zandgronden en het heuvellandschap van Zuid-Limburg. Als voortplantingswater wordt hier 

met name gebruik gemaakt van zwakzure, permanente vennen, plassen en bospoelen. In het 

heuvellandschap planten vinpootsalamanders zich voort in bronpoeltjes, bospoelen, drinkpoelen en 

kleine, zwakstromende beekjes.  

 

 

Conclu sie en aanbevel ingen  

Het gebied is ongeschikt als leefomgeving voor de hiervoor genoemde beschermde soorten.  

Aangezien er geen geschikt biotoop aanwezig is kan volstaan worden met de algemene zorgplicht. 
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4.6 VISSEN  
 

Bu reau studie  

Volgens de Quickscanhulp komt de volgende soort voor op korte afstand van het plangebied: 

• Grote modderkruiper 

Veld werk  

In het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig.  

 

Conclu sie en aanbevel ingen  

Het gebied kent geen oppervlaktewater en er zullen derhalve geen beschermde vissen aanwezig zijn. 

Omdat de geplande ingreep zich niet uitstrekt tot aan het oppervlaktewater zullen er geen gevolgen zijn 

en is aanvullend onderzoek niet noodzakelijk 

 

4.7   INSECTEN  
 

Bu reau studie  

Conform de Quickscanhulp komt er een beschermde insectensoort (bosbeekjuffer) voor op een afstand 

van 1 tot 5 km van het plangebied. Uit de verdere literatuurstudie is het niet aannemelijk gebleken dat 

er in het plangebied beschermde ongewervelden voorkomen. Volgens de Quickscanhulp komen de 

volgende soorten voor op korte afstand van het plangebied: 

• Bosbeekjuffer 

• Grote vos 
 

Veld werk  

Bosbeekjuffer (Calopteryx virgo) 

De Bosbeekjuffer komt voor langs beschaduwde, koude en zuurstofrijke beken. De soort is kritisch ten 

aanzien van de waterkwaliteit en de morfologie van de beek. Belangrijke factoren zijn de diversiteit van 

de omgeving van de beek en natuurlijke fysische processen als erosie en sedimentatie. Het omringende 

landschap is vaak gevarieerd, met bosjes, hooilanden, struwelen, houtwallen en ruigten. 

 

Grote vos (Nymphalis polychloros) 

Het biotoop bestaat uit vochtige, open bossen, bosranden, boomgaarden en andere plekken met grote 

vrijstaande bomen. 

 

Conclu sie en aanbevel ingen  

Het gebied is ongeschikt als leefomgeving voor de hiervoor genoemde beschermde soorten.  

Aangezien er geen geschikt biotoop aanwezig is kan volstaan worden met de algemene zorgplicht.  
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN  
 

5.1 POTENTIES  

Het plangebied bestaat uit een tweetal loodsen waarvan slechts één met een golfplaten dak en beide 

met een ontoegankelijke spouwmuur.   

 

5.2 MOGELIJKE EFFECTEN  

Het plangebied bleek na inspectie ongeschikt te zijn als leefomgeving voor alle hiervoor genoemde 

beschermde soorten. Ook soorten die niet uit het NDFF of soortenatlassen voorkomen worden hier, 

door gebrek aan geschikt biotoop, niet verwacht. 

Aangezien er geen geschikt biotoop aanwezig is zullen er dus geen beschermde soorten aanwezig zijn, 

geen effecten ontstaan en kan volstaan worden met de algemene zorgplicht. 

 

5.3 VERVOLGTRAJECT  

Op basis van het uitgevoerde onderzoek wordt geconcludeerd dat er (zeer waarschijnlijk) geen negatieve 

effecten op essentiële gebruiksfuncties van het leefgebied van beschermde flora en/of fauna door de 

geplande werkzaamheden aan de orde zijn. De functionaliteit van het plangebied, zoals omschreven in 

onderstaande hoofdstukken, zal niet worden aangetast bij doorgang van de werkzaamheden.  

Omdat de gebruiksfuncties van het leefgebied van beschermde flora en fauna niet aangetast worden, 

kunnen de geplande werkzaamheden doorgang vinden.   

De algemene zorgplicht, als beschreven in de Wet natuurbescherming, Wnb art. 1.11, dient te allen tijde 

in acht genomen te worden. Of het nu wel of niet om beschermde soorten gaat en of er nu wel of geen 

ontheffing nodig is of vrijstelling geldt. De zorgplicht houdt in dat eenieder die kan vermoeden dat er een 

negatief effect op soorten (en individuen) is, maatregelen neemt om deze effecten te voorkomen of te 

minimaliseren. 
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GERAADPLEEGDE BRONNEN  
 

* Bronnen waarnaar in de rapportage niet specifiek is verwezen 

* Twisk et al, KNNV uitgeverij;  veldgids europese zoogdieren 

* Stumpel et al, KNNV uitgeverij;  veldgids amfibieën en reptielen 

* Hartman et al, Tirion uitgeverij,  Zoetwatervissen van Europa 

* Bellman et al, ANWB uitgeverij,  ANWB insectengids 

* Svensonn et al, ANWB uitgeverij,  ,  ANWB vogelgids 

* Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus, Zoogdiervereniging en Gegevensautoriteit Natuur, 

Vleermuisprotocol 2017. 

* www.gegevensautoriteitnatuur.nl en www.netwerkgroenebureaus.  

* www.vleermuis.net. Het netwerk voor informatie over vleermuizen in Nederland. Vleermuiswerkgroep 

Nederland (VLEN) van de Zoogdiervereniging VZZ, Arnhem. 

* Floron, 2011. Atlas van de Nederlandse flora, KNNV Uitgeverij, Utrecht. 

* http://www.verspreidingsatlas.nl 

* www.waarneming.nl 
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BIJLAGE 2     QUICKSCANHULP  
 

Soort Soortgroep Bescherming Afstand 

Alpenwatersalamander Amfibieën wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Bastaardkikker Amfibieën wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Bruine kikker Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Gewone pad Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Heikikker Amfibieën wnb-hrl 0 - 1 km 

Kamsalamander Amfibieën wnb-hrl 1 - 5 km 

Kleine watersalamander Amfibieën wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Poelkikker Amfibieën wnb-hrl 1 - 5 km 

Vinpootsalamander Amfibieën wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Bosbeekjuffer Insecten - Libellen wnb-andere soorten 1 - 5 km 

grote vos Insecten - Dagvlinders wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Hazelworm Reptielen wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Levendbarende hagedis Reptielen wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Dreps Vaatplanten wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Knolspirea Vaatplanten wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Muurbloem Vaatplanten wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Wilde ridderspoor Vaatplanten wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Drijvende waterweegbree Vaatplanten wnb-hrl 1 - 5 km 

Grote modderkruiper Vissen wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Boomvalk Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Buizerd Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Gierzwaluw Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Grote Gele Kwikstaart Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Havik Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Huismus Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Kerkuil Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Ooievaar Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Ransuil Vogels wnb-vrl 1 - 5 km 

Roek Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Slechtvalk Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Sperwer Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Steenuil Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Wespendief Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Aardmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Boommarter Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Bosmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Bunzing Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Dwergmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Dwergspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Eekhoorn Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Egel Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Haas Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Huisspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Konijn Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Ondergrondse woelmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Ree Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Steenmarter Zoogdieren wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Veldmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Vos Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Wezel Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 
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Soort Soortgroep Bescherming Afstand 

Tweekleurige bosspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Waterspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Woelrat Zoogdieren wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Baardvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 5 - 10 km 

Franjestaart Zoogdieren wnb-hrl 5 - 10 km 

Gewone dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km 

Gewone grootoorvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km 

Grijze grootoorvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 5 - 10 km 

Laatvlieger Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km 

Rosse vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km 

Ruige dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km 

Watervleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km 

        

provinciale vrijstelling    
geen geschikt biotoop    
mogelijk aanwezig    
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BIJLAGE 2     FOTOWEERGAVE  

Zuidelijke loods zonder dak 
 

 
Zuidelijke loods zonder dak 
 
 

 
Noordelijke loods met asbest platen 
 

 
Dichte aansluiting van de golfplaten op de gevel.  
 

 
Open golfplaten 
 

 
Noordelijke loods zonder gevelbetimmering 
 

 
Noordelijke loods zonder gevelbetimmering 
 


