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Satellietfoto met weergave binnen de rode contour De Menmoerhoeve aan de 

Zundertseweg 66 in Etten-Leur. Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl, 2017. 
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1 INLEIDING 

 

1.1 Aanleiding en doel 

Algemene beschrijving 

In het buitengebied van de gemeente Etten-Leur bevindt zich op het adres  

Zundertseweg 66 het recreatief agrarisch natuurbedrijf ‘De Menmoerhoeve’ van de 

initiatiefnemer. Het bedrijf is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied”, zoals 

vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 30 september 2013. Het bedrijf heeft de 

bestemming ‘Recreatie – Recreatief agrarisch natuurbedrijf’.  

 

Op het terrein bevinden zich voorzieningen voor het recreatief agrarisch natuurbedrijf, 

horecavoorzieningen (staminee met buitenterras), dag- en 

verblijfsrecreatievoorzieningen (5 blokhutten, een minicamping voor maximaal 25 

standplaatsen, groepsaccommodatieruimte, speelvoorzieningen, extensieve 

recreatieve boerenspelen), voorzieningen voor educatieve en informatieve activiteiten 

alsmede voorzieningen ten behoeve van een zorgfunctie. Het betreft al met al een 

gemêleerd samenstel van functies.  

 

Planvoornemen 

De initiatiefnemer is reeds enkele jaren met de gemeente Etten-Leur in overleg over 

het toestaan van volledige horeca in één van de bedrijfsgebouwen van het recreatief 

agrarisch natuurbedrijf. Aanleiding betreft enerzijds de toegenomen vraag van lokale 

bewoners om De Menmoerhoeve te gebruiken voor familiebijeenkomsten, 

verjaardagen, (verenigings-)feesten en partijen van beperkte omvang (geen 

discotheek of andere lawaai- en/of overlast veroorzakende evenementen). Anderzijds 

wordt gezocht naar een verbreding van economische dragers voor een volwaardige 

continuering van het recreatief agrarisch natuurbedrijf. Zo is het bedrijf in juni 2015 

onderdeel geworden van het landschapsconcept Baroniepoort. Een Baroniepoort 

ontsluit waardevolle natuurgebieden of bijzondere cultuurhistorische plekken in de 

streek De Baronie. Ter plaatse van een poort kan geparkeerd worden en gebruik 

worden gemaakt van een aanwezige horecavoorziening.  

 

In het plangebied biedt vooralsnog enkel de staminee met terras aan de voorzijde van 

het bedrijf ruimte voor volledige horeca. Er wordt daarmee ondervonden dat er te 

weinig fysieke ruimte aanwezig is om bezoekers te ontvangen en daarnaast ruimte te 

bieden voor familiebijeenkomsten, verjaardagen, (verenigings-)feesten en partijen. 

Initiatiefnemer heeft derhalve de wens uitgesproken om tevens volledige horeca in het 

zogenaamde natuurstudiecentrum (voormalige rundveestal) uit te oefenen. Ter 

plaatse van het natuurstudiecentrum is echter enkel ondersteunende horeca 

toegestaan ten behoeve van activiteiten die plaatsvinden in het kader van educatieve 

en informatieve activiteiten in relatie tot landschap, natuur en landbouw (agrarisch). 

Onder ondersteunende horeca wordt in het bestemmingsplan “Buitengebied” verstaan 

‘horeca die wordt aangeboden binnen een bestemming waarvan de functie een 

andere dan horeca is maar waar men uitsluitend ter ondersteuning van en gerelateerd 

en ondergeschikt aan de hoofd- of nevenfunctie een ruimte gebruikt dan wel specifiek 
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heeft ingericht voor de consumptie van drank en etenswaren, niet bedoeld voor 

feesten en partijen. Sanitaire en keukenvoorzieningen zijn als onderdeel van de 

ondersteunende horeca toegestaan’. 

 

Initiatiefnemer heeft bij de gemeente een principeverzoek ingediend. De gemeente 

heeft een positief besluit genomen om onder voorwaarden in het natuurstudiecentrum 

tevens volledige horeca toe te staan. Sindsdien is er tussen de gemeente Etten-Leur 

en de initiatiefnemer veelvuldig contact en afstemming geweest om de planvorming 

verder uit te werken. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk gedragen 

planvoornemen van 360 m² volledige horeca in het natuurstudiecentrum (voorzien van 

een nagelvaste afscheiding).  

 

Overige onderwerpen 

Naast het geschetste planvoornemen spelen op De Menmoerhoeve nog enkele 

ondergeschikte onderwerpen, waarvoor nog een juridisch-planologische verankering 

moet plaatsvinden. Het betreft hier de volgende onderwerpen: 

1. Het verwerken van de verleende omgevingsvergunning van 6 december 2016, 

waarbij bouwwerken op het terrein van De Menmoerhoeve zijn gelegaliseerd;  

2. Het wijzigen van de gebruiksregels binnen de agrarische gebiedsbestemming ten 

aanzien van de gronden welke in eigendom zijn van De Menmoerhoeve, zodat ter 

plaatse van deze gronden direct extensief recreatief boerenspelen mogelijk zijn. 

Met het nieuwe bestemmingsplan hoeft dan geen binnenplanse 

afwijkingsprocedure ex artikel 4.5.10 van het vigerend bestemmingsplan 

“Buitengebied” te worden doorlopen; 

3. Het verwerken van de vergroting van de staminee aan de voorgevel, welke niet 

passend is binnen het vigerend bouwvlak (omgevingsvergunning verleend d.d. 23 

mei 2017); 

4. Het vigerend bouwvlak van de bestemming ‘Recreatie – Recreatief agrarisch 

natuurbedrijf’ op enkele onderdelen beperkt van vorm veranderen om te komen tot 

een efficiëntere benutting (bouwen en gebruiken) daarvan. 

 

Doel 

Om de volledige horeca ter plaatse van het natuurstudiecentrum en de aanvullende 

parkeervoorziening mogelijk te maken alsmede de hierboven genoemde overige 

onderwerpen te verankeren dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. De 

wijziging van het bestemmingsplan zal plaatsvinden door middel van een zogenaamd 

postzegelbestemmingsplan. Onderhavig bestemmingsplan voorziet daar in.  

 

1.2 Plangebied 

De Menmoerhoeve is gelegen aan de Zundertseweg 66 in het buitengebied van de 

gemeente Etten-Leur, circa 2 kilometer ten zuiden van de gelijknamige kern en de 

Rijksweg A58. Het buitengebied van de gemeente heeft een oppervlakte van circa 

4.200 ha en bestaat ten zuiden van Etten-Leur uit een veenontginningslandschap, 

afgewisseld met grote en kleine boscomplexen, heide, grasland en akkers. 

Kenmerkend voor het zuidelijk deel van het buitengebied is het natuurgebied de 

Pannenhoef. De Turfvaart, de Oude Turfvaart en de Bijloop doorsnijden het landschap 

in oost westelijke richting. Functioneel bevinden zich in de nabije omgeving van de 
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projectlocatie diverse agrarische bedrijven die afgewisseld worden met 

burgerwoningen of voormalige agrarische bedrijfswoningen. 

 

1.3 Vigerend bestemmingsplan 

Het vigerende planologische regime ter plaatse van de Zundertseweg 66 wordt 

gevormd door het bestemmingsplan “Buitengebied”, zoals vastgesteld door de 

gemeenteraad van Etten-Leur d.d. 30 september 2013. Er is sprake van een 

recreatiebestemming met een bouwvlak van 7.427 m² binnen de enkelbestemming 

‘Recreatie – Recreatief agrarisch natuurbedrijf’. Ook de gronden buiten het bouwvlak 

zijn aangeduid met deze enkelbestemming. De ten zuiden en westen van de 

recreatiebestemming gelegen gronden die onderdeel uitmaken van dit 

postzegelbestemmingsplan hebben de bestemmingen ‘Agrarisch met waarden’, 

‘Groen’ en ‘Natuur’. Voor het overige gelden ter plaatse van het plangebied de 

dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie 1’,  ‘Waarde – Archeologie 2’, ‘Waarde – 

Archeologie 3’, ‘Waarde – Archeologie 4’, de gebiedsaanduiding ‘overig – zone langs 

doorgaande weg’ en de gebiedsaanduiding ‘landschappelijk afwisselend gebied’. 

 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de huidige en de nieuwe situatie. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de relevante beleidsdocumenten die door de te onderscheiden 

overheden ten aanzien van het plangebied zijn gepubliceerd. In hoofdstuk 4 komen de 

planologisch relevante milieuaspecten (zoals bodem, water, flora en fauna en 

milieuzonering) aan de orde. In hoofdstuk 5 wordt de juridische vormgeving van het 

plan toegelicht. Hierna komen in hoofdstuk 6 en 7 de economische uitvoerbaarheid en 

de maatschappelijke toetsing/overleg aan de orde.  
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Uitsnede verbeelding vigerend bestemmingsplan “Buitengebied” met in de rode contour het 

plangebied van onderhavig bestemmingsplan. Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl, 2017.  

Situatietekening met weergave van de gewenste beoogde situatie van De Menmoerhoeve. 

Deze tekening is tevens in groter formaat opgenomen als bijlage 1 van deze toelichting. 

Bron: Compositie 5 stedenbouw bv, 2018.  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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2 BESTAANDE EN TOEKOMSTIGE SITUATIE 

 

2.1 Inleiding 

Voor het formuleren van het beleid en het opstellen van het bestemmingsplan is het 

van belang dat de uitgangspunten en de huidige situatie van het plangebied goed in 

beeld worden gebracht. Het plangebied is om deze reden geïnventariseerd en 

geanalyseerd. In dit hoofdstuk wordt de ruimtelijke en functionele opbouw van het 

plangebied beschreven. In de daarop volgende paragraaf wordt aandacht besteed 

aan voorliggende ontwikkeling. Ter verduidelijking van de huidige en toekomstige 

situatie is een situatietekening opgesteld. Deze is hiervoor weergegeven en als bijlage 

1 in zijn volledigheid op schaal aan deze toelichting gevoegd.  

 

2.2 Ruimtelijke structuur 

2.2.1 Functionele structuur 

De Menmoerhoeve bevindt zich op het adres Zundertseweg 66 in het buitengebied 

van de gemeente Etten-Leur, circa 2 kilometer ten zuiden van de gelijknamige kern en 

de Rijksweg A58. Het buitengebied van de gemeente heeft een oppervlakte van circa 

4.200 ha en bestaat ten zuiden van Etten-Leur uit een veenontginningslandschap, 

afgewisseld met grote en kleine boscomplexen, heide, grasland en akkers. 

Kenmerkend voor het zuidelijk deel van het buitengebied is het natuurgebied de 

Pannenhoef. De Turfvaart, de Oude Turfvaart en de Bijloop doorsnijden het landschap 

in oost westelijke richting. Functioneel bevinden zich in de nabije omgeving van het 

plangebied diverse agrarische bedrijven die afgewisseld worden met burgerwoningen 

of voormalige agrarische bedrijfswoningen. 

 

2.2.2 Wegenstructuur 

Het plangebied is gelegen aan de Zundertseweg. Dit betreft een gemeentelijke weg 

tussen Etten-Leur en Klein Zundert. De Zundertseweg ontsluit het plangebied.  

 

2.3 Ontwikkeling 

2.3.1 Planbeschrijving 

Planvoornemen 

De initiatiefnemer is reeds enkele jaren met de gemeente Etten-Leur in overleg over 

het toestaan van volledige horeca in één van de bedrijfsgebouwen van het recreatief 

agrarisch natuurbedrijf. Aanleiding betreft enerzijds de toegenomen vraag van lokale 

bewoners om De Menmoerhoeve te gebruiken voor familiebijeenkomsten, 

verjaardagen, (verenigings)feesten en partijen van beperkte omvang (geen discotheek 

of andere lawaai- en/of overlast veroorzakende evenementen). Anderzijds wordt 

gezocht naar een verbreding van economische dragers voor een volwaardige 

continuering van het recreatief agrarisch natuurbedrijf. Zo is het bedrijf in juni 2015 
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onderdeel geworden van het landschapsconcept Baroniepoort. Een Baroniepoort 

ontsluit waardevolle natuurgebieden of bijzondere cultuurhistorische plekken in de 

streek De Baronie. Ter plaatse van een poort kan geparkeerd worden en gebruik 

worden gemaakt van een aanwezige horecavoorziening.  

 

Op de projectlocatie biedt vooralsnog enkel de staminee met terras aan de voorzijde 

van het bedrijf ruimte voor volledige horeca. Er wordt daarmee ondervonden dat er te 

weinig fysieke ruimte aanwezig is om bezoekers te ontvangen en daarnaast ruimte te 

bieden voor familiebijeenkomsten, verjaardagen, (verenigings)feesten en partijen. 

Initiatiefnemer heeft derhalve de wens uitgesproken om tevens volledige horeca in het 

zogenaamde natuurstudiecentrum (voormalige rundveestal) uit te oefenen. Ter 

plaatse van het natuurstudiecentrum is echter enkel ondersteunende horeca 

toegestaan ten behoeve van activiteiten die plaatsvinden in het kader van educatieve 

en informatieve activiteiten in relatie tot landschap, natuur en landbouw (agrarisch).  

 

Initiatiefnemer heeft bij de gemeente een principeverzoek ingediend. Per getekende 

brief d.d. 15 maart 2016 heeft de gemeente een principebesluit genomen in te 

stemmen met het planvoornemen om onder voorwaarden in het natuurstudiecentrum 

tevens volledige horeca toe te staan. Op 18 januari 2018 is het formele verzoek om 

medewerking aan een bestemmingsplanwijziging ingediend. Er zijn kaders voor 

onderhavig bestemmingsplan opgesteld, waarmee de gemeenteraad in februari 2018 

heeft ingestemd. Sindsdien is er tussen de gemeente Etten-Leur en de initiatiefnemer 

veelvuldig contact en afstemming geweest om de planvorming verder uit te werken. 

Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk gedragen planvoornemen van 360 m² 

volledige horeca in het natuurstudiecentrum (voorzien van een nagelvaste 

afscheiding), een parkeerbalans die hoort bij alle (gewenste) activiteiten op De 

Menmoerhoeve alsmede een voorstel tot het bieden van extra parkeergelegenheid 

(schapenweide). De maximale oppervlaktemaat van 360 m² is tot stand gekomen om 

het aantal  bezoekers bij de geschetste activiteiten te limiteren. Door initiatiefnemer 

wordt daarbij circa 180 bezoekers aangehouden. Dit aantal is goed onder te brengen 

op een oppervlakte van 360 m², zodat niet meer ruimte benodigd is in het 

natuurstudiecentrum. Met deze oppervlaktemaat wordt tevens voldaan aan de 

vereisten als gesteld door de brandweer in het kader van brandveiligheid.  

 

Daarnaast is een akoestisch onderzoek industrielawaai verricht om in het kader van 

het aspect bedrijven en milieuzonering het maximale geluidniveau ten behoeve van de 

volledige horeca te bepalen zodanig dat er sprake blijft van een aanvaardbaar woon- 

en leefklimaat.  

 

Op navolgende afbeelding is weergegeven waar de 360 m² aan volledige horeca 

binnen het gebouw wordt toegestaan. Daarnaast zal de rest van het gebouw 

beschikbaar blijven als expositieruimte (in het kader van het natuurstudiecentrum), 

bergingsruimte en natuurstudieruimte. Daarnaast is er een ruimte aanwezig in het 

gebouw dat dienst doet als opslagruimte voor de Staminee. In het kader van het 

wegnemen van eventuele  geluiduitstraling van de horeca zal bij de entree een 

uitpandige geluidssluis worden aangebracht.  
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Overige onderwerpen 

Naast het planvoornemen spelen op De Menmoerhoeve nog enkele ondergeschikte 

onderwerpen, waarvoor nog een juridisch-planologische verankering moet 

plaatsvinden. Het betreft hier de volgende onderwerpen: 

1. Het verwerken van de verleende omgevingsvergunning van 6 december 2016, 

waarbij bouwwerken op het terrein van De Menmoerhoeve zijn gelegaliseerd;  

2. Het wijzigen van de gebruiksregels binnen de agrarische gebiedsbestemming ten 

aanzien van de gronden welke in eigendom zijn van De Menmoerhoeve, zodat ter 

plaatse van deze gronden direct extensief recreatief boerenspelen mogelijk zijn. 

Met het nieuwe bestemmingsplan hoeft dan geen binnenplanse 

afwijkingsprocedure ex artikel 4.5.10 van het vigerend bestemmingsplan 

“Buitengebied” te worden doorlopen; 

3. Het verwerken van de vergroting van de staminee aan de voorgevel, welke niet 

passend is binnen het vigerend bouwvlak (omgevingsvergunning verleend d.d. 23 

mei 2017); 

4. Het vigerend bouwvlak van de bestemming ‘Recreatie – Recreatief agrarisch 

natuurbedrijf’ op enkele onderdelen beperkt van vorm veranderen om te komen tot 

een efficiëntere benutting (bouwen en gebruiken) daarvan. 

 

 

 

 

 

 

Weergave plattegrond natuurstudiecentrum met maximale ruimte voor de volledige horeca.  
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2.3.2 Verkeer 

De ontsluiting van het plangebied blijft ongewijzigd via de Zundertseweg. De aan te 

leggen (overloop) parkeervoorziening aan de zuidzijde wordt tevens aangesloten op 

de Zundertseweg. Ter plaatse is reeds een inrit aanwezig. Het verkeersaspect is ook 

beoordeeld in het akoestisch onderzoek, opgenomen als bijlage 5 bij deze toelichting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Parkeerbalans 

Met de inwerkingtreding van de “Reparatiewet BZK” op 29 november 2014 is het 

verplicht om het parkeren te reguleren middels de bestemmingsregeling. In de 

bestemmingsregeling kan worden opgenomen dat bij aanvraag om 

omgevingsvergunning (voor het bouwen en / of afwijken) dient te worden aangetoond 

dat wordt voldaan aan de van toepassing zijnde parkeernormen. In het kader van ‘een 

goede ruimtelijke ordening’ dient echter al bij vaststelling van een bestemmingsplan 

inzichtelijk te worden gemaakt dat redelijkerwijs in de aldus benodigde 

parkeerplaatsen feitelijk duurzaam kan worden voorzien (ECLI:NL:RVS:2017:1036, 

Luchtfoto van het plangebied. De rode lijnen geven de toegang vanaf de Zundertseweg naar 

de parkeerplaatsen van de Menmoerhoeve weer.  
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r.o. 5.3). Het aantal benodigde parkeerplaatsen wordt bepaald door het geldende 

parkeerbeleid.  

 

Door de gemeente Etten-Leur is een parkeerbalans opgesteld. Deze balans is als 

bijlage 2 aan deze toelichting gevoegd. In deze bijlage worden de uitgangspunten van 

de parkeerbalans toegelicht. Blijkens de parkeerbalans zijn er 144 parkeerplaatsen 

benodigd, uitgaande van een ‘worst case’ benadering. Er zijn op het terrein reeds 45 

verharde parkeerplaatsen aanwezig. Om te voorzien in voldoende parkeerplaatsen 

wordt een (overloop) parkeervoorziening aan de zuidzijde aangelegd. Deze 

parkeervoorziening zal bestaan uit halfverharding en ruimte bieden aan circa 100 

parkeerplaatsen. Door middel van het gebruik van halfverharding blijft het aanzicht op 

het weiland groen, maar wordt er wel voor gezorgd dat de parkeerplaats ten allen tijde 

goed bereikbaar is. Met deze extra (overloop)parkeerplaats wordt voorzien in 

voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld van gebruik van halfverharding.   
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3 BELEIDSKADERS 

 

3.1 Inleiding 

De beleidscontext voor het plangebied wordt gevormd door landelijke, provinciale, en 

gemeentelijke beleidsrapportages. In dit hoofdstuk is het relevante beleid 

samengevat. 

 

3.2 Rijksbeleid 

3.2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), 2012 

Toetsingskader 

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

geworden. Deze structuurvisie vormt de uitwerking van de ambities van het Rijk, op 

basis van haar verantwoordelijkheden, in Rijksdoelen en daarmee samenhangende 

nationale belangen op het gebied van een samenhangend ruimtelijk en 

mobiliteitsbeleid. Het Rijk heeft tot doel Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar 

en veilig te maken in een periode van economische conjunctuurschommelingen, 

klimaatverandering en toenemende regionale verschillen. Aanleiding voor het 

vaststellen van de visie is de constatering dat het voorheen geldende ruimtelijke 

Rijksbeleid onvoldoende bijdroeg aan het behalen van deze doelen, onder meer door 

het veroorzaken van bestuurlijke drukte, ingewikkelde regelgeving en een te sectorale 

blik op vraagstukken. Om dit te keren brengt het Rijk de ruimtelijke ordening zo dicht 

mogelijk bij diegene die het aangaat en laat het meer over aan gemeenten en 

provincies. 

 

Het Rijk onderscheidt thans nog dertien nationale belangen; uitsluitend op basis van 

deze belangen intervenieert het Rijk in de ruimtelijke ordening. Een groot deel van 

deze belangen leidt tot het reserveren van ruimte voor functies. Dit betreft dan 

bijvoorbeeld het reserveren van ruimte voor waterberging, militaire activiteiten en de 

uitbreiding van het hoofdwegennet. Deze belangen zijn vastgelegd in het Besluit 

algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en de Regeling algemene regels 

ruimtelijke ordening (Rarro). Eén van de belangen die niet leidt tot een 

ruimtereservering is het belang van een 'zorgvuldige afweging en transparante 

besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten'. In het kader van dit 

belang heeft het Rijk besloten om, ten behoeve van het verminderen van de 

bestuurlijke drukte en het neerleggen van verantwoordelijkheden bij decentrale 

overheden, de verstedelijkingsstrategie te wijzigen. Dit houdt in dat het 

bundelingsbeleid, verdichtingsbeleid, locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen, 

beleid voor basiskwaliteit, stedelijke netwerken, nationale landschappen en 

rijksbufferzones is afgeschaft en dat daar slechts één beleidslijn voor terug komt: de 

'ladder voor duurzame verstedelijking'. Deze 'ladder' heeft tot doel het principe van 

vraaggericht programmeren en het principe van zorgvuldig ruimtegebruik bindend 

voor te schrijven bij de afwegingen van gemeenten en provincies. Dit belang is als 

procesvereiste vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 
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Grondgedachte van de 'ladder' is dat een activiteit op meerdere locaties zou kunnen 

plaatsvinden en dat vervolgens de planologisch meest juiste locatie gekozen moet 

worden. Dat gaat uit van de activiteit. Hiermee wordt beoogd om de voorheen 

bestaande praktijk, waarbij in veel gevallen een bestemming wordt gezocht voor een 

bepaalde locatie (bv. herbestemmen van een voormalige vuilstortplaats), om te 

vormen. 

 

Beoordeling 

Het voorliggende plangebied is niet gelegen in een gebied waarvoor van rijkswege 

een ruimtereservering geldt (met uitzondering van de ligging in een 

radarverstoringsgebied). Uitsluitend het nationale belang van een ‘zorgvuldige 

afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele 

besluiten’, als vervat in de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’, is van toepassing op 

het onderhavige bestemmingsplan. Aan dit belang wordt navolgend getoetst. 

 

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat het onderhavige plangebied niet gelegen is in een 

gebied waarvoor van Rijkswege een relevante ruimtereservering geldt. Aan de ‘ladder 

voor duurzame verstedelijking’ wordt navolgend getoetst.  

 

3.2.2 Besluit en ministeriële regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Barro, Rarro), 

2012 

Toetsingskader 

Het Rijk heeft in de hiervoor genoemde SVIR vastgesteld dat voor een beperkt aantal 

onderwerpen de bevoegdheid om algemene regels te stellen zou moeten worden 

ingezet. De SVIR bepaalt welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn geformuleerd 

dat deze bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke 

besluitvormingsmogelijkheden op provinciaal en gemeentelijk niveau. Ten aanzien 

daarvan is een borging door middel van normstelling, gebaseerd op de Wet ruimtelijke 

ordening, gewenst. Die uitspraken onderscheiden zich in die zin dat van de provincies 

en de gemeenten wordt gevraagd om de inhoud daarvan te laten doorwerken in de 

ruimtelijke besluitvorming. Zij zijn dus concreet normstellend bedoeld en worden 

geacht direct of indirect door te werken tot op het niveau van de lokale besluitvorming, 

zoals de vaststelling van bestemmings- en wijzigingsplannen.  

 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) bevestigt in juridische zin die 

kaderstellende uitspraken. Op 30 december 2011 is het Barro in werking getreden met 

daarin een regeling voor een beperkt aantal onderwerpen. Op 1 oktober 2012 is het 

besluit aangevuld met regels voor de andere beleidskaders uit de SVIR en tevens uit 

het Nationaal Waterplan en het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. Door 

de nationale belangen vooraf in bestemmingsplannen te borgen, wordt met het Barro 

bijgedragen aan versnelling van de besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen en 

vermindering van de bestuurlijke drukte. Een aantal onderwerpen is geregeld in de bij 

het Barro behorende Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro). 
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Beoordeling 

Op 1 juli 2016 is een wijziging van het Rarro (periodieke actualisatie en herstel van 

enkele gebreken, 6e wijziging) in werking getreden. Volgens de kaarten behorende bij 

het Rarro is het plangebied gelegen binnen het radarverstoringsgebied van het 

radarstation op de locatie Herwijnen en Woensdrecht. In een gebied rondom een 

radarstation moet rekening worden gehouden met de functionele bruikbaarheid 

daarvan. Rondom het radarstation mogen geen bestemmingen opgenomen worden 

die het oprichten van bouwwerken mogelijk maken die door hun hoogte 

onaanvaardbare gevolgen kunnen hebben voor de werking van de radar. In het 

radarverstoringsgebied van Herwijnen is de maximale hoogte van windturbines 

gesteld op 90 meter ten opzichte van NAP en in het radarverstoringsgebied van 

Woensdrecht mogen geen bouwwerken worden opgericht hoger dan 113 meter. In het 

onderhavige plan wordt geen nieuwe bebouwing mogelijk gemaakt boven de ter 

plaatse geldende maximale hoogtemaat en er wordt ook geen planologisch kader 

geboden voor het oprichten van windturbines. Het initiatief heeft daarmee geen 

gevolgen voor de radarstations.  

 

Voor het overige zijn er ten aanzien van het onderhavige plangebied geen regels uit 

het Barro en het Rarro van toepassing, aangezien er bij de onderhavige ontwikkeling 

geen nationale belangen of nationaal aangewezen gebieden zijn gemoeid.  

 

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat de onderhavige ontwikkeling passend is binnen de 

regels zoals gesteld in het Barro en de Rarro. 

 

3.2.3 Ladder voor duurzame verstedelijking (art. 3.1.6 lid 2 Bro), 2017 

Toetsingskader 

Op 1 oktober 2012 is art. 3.1.6, lid 2 toegevoegd aan het Besluit ruimtelijke ordening 

(Bro); dit artikel bevat de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’. Met de toevoeging 

van dit artikel in het Bro is beoogd vanuit een oogpunt van ruimtelijke ordening 

ongewenste leegstand te vermijden en zorgvuldig ruimtegebruik te stimuleren 

(ECLI:NL:RVS:2017:353, r.o. 18.5). Op 1 juli 2017 is een wijziging van art. 3.1.6, lid 2 

Uitsnede kaart Rarro met weergave radarstations. Het plangebied ligt bij de blauwe bullit. 

Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl, 2018.  
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Bro in werking getreden. Het Bro regelt thans dat ‘de verantwoording van een juridisch 

verbindend ruimtelijk besluit van een decentrale overheid dat een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling mogelijk maakt, een beschrijving dient te bevatten van de behoefte aan 

die ontwikkeling. Tevens is geregeld dat indien het ruimtelijk besluit die ontwikkeling 

mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, de verantwoording een 

motivering dient te bevatten waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die 

behoefte kan worden voorzien’. De definiëring van enkele van de in het artikel 

genoemde begrippen in art. 1.1.1 Bro laat onverlet dat de ‘ladder voor duurzame 

verstedelijking’ als een ‘open norm’ is te kwalificeren. Dit houdt in dat de norm 

inhoudelijk open is en onder verschillende omstandigheden nader ingevuld moet 

worden. Sinds de inwerkingtreding van het artikel heeft de Afdeling 

bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) in haar jurisprudentie de norm 

veelvuldig ingevuld en daardoor verder begrensd. Op 28 juni 2017 heeft de ABRvS 

een zogenoemde ‘overzichtsuitspraak’ gedaan (ECLI:NL:RVS:2017:1724, r.o. 2 t/m 

12.8), waarin de dan geldende en op basis van de voornoemde wijziging te behouden 

jurisprudentielijnen nader uiteen worden gezet. Op basis van deze jurisprudentielijnen 

kan de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ concreet worden toegepast.  

 

Beoordeling 

Toepassing van de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ houdt een antwoord op de 

volgende rechtsvragen in. Indien een rechtsvraag positief kan worden beantwoord, 

dient de ‘ladder’ verder te worden doorlopen. Indien een rechtsvraag negatief wordt 

beantwoord, dan is de ‘ladder’ niet (verder) van toepassing dan wel kan niet aan de 

‘ladder voor duurzame verstedelijking’ worden voldaan.  

a. Voorziet het onderhavige besluit in een stedelijke ontwikkeling? 

b. Voorziet het onderhavige besluit in een nieuwe stedelijke ontwikkeling? 

c. Is er sprake van een behoefte aan de voorziene ontwikkeling? 

d. Is de voorziene ontwikkeling gelegen buiten bestaand stedelijk gebied? 

e. Is het mogelijk om de voorziene ontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied te 

realiseren? 

 

a. Voorziet het onderhavige besluit in een stedelijke ontwikkeling? 

De ladder voor duurzame verstedelijking heeft als voornaamste doel om zuinig en 

zorgvuldig om te gaan met de realisatie van nieuwe stedelijke functies en om 

ongewenste leegstand te voorkomen. Bovendien wordt met de ladder bijgedragen aan 

de tendens dat stedelijke functies zo veel mogelijk moeten worden geconcentreerd in 

het bestaand stedelijk gebied en dat extra ruimtebeslag voor stedelijke functies in het 

buitenstedelijk gebied in beginsel wordt voorkomen.  

 

Toetsend aan deze ladder dient allereerst te worden bepaald of onderhavig plan 

voorziet in een ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’. Ingevolge artikel 1.1.1, eerste lid, 

aanhef en onder i, wordt in het Bro en de daarop berustende bepalingen onder een 

stedelijke ontwikkeling verstaan: ‘ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of 

zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere 

stedelijke voorzieningen’. De Handreiking van I&M geeft richting aan het begrip  

‘andere stedelijke voorzieningen’ en benoemt hiertoe onderwijs, zorg, cultuur, bestuur, 

indoor sport en leisure. 
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Bij onderhavig initiatief betreft het een ontwikkeling in het buitengebied met de 

realisatie van een extra functie in een bestaand gebouw ter verbreding van de 

economische dragers op het bestaande recreatief agrarisch natuurbedrijf. Er vindt 

daarbij geen nieuw ruimtebeslag plaats en ook geen significante gebruikswijziging, 

doordat sprake blijft van een recreatieve enkelbestemming. De jurisprudentie stelt dat 

hiermee geen sprake is van een stedelijke ontwikkeling (zie o.a. 

ECLI:NL:RVS:2016:1663).  

 

Er is dus geen sprake van een formele toetsing aan de ‘ladder voor duurzame 

verstedelijking’. In het kader van de uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan dient 

echter wel behoefte te zijn naar de ontwikkeling. De initiatiefnemer ervaart van lokale 

bewoners de behoefte naar de mogelijkheid tot het gebruiken van het gebouw voor 

volledige horeca. Echter ontbreekt op het recreatief bedrijf de juridisch-planologische 

mogelijkheid om deze vorm van volledige horeca aan te bieden. Om deze reden is de 

wens ontstaan om tevens volledige horeca toe te staan.  

 

Conclusie 

De ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ is niet van toepassing op de onderhavige 

ontwikkeling. Het planvoornemen voorziet wel in een concrete behoefte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Provinciaal beleid 

3.3.1 Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (SVRO) – partiële herziening 2014, 2014 

Toetsingskader 

De Structuurvisie Ruimtelijke Ordening 2010 – partiële herziening 2014 (SVRO 2014) 

betreft een herziening van de op 1 oktober 2010 vastgestelde Structuurvisie 

Ruimtelijke Ordening 2010. De partiële herziening is door Provinciale Staten van 

Noord-Brabant op 7 februari 2014 vastgesteld en is in werking getreden op 19 maart 

2014.  

Combinatiekaart uitsnede van de structurenkaart SVRO 2014 en een satellietfoto, De 

Menmoerhoeve is rood omkaderd weergegeven. Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl, 2018. 
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Deze structuurvisie geeft de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 

weer (met een doorkijk naar 2040). De visie is bindend voor het ruimtelijk handelen 

van de provincie. Het is de basis voor de wijze waarop de provincie de instrumenten 

inzet die de Wet ruimtelijke ordening biedt. De genoemde visie inclusief de partiële 

herziening is doorvertaald in de regels van de Verordening ruimte Noord-Brabant. 

Daarnaast ondersteunt de structuurvisie het beleid op andere provinciale 

beleidsterreinen, zoals het economisch-, mobiliteits-, sociaal-, cultureel-, milieu- en 

natuurbeleid. Het doel dat centraal staat in de SVRO is een goede woon-, werk- en 

leefomgeving voor inwoners en bedrijven in Noord-Brabant.   

 

Beoordeling 

Op de structurenkaart van de SVRO 2014 is de locatie aan de Zundertseweg 66 

gelegen binnen het ‘accentgebied gemengde plattelandseconomie’. Het accentgebied 

gemengde plattelandseconomie biedt naast ruimte voor de land- en tuinbouw ook 

ruimte voor de ontwikkeling van niet-agrarische functies, zoals toerisme, recreatie, 

kleinschalige bedrijvigheid, zorgfuncties etc. Dit kan door verbreding van agrarische 

activiteiten maar ook als zelfstandige functie, met name op vrijkomende locaties.  

 

Rondom steden, dorpen en natuur is er in de meeste gevallen feitelijk sprake van een 

gemengde plattelandseconomie. In de gebieden rondom steden en dorpen is daarbij 

meer ruimte voor de ontwikkeling van functies die zich richten op de inwoners van die 

kernen, in de gebieden rondom de groenblauwe structuur is de ontwikkeling van 

functies meer afgestemd op het ondernemen in een groene omgeving en de 

versterking van natuur- en landschapswaarden. 

 

Onderhavige ontwikkeling betreft het toevoegen van de functie volledige horeca in een 

gebouw op een reeds bestaand recreatief agrarisch natuurbedrijf. De gewenste 

ontwikkeling sluit daarmee volledig aan op het principe van de gemengde 

plattelandseconomie en biedt een functie die zich vooral richt op lokale bewoners. De 

ontwikkeling sluit aan op de toenemende vraag vanuit de Brabantse samenleving om 

het buitengebied meer te kunnen gebruiken voor andere functies.  

 

Conclusie 

De gewenste ontwikkeling is passend binnen de provinciale structuurvisie. 

 

3.3.2 Interim omgevingsverordening 

Toetsingskader 

In de Omgevingsvisie zijn de strategische doelen van het provinciale beleid voor de 

langere termijn aangegeven. Het beleid en de daartoe te treffen maatregelen zijn 

uitgewerkt in programma’s en waarden worden beschermd via de 

omgevingsverordening. Per 25 oktober 2019 is de nieuwe Interim 

omgevingsverordening Noord-Brabant (Iov N-B) vastgesteld. De Interim 

omgevingsverordening Noord-Brabant is op 5 november 2019 in werking getreden.  

Provincies zijn verplicht om een omgevingsverordening te hebben voordat de 

Omgevingswet per 2021 ingaat. Met een Interim omgevingsverordening zet de 

provincie Noord-Brabant een eerste stap op weg naar de definitieve 

omgevingsverordening. 
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De Interim omgevingsverordening bevat geen nieuwe regels, maar voegt bestaande 

regels uit zes bestaande verordeningen samen, waaronder de Verordening ruimte 

Noord-Brabant. Met de Interim omgevingsverordening zet de provincie een eerste 

stap om de regels beter te laten aansluiten bij de werkwijze van de Brabantse 

Omgevingsvisie en de Omgevingswet. De Interim omgevingsverordening zorgt ervoor 

dat de provincie en partijen waar ze mee samenwerkt ervaring kunnen opdoen met 

die nieuwe werkwijze, waarbij er meer ruimte is om goede initiatieven van inwoners, 

ondernemers en andere overheden te ondersteunen en maatwerk toe te passen. 

 

Beoordeling 

Het plangebied ligt binnen het ‘Gemengd landelijk gebied’ (art. 3.73 e.v. Iov N-B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 3.73: Vestiging niet-agrarische functie in landelijk gebied 

Toetsingskader 

Artikel 3.73 van de Iov N-B stelt dat een bestemmingsplan gelegen in het landelijk 

gebied kan voorzien in de vestiging van een niet-agrarische functie op een bestaand 

bouwperceel, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

 

Lid 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:  

Uitsnede ‘basiskaart Landelijk gebied’ van de Interim omgevingsverordening in combinatie 

met een satellietfoto, De Menmoerhoeve is rood omkaderd weergegeven.  

Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl, 2020. 
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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; 

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

waaronder mobiliteit, agrarische ontwikkeling, leefbaarheid en leegstand 

elders;  

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.  

b. er vindt geen splitsing plaats van het bouwperceel; 

c. overtollige bebouwing wordt gesloopt; 

d. de vestiging heeft geen betrekking op: 

1. een kantoor met baliefunctie; 

2. lawaaisport; 

3. mestbewerking.  

 

Lid 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; 

b. welke specifieke gebruiksactiviteit is toegestaan; 

c. dat opslag en stalling plaatsvindt in gebouwen; 

d. dat de ontwikkeling verplaatst naar een passende locatie als deze niet langer past 

binnen de maximaal toegestane omvang.  

 

Lid 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; 

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

hoogste 200 m2;  

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

van ten hoogste 1 hectare.  

 

Beoordeling 

De Menmoerhoeve betreft een bestaand recreatief agrarisch natuurbedrijf. De 

voorgenomen uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten past binnen de 

ontwikkelingsrichting van het gebied, zoals reeds beschreven in hoofdstuk 2 van deze 

toelichting. Het  initiatief bestaat uit het toevoegen van de functie volledige horeca aan 

één van de bestaande bedrijfsgebouwen en de uitbreiding van de 

parkeervoorzieningen. In de omgeving van het plangebied is sprake van een 

gemengde plattelandseconomie, waar functiemenging plaatsvindt. In dit gebied vinden 

meer activiteiten plaats dan uitsluitend of in hoofdzaak een agrarische 

(productie)functie. Agrarische bedrijven in het buitengebied wisselen hier hoofdzakelijk 

af met verspreid liggende burgerwoningen en enkele overige functies. Het streven 

naar een gemengde plattelandseconomie is derhalve passend bij dit gebied. In de 

beleidsnota Cultuur, toerisme en recreatie van maart 2009 wordt dit onderschreven. 
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De gemeente Etten-Leur heeft een gevarieerd buitengebied. Er is sprake van een 

sterke verwevenheid van landbouw, natuur, water en recreatie. Het buitengebied moet 

vooral geschikt worden geacht voor extensief recreatief medegebruik, zoals wandelen, 

fietsen, kanovaren ofwel routegebonden recreatie. Onderhavige ontwikkeling past 

binnen de beschrijving van het buitengebied en dit beleidskader. Bovendien draagt de 

ontwikkeling bij aan een verbreding van de economische drager voor een volwaardige 

continuering van het recreatief agrarisch natuurbedrijf.  

 

Bovendien is De Menmoerhoeve gelegen nabij een waardevol natuurgebied en doet 

dienst als Baroniepoort. Een Baroniepoort ontsluit waardevolle natuurgebieden of 

bijzondere cultuurhistorische plekken in de streek De Baronie. Ter plaatse van een 

poort kan geparkeerd worden en gebruik worden gemaakt van een aanwezige 

horecavoorziening. Momenteel wordt ter plaatse ondervonden dat er weinig fysieke 

ruimte is, uitsluitend het staminee met terras aan de voorzijde van het bedrijf, om 

bezoekers te ontvangen. Om de poortfunctie te kunnen versterken is het gewenst de 

voorgenomen uitbreidingsrichting mogelijk te maken. Bovendien richt de voorziening 

zich op de recreatieve sector, waardoor de Menmoerhoeve naar aard en omvang 

passend is in het buitengebied, nabij de mogelijkheden van recreatie in bijvoorbeeld 

de natuur. De toelichting op de Iov N-B stelt bovendien dat voor vrije-

tijdsvoorzieningen geldt dat deze naar aard en karakter vaak juist in het buitengebied 

ontwikkeld worden.  

 

De effecten van de voorgenomen ontwikkeling zijn beschreven in hoofdstuk 2 en 

hoofdstuk 4 van deze toelichting. Ter plaatse worden geen gevoelige functies 

toegevoegd, waardoor de uitbreidingsmogelijkheden van agrarische bedrijven in de 

omgeving niet worden beperkt. In het kader van het aspect mobiliteit blijf de ontsluiting 

van het plangebied ongewijzigd via de Zundertseweg. De aan te leggen (overloop) 

parkeervoorziening aan de zuidzijde wordt tevens aangesloten op de Zundertseweg. 

Ter plaatse is reeds een inrit aanwezig. De vestiging draagt bij aan het versterken van 

de omgevingskwaliteit door middel van een landschappelijk inpassingsplan met 

gebiedseigen beplanting. Dit inpassingsplan is opgenomen als bijlage 3 bij deze 

toelichting. 

 

Het bouwperceel wordt niet gesplitst, alle gronden behorend tot het bouwperceel 

blijven onderdeel uitmaken van de bedrijfsvoering behorend bij de Menmoerhoeve. 

Bovendien is er geen sprake van overtollige bebouwing. Daarnaast heeft dit 

bestemmingsplan geen betrekking op de vestiging van een kantoor met baliefunctie, 

lawaaisport of mestbewerking.  

 

De Iov N-B stelt dat de mogelijkheden voor vestiging in het landelijk gebied 

nadrukkelijk niet zijn bedoeld voor bedrijven die zich vanwege optredende 

milieubelasting horen te vestigen op een bedrijventerrein. Uit hoofdstuk 4 van deze 

toelichting blijkt dat er geen negatieve milieugevolgen optreden als gevolg van de 

uitbreiding van het bedrijf. De voorgenomen uitbreiding past bovendien in een 

gemengde omgeving en staan in verhouding tot het bestaande recreatief agrarisch 

natuurbedrijf.  
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In de vooroverlegreactie van de provincie Noord-Brabant is opgenomen dat getoetst 

dient te worden aan artikel 3.76 van de Iov N-B. Dit artikel bevat de afwijkende regels 

voor de omvang van een vrije-tijds voorziening in afwijking van artikel 3.73. Op basis 

van artikel 3.73 zijn vrije-tijdsvoorzieningen toegestaan met een omvang van de 

bebouwing van ten hoogste 1 hectare (lid 3, sub c). Het bouwvlak in onderhavig 

bestemmingsplan heeft een oppervlakte van 7.423 m2. De regels in artikel 3.73 

volstaan aldus. De ontwikkeling is passend binnen de provinciale regeling. Een toets 

aan artikel 3.76 is dan ook niet noodzakelijk.  

 

Artikel 3.5, 3.6, 3.7 en 3.8: Basisprincipes voor een evenwichtige toedeling van 

functies 

Toetsingskader 

In de basisprincipes voor een evenwichtige toedeling van functies (paragraaf 3.1.2 

Iov) is in artikel 3.5 opgenomen dat een bestemmingsplan bij de evenwichtige 

toedeling van functies invulling geeft aan een goede omgevingskwaliteit met een 

veilige, gezonde leefomgeving. Voor een goede omgevingskwaliteit en een veilige, 

gezonde leefomgeving wordt rekening gehouden met:  

a. zorgvuldig ruimtegebruik (artikel 3.6);  

b. de waarden in een gebied door toepassing van de lagenbenadering (artikel 3.7); 

c. meerwaardecreatie (artikel 3.8). 

 

Artikel 3.6 - Zorgvuldig ruimtegebruik:  

1. Zorgvuldig ruimtegebruik houdt in dat:  

a. de toedeling van functies in beginsel plaatsvindt binnen bestaand 

ruimtebeslag voor bebouwing, behalve in de gevallen dat:  

▪  nieuwvestiging mogelijk is op grond van de bepalingen in dit hoofdstuk; 

▪  er feitelijk of vanuit kwalitatieve overwegingen onvoldoende ruimte is en 

uitbreiding, al dan niet gelijktijdig met de vestiging van een functie, op 

grond van de bepalingen in dit hoofdstuk is toegestaan;  

b. bij stedelijke ontwikkeling toepassing is gegeven aan artikel 3.1.6, tweede 

lid, van het Besluit ruimtelijke ordening (ladder voor duurzame 

verstedelijking);  

c. gebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere permanente voorzieningen 

worden geconcentreerd binnen een bouwperceel. 

2. Onder bestaand ruimtebeslag voor bebouwing wordt verstaan het werkingsgebied 

Stedelijk Gebied of een bestaand bouwperceel. 

 

Artikel 3.7 - Toepassing van de lagenbenadering  

1. De toepassing van de lagenbenadering omvat het effect van de ontwikkeling op de 

lagen in onderlinge wisselwerking met elkaar en het actief benutten van de factor 

tijd. 

2. De lagenbenadering omvat de effecten op:  

a. de ondergrond, zoals de bodem, het grondwater en archeologische 

waarden; 

b. de netwerklaag, zoals infrastructuur, natuurnetwerk, energienetwerk, 

waterwegen waaronder een goede, multimodale afwikkeling van het 

personen- en goederenvervoer.  
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c. de bovenste laag zoals cultuurhistorische en landschappelijke waarden, de 

omvang van de functie en de bebouwing, de effecten op bestaande en 

toekomstige functies, de effecten op volksgezondheid, veiligheid en milieu.  

3. Door de factor tijd actief te benutten wordt rekening gehouden met de 

herkomstwaarde, vanuit het verleden, de (on)omkeerbaarheid van optredende 

effecten en de toekomstwaarde gelet op duurzaamheid en 

toekomstbestendigheid. 

 

Artikel 3.8 - Meerwaarderecreatie 

1. Meerwaardecreatie omvat een evenwichtige benadering van de economische, 

ecologische en sociale aspecten die in een gebied en bij een ontwikkeling zijn 

betrokken, waaronder:  

a. de mogelijkheid om opgaven en ontwikkelingen te combineren waardoor er 

meerwaarde ontstaat;  

b. de bijdrage van een ontwikkeling aan andere opgaven en belangen dan die 

rechtstreeks met de ontwikkeling gemoeid zijn.  

2. De fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit, bedoeld in artikel 3.9 

Kwaliteitsverbetering landschap kan deel uitmaken van de meerwaardecreatie. 

 

Beoordeling 

Voorwaarden artikel 3.6: 

a. De toedeling van functies dient in beginsel plaats te vinden binnen bestaand 

ruimtebeslag voor bebouwing. Er wordt gebruik gemaakt van een bestaand 

bouwperceel, namelijk ter plaatse van de bestemming ‘Recreatie – Recreatief 

agrarisch natuurbedrijf’.  

b. Bij een stedelijke ontwikkeling dient toepassing te worden gegeven aan de ladder 

voor duurzame verstedelijking. Hieraan is in paragraaf 3.2.3 getoetst. 

c. Gebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere permanente voorzieningen 

dienen te worden geconcentreerd binnen een bouwperceel. Ter plaatse vindt geen 

uitbreiding plaats van het bestaand ruimtebeslag, het bouwvlak wordt uitsluitend 

van vorm veranderd en neemt in oppervlakte zelfs af. Dit is zichtbaar in bijlage 6 

van deze toelichting. Het toevoegen van de functie van volledige horeca vindt 

plaats in een bestaand gebouw, wat derhalve geen nieuw ruimtebeslag met zich 

meebrengt. Binnen het bestemmingsvlak ‘Recreatie - recreatief agrarisch 

natuurbedrijf’ is voor het realiseren van een overloopparkeerplaats geen ruimte.  

Binnen de agrarische bestemming wordt om die reden ter plaatse van de 

aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch met waarden - overloop parkeren’ een 

halfverharde parkeerplaats aangelegd. Het gebruik als schapenweide zal bij het 

ontbreken van de noodzaak van de overloopparkeervoorziening worden 

voortgezet.  

 

Voorwaarden artikel 3.7: 

a. Toepassing van de lagenbenadering omvat de effecten op de ondergrond. In 

hoofdstuk 4 van onderhavige toelichting wordt ingegaan op deze effecten.  

b. Toepassing van de lagenbenadering omvat de effecten op de netwerklaag. Voor 

onderhavig initiatief behoeft geen nieuwe infrastructuur te worden aangelegd, 

anders dan de overloopparkeervoorziening. Voor het overige heeft het 
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planvoornemen geen negatief effect op een natuurnetwerk, het energienetwerk en 

waterwegen. De afwikkeling van het verkeer is beschreven in hoofdstuk 2.  

c. Toepassing van de lagenbenadering omvat de effecten op de bovenste laag. De 

effecten op het milieu zijn beschreven in hoofdstuk 4. Het planvoornemen ziet toe 

op de uitbreiding van de activiteiten van een bestaand recreatief bedrijf. Daarbij zal 

sprake zijn van landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering van het 

landschap (zie navolgend). Voor het overige wordt geen effect verwacht op de 

bovenste laag. 

 

Voorwaarden artikel 3.8: 

Er dient rekening te worden gehouden met meerwaardecreatie. Hiervoor geldt dat met 

onderhavig initiatief invulling wordt gegeven aan kwaliteitsverbetering van het 

landschap (navolgend).  

 

Conclusie 

Er wordt invulling gegeven aan een goede omgevingskwaliteit. 

 

Artikel 3.9 Kwaliteitsverbetering van het landschap 

Toetsingskader 

Art. 3.9 Iov N-B schrijft voor dat een bestemmingsplan moet aangeven hoe een 

nieuwe ruimtelijke ontwikkeling buiten het bestaand stedelijk gebied bijdraagt aan de 

verbetering van de kwaliteit van het landschap. De toelichting dient dan ook een 

verantwoording te bevatten van de wijze waarop de kwaliteitsverbetering financieel, 

juridisch en feitelijk is geborgd. Deze kwaliteitsverbetering dient binnen de hoofdlijnen 

van het te voeren ruimtelijk beleid voor dat gebied te passen. Dit kan bijvoorbeeld 

verzekerd worden middels landschappelijke inpassing, het toevoegen, versterken of 

herstellen van landschapselementen of het slopen van bebouwing. 

 

In het regionaal ruimtelijk overleg tussen gemeenten en provincie (RRO) hebben de 

gemeenten in de regio West-Brabant, waar de gemeente Etten-Leur onderdeel van 

uitmaakt, met de provincie afgesproken om te komen tot nadere afspraken over de 

toepassing van de verplichting tot kwaliteitsverbetering van het landschap in de 

praktijk. Door het RRO Regio West-Brabant is de kwaliteitsverbetering van het 

landschap uitgewerkt in de notitie ‘Afsprakenkader Kwaliteitsverbetering van het 

landschap in de regio West-Brabant’, aldus vastgesteld op 18 december 2014. 

 

Met de regionale notitie is bepaald dat er drie categorieën van ruimtelijke 

ontwikkelingen zijn. 

- Categorie 1: Ruimtelijke ontwikkelingen met nauwelijks tot geen landschappelijke 

invloed en waarbij geen (extra) kwaliteitsverbetering van het landschap wordt 

geëist. 

- Categorie 2: Ruimtelijke ontwikkelingen met weinig landschappelijke invloed, dan 

wel ruimtelijke ontwikkelingen die van nature aan het buitengebied zijn gebonden,  

of plaatsvinden in hiervoor aangewezen gebieden. De kwaliteitsverbetering vindt 

plaats in de vorm van landschappelijke inpassingsmaatregelen. Deze categorie is 

niet limitatief. 

- Categorie 3: Ruimtelijke ontwikkelingen welke niet tot categorie 1 of 2 behoren. De 

kwaliteitsverbetering wordt berekend op basis van de bestemmingswinst. 
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Beoordeling 

De wijziging van het gebruik van het natuurstudiecentrum met de mogelijkheid tot 

volledige horeca à 360 m² en de aanleg van een (overloop)parkeervoorziening betreft 

een ontwikkeling in categorie 3. De hoogte van de kwaliteitsverbetering dient derhalve 

te worden berekend aan de hand van de bestemmingswinst. Deze is als volgt 

bepaald: 

 

Omzetting van: 

a) ondersteunende horeca (drankje of eten) indien een bijeenkomst een relatie heeft 

met de in het natuurstudiecentrum toegestane educatieve en informatieve activiteiten 

in relatie tot landschap, natuur en landbouw (agrarisch) in  

b) volledige horeca.  

Dit betreft een wijziging naar volledige horeca van 360 m² van het 

natuurstudiecentrum. 

 

Omzetting van:  

c) de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ in 

d) de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ met halfverharde parkeerplaats zonder 

bebouwing met de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch met waarden - overloop 

parkeren’ (in elk geval geen gebouwen en overkappingen). Deze wijziging heeft een 

oppervlakte van 2.875 m². 

 

Waarde a): € 25,00 per m² natuurstudiecentrum met ondersteunende horeca. 

Waarde b): € 50,00 per m² volledige horeca met een landelijk karakter bebouwd. 

Dit betreft omzetting naar volledige horeca van 360 m² van het natuurstudiecentrum; 

waardeverschil € 25,00 per m². Waardeverschil tussen a) en b) totaal: 360 m² x           

€ 25,00 per m² = € 9.000,00 bestemmingswinst.  

 

Waarde c): € 7,00 per m² agrarische grond (zonder bouwvlak). 

Waarde d): € 10,00 per m² agrarische grond met halfverharding ten behoeve van 

parkeren. Betreft 2.875 m² toe te voegen agrarische gronden met de aanduiding  

‘specifieke vorm van agrarisch - overloop parkeren’ zonder bouwvlak ten behoeve van 

een halfverharde parkeervoorziening zonder bebouwing; waardeverschil € 3,00 per 

m². Waardeverschil tussen c) en d) totaal: 2.875 m² x € 3,00 = € 8.625,00 

bestemmingswinst.  

 

Totale waardevermeerdering (bestemmingswinst) door bestemmingsplanherziening: € 

9.000,- + € 8.625,- = € 17.625,00. 

 

Volgens de regionale notitie dient 20% van de waardevermeerdering 

(bestemmingswinst) geïnvesteerd te worden in de kwaliteitsverbetering van het 

landschap. Dat betekent: 20% van € 17.625,00 = € 3.525,00.   

 

De kwaliteitsverbetering van het landschap zal door middel van landschappelijke 

inpassing plaatsvinden: in de gemeente Etten-Leur wordt daarvoor € 10,00 per m² 

voor aanleg, instandhouding en beheer van landschapselementen gerekend. Een 

bedrag van € 3.525,00 betekent dan de aanleg, instandhouding en beheer van    
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352,50 m² aan landschapselementen ten behoeve van kwaliteitsverbetering van het 

landschap.   

 

Het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van het Brabants Landschap heeft een 

landschappelijk inpassingsplan opgesteld voor de Menmoerhoeve, opgenomen in 

bijlage 3 bij de toelichting. Het landschappelijk inpassingsplan voorziet in de aanleg 

van een bloemrijke rand met daarin knotbomen in het zuiden van het plangebied. De 

landschappelijke inpassing heeft een oppervlakte van 360 m2 en voldoet hiermee aan 

de vereisten volgend uit het beleid inzake kwaliteitsverbetering van het landschap.  

 

De bestaande agrarische bestemming wordt ter plaatse van de landschappelijke 

inpassing omgezet naar de passende bestemming ‘Groen – Houtsingel’. De 

landschappelijke inpassing, bestaande uit bloemrijk grasland, krijgt daarbij een 

oppervlakte van minimaal 360 m². Het landschappelijk inpassingsplan ten behoeve 

van de instandhouding van dit bloemrijk grasland maakt tevens onderdeel uit van de 

juridisch-planologische waarborg als gevolg van het opnemen in de regels 

(voorwaardelijke verplichting). De beoogde ontwikkeling is derhalve in 

overeenstemming met artikel 3.9 van de Iov N-B.  

 

Conclusie 

Uit het voorgaande blijkt dat het planvoornemen afdoende bijdraagt aan de 

kwaliteitsverbetering van het landschap. 
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3.4 Gemeentelijk beleid 

3.4.1 StructuurvisiePlus 2020, Etten-Leur in bloei, 2005 

Toetsingskader 

De gemeenteraad van Etten-Leur heeft op 23 mei 2005 de StructuurvisiePlus 

vastgesteld. Deze visie biedt bouwstenen voor de ruimtelijke toekomst van de 

gemeente. Daarbij is gekozen voor de benadering waarbij gekozen wordt voor het in 

evenwicht brengen van kwaliteit en programma. De visie heeft daarbij een planhorizon 

tot 2020. 

 

Voor het landelijk gebied, waar onderhavige projectlocatie in is gelegen, wordt 

geconstateerd dat er sprake is van een teruggang van het aantal agrarische bedrijven. 

Het beleid richt zich op het streven naar agrarisch hergebruik, maar ook zoeken naar 

mogelijkheden en randvoorwaarden voor niet-agrarisch hergebruik. De 

Menmoerhoeve is een voormalig agrarisch bedrijf, waar reeds sprake is van niet-

agrarisch hergebruik resulterend in het huidige recreatief agrarisch natuurbedrijf.   

 

De gewenste doorontwikkeling van het bedrijf met het mogelijk maken van volledige 

horeca in één van de bedrijfsgebouwen levert een bijdrage aan verdere 

plattelandsvernieuwing en het toevoegen van nieuwe economische dragers. De 

volledige horeca richt zich daarbij vooral op de lokale bewoners en is door gebruik te 

maken van bestaande bebouwing passend qua aard en schaal in het buitengebied. 

Daarbij wordt aandacht geschonken aan natuur en landschap door het bij deze 

onderbouwing gevoegde landschappelijk inpassingsplan.   

 

Conclusie 

De hierboven geschetste gewenste ontwikkeling is passend binnen de 

StructuurvisiePlus 2020. 

 

3.4.2 Structuurvisie Detailhandel en horeca, 2007 

Toetsingskader 

De gemeente Etten-Leur heeft met haar Structuurvisie Detailhandel en horeca uit 

2007 beleid opgesteld voor het invulling geven aan de gewenste ruimtelijke structuur 

voor detailhandel en horeca.  

 

Voor de ontwikkeling van horeca krijgt in beginsel het centrum van Etten-Leur 

prioriteit, doordat daar de meerderheid van de horecagelegenheden is gevestigd. Een 

sterke concentratie is gewenst. Daarnaast biedt de visie ruimte voor de ontwikkeling 

van horecagelegenheden in bijzondere gebouwen en op bijzondere locaties. Deze 

dienen economisch-zelfstandig, solitair te functioneren, hebben een autonome 

aantrekkingskracht en richten zich op een specifieke doelgroep, marktsegment of 

bezoekmoment. Het type horecabedrijf is daarmee aanvullend op 

horecagelegenheden in het centrum. 

 

Beoordeling 

De gewenste ontwikkeling van volledige horeca bij De Menmoerhoeve betreft een 

ontwikkeling van een horecagelegenheid op een bijzondere locatie. Het betreft hier 
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een bestaand recreatief agrarisch natuurbedrijf in het buitengebied waar reeds diverse 

toeristische, dagrecreatieve en verblijfsrecreatieve functies zijn toegestaan. Ter 

bevordering van de continuering van de bedrijfsvoering en de verbreding van het 

aanbod aan functies wenst De Menmoerhoeve de functie van volledige horeca te 

exploiteren in het gebouw dat momenteel dienst doet als natuurstudiecentrum. De 

functie van natuurstudiecentrum blijft behouden en het gebouw krijgt daardoor een 

dubbele functie.  

 

De volledige horeca ter plaatse staat los van de concentratie aan 

horecavoorzieningen in het centrum van Etten-Leur en functioneert economisch-

zelfstandig. De functie voorziet namelijk in een behoefte om op deze bijzondere 

locatie het betreffende gebouw te gebruiken voor familiebijeenkomsten, verjaardagen, 

(verenigings)feesten en partijen van beperkte omvang (geen discotheek of andere 

lawaai- en/of overlast veroorzakende evenementen). Er wordt derhalve voorzien in 

een voorziening die een autonome aantrekkingskracht heeft. Het gebouw en de rest 

van het recreatief agrarisch natuurbedrijf richt zich op een specifieke doelgroep en 

daarmee een specifiek marktsegment. Wel is ter plaatse enige terughoudendheid qua 

omvang gewenst, vandaar de beperking van 360 m2 volledige horeca in het 

betreffende gebouw.  

 

De beoogde ontwikkeling van volledige horeca in het gebouw van het 

natuurstudiecentrum op De Menmoerhoeve vormt samengevat een aanvulling op de 

bestaande horecavoorzieningen en de toeristische en recreatieve kwaliteiten van de 

gemeente Etten-Leur.  

 

Conclusie 

De ontwikkeling is passend binnen de gemeentelijke “Structuurvisie Detailhandel en 

horeca”.  

 

 

3.4.3 Bestemmingsplan “Buitengebied” 

Toetsingskader 

Het vigerende planologische regime ter plaatse van de Zundertseweg 66 wordt 

gevormd door het bestemmingsplan “Buitengebied”, zoals vastgesteld door de 

gemeenteraad van Etten-Leur d.d. 30 september 2013. Er is sprake van een 

enkelbestemming ‘Recreatie – Recreatief agrarisch natuurbedrijf’ met daarbinnen een 

bouwvlak van 7.427 m². Binnen dit bouwvlak dienen alle gebouwen van De 

Menmoerhoeve te worden opgericht. De gronden buiten het bouwvlak zijn ook 

aangewezen met deze enkelbestemming. Voor het overige gelden ter plaatse van het 

plangebied de dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie 1’, ‘Waarde – Archeologie 

2’, ‘Waarde – Archeologie 3’, ‘Waarde – Archeologie 4’ en de gebiedsaanduidingen  

‘landschappelijk afwisselend gebied’ en ‘overige zone - zone langs doorgaande weg’. 

 

Beoordeling 

De beoogde volledige horeca is voorzien in het natuurstudiecentrum ter plaatse van 

de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – natuurstudiecentrum’ als onderdeel 

van de bestemming ‘Recreatie – Recreatief agrarisch natuurbedrijf’. De regels 
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behorende bij die enkelbestemming en de aanduiding laten de volledige horeca niet 

toe. Het parkeren aan de zuidzijde is voorzien binnen de huidige bestemming 

‘Agrarisch met waarden’. Het aanbrengen van voorzieningen voor het parkeren 

alsmede het parkeren zelf is binnen deze bestemming niet toegestaan. Een wijziging 

van het vigerend juridisch-planologisch regime is derhalve benodigd.  

 

Conclusie 

Het planvoornemen is niet rechtstreeks passend binnen het gemeentelijk 

bestemmingsplan. Onderhavig postzegelbestemmingsplan voorziet in het nieuwe 

juridisch-planologisch kader om de volledige horeca in het natuurstudiecentrum en het 

parkeren op de schapenweide ten zuiden van de bestaande recreatiebestemming 

mogelijk te maken. 
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4 MILIEUASPECTEN 

 

4.1 Inleiding 

Toetsing juncto art. 3.1.6 Bro 

Met betrekking tot een (ontwerp-)bestemmingsplan staat in artikel 3.2 van de 

Algemene wet bestuursrecht vermeld: 'bij de voorbereiding van een besluit vergaart 

het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen 

belangen'. Artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening bepaalt dat rekening moet 

worden gehouden met de uitkomsten van het met toepassing van artikel 3.2 van de 

Algemene wet bestuursrecht verrichte onderzoek. Daarnaast moet ook worden 

getoetst aan het Besluit m.e.r. Ten behoeve van het onderhavige plan heeft 

onderzoek plaatsgevonden naar een aantal uitvoeringsaspecten. 

 

Hieronder wordt verslag gedaan van de uitkomsten van het gepleegde onderzoek. De 

onderzoeksrapporten zijn, indien van toepassing, als bijlagen gevoegd bij dit 

bestemmingsplan. 

Achtereenvolgens worden behandeld: 

▪ bodem; 

▪ waterhuishouding; 

▪ cultuurhistorie; 

▪ archeologie; 

▪ ecologie; 

▪ wegverkeerslawaai;  

▪ bedrijven en milieuzonering; 

▪ externe veiligheid; 

▪ luchtkwaliteit; 

▪ kabels en leidingen; 

▪ milieueffectrapportage en vormvrije m.e.r.-beoordeling. 

 

4.2 Bodem 

Toetsingskader 

Op basis van art. 3.1.6, lid 1 onder f Bro geldt dat in een toelichting op een ruimtelijk 

besluit de inzichten over de uitvoerbaarheid van dat besluit worden neergelegd. Ten 

aanzien van het aspect bodemkwaliteit staat, op basis van vaste jurisprudentie van de 

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS), voorop dat de vaststelling van 

de aanwezigheid van verontreinigingen in de bodem, de noodzaak van sanering van 

verontreinigde locaties en de wijze waarop deze saneringen moeten worden 

uitgevoerd, zijn geregeld in afzonderlijke wetgeving met eigen procedures. Dat doet er 

niet aan af dat het bevoegd gezag het ruimtelijk besluit pas kan nemen indien, voor 

zover redelijkerwijs valt in te zien, een eventuele bodemverontreiniging niet aan de 

uitvoerbaarheid in de weg staat (22 december 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO8297, r.o. 

2.18.4; 27 juni 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW9569, r.o. 2.10.3). Daarbij geldt als 

uitgangspunt dat de bodem in principe geschikt dient te zijn voor de beoogde functie. 
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De bodemkwaliteit mag geen onaanvaardbaar risico vormen voor de gebruikers van 

de bodem. 

 

Beoordeling 

Onderhavig initiatief betreft het verruimen van het gebruik van een bestaand 

bedrijfsgebouw met de functie volledige horeca.  Voor het verruimen van deze functie 

vinden geen grondroerende activiteiten plaats. Bovendien wordt de volledige horeca 

gerealiseerd op een reeds bestaand recreatief agrarisch natuurbedrijf waar niet eerder 

bodemverontreinigende bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden. De kans op 

bodemverontreiniging ter plaatse is derhalve nihil. Op basis van de huidige situatie 

kan worden aangenomen dat ter plaatse sprake is van een aanvaardbare 

milieuhygiënische bodemkwaliteit.  

 

Ten aanzien van de (overloop)parkeervoorziening op de schapenweide is sprake van 

weidegrond. Aangenomen mag worden dat de bodemkwaliteit van deze gronden 

geschikt is voor het parkeren van auto’s, aangezien er geen vormen van bebouwing 

en intensief verontreinigend gebruik aanwezig zijn dan wel bekend zijn. De gronden 

zullen tevens in gebruik blijven al schapenweide.   

 

Conclusie 

Het aspect bodem belemmert het planvoornemen niet.  

 

4.3 Waterhuishouding 

Toetsingskader 

In ruimtelijke plannen dient aandacht besteed te worden aan waterhuishoudkundige 

aspecten. Daarbij staan naast een duurzaam waterbeheer de integrale afweging en 

het creëren van maatwerk voorop. Water moet altijd bekeken worden in het licht van 

het watersysteem of stroomgebied waarin een stad of een dorp ligt. Een goede 

afstemming van waterbeleid en ruimtelijke ordening, ook in het direct aangrenzende 

gebied, is daarom noodzakelijk. De integratie van water in ruimtelijke plannen vindt 

plaats via de zogenaamde watertoets. Concreet betekent de watertoets, dat een plan 

een zogenaamde waterparagraaf dient te bevatten, die keuzes ten aanzien van de 

waterhuishoudkundige aspecten gemotiveerd beschrijft. Daarin dient een wateradvies 

van de waterbeheerder te worden meegenomen. De watertoets is wettelijk verankerd 

in artikel 3.1.6 lid 1, sub b Bro. 

 

Beleid provincie Noord-Brabant 

Vigerend is het Provinciale Milieu- en Waterplan 2016 – 2021 (PMWP) van 18 

december 2015. Het PMWP is de structuurvisie voor o.a. het aspect water op grond 

van de Wet ruimtelijke ordening. Het plan bevat de verplichte onderdelen vanuit de 

Europese Kaderrichtlijn Water. Behalve dat het PMWP de uitgangspunten aangeeft 

voor het waterbeleid van waterschappen en gemeenten, toetst de provincie aan de 

hand van dit plan ook of de plannen van de waterschappen passen in het provinciale 

beleid. Als algemene uitgangspunten zijn onder andere te noemen de scheiding van 

relatief schone en vuile waterstromen en het benutten van mogelijkheden voor 

infiltratie en/of conservering van hemelwater. 
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Beleid waterschap Brabantse Delta 

De projectlocatie is gelegen binnen het stroomgebied van waterschap Brabantse 

Delta. De visie van waterschap Brabantse Delta is vervat in het Waterbeheerplan 

2016 – 2021 en kent een geldigheid vanaf 22 december 2015. Het waterschap richt 

zich hierbij op een doelmatig waterbeheer als motor voor een economische en 

ecologisch krachtige regio. Speerpunten uit het waterbeheerplan zijn klimaatadaptatie, 

innovaties, ruimtelijke ontwikkelingen, toekomstig medegebruik en het tegengaan van 

verdroging. Deze ontwikkelingen geven aanleiding tot nieuwe accenten: 

▪ het nationale Deltaprogramma voor waterveiligheid en de versterking van de dijken 

langs de Rijkswateren en de regionale rivieren; 

▪ het optimaliseren van de zoetwatervoorziening met het oog op de toenemende 

droogte; 

▪ inzet op bewustwording van watergebruikers zodat hun inzicht groeit over wat ze 

zelf aan waterbeheer kunnen bijdragen; 

▪ helderheid over zowel beperkingen als mogelijkheden voor de gebruiksfuncties van 

het watersysteem; 

▪ het verbeteren van de waterkwaliteit in een meer integrale, gebiedsgerichte 

uitvoeringsstrategie (combineren van verbeteren van de waterstanden, 

onderhouden van sloten en treffen van inrichtingsmaatregelen); 

▪ afvalstoffen steeds meer inzetten als waardevolle grondstoffen zoals terugwinning 

van fosfaat en productie van bioplastic uit afvalwater; 

▪ een duurzame energiewinning. 

 

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 waterschap 

Brabantse Delta 2015 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.  

 

De waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel hebben in de Noord-

Brabantse Waterschapsbond (NBWB) besloten om de keuren te uniformeren en 

tegelijkertijd te dereguleren. Hierbij is aangehaakt bij het landelijke 

uniformeringsproces van de Unie van Waterschappen. Er is conform het nieuwe 

landelijke model een sterk gedereguleerde Keur opgesteld, met bijbehorende 

algemene regels en beleidsregels. Deze zijn voor de drie waterschappen 

gelijkluidend. De nieuwe uniforme keuren zijn gezamenlijk in werking getreden op 1 

maart 2015. In de nieuwe Keur is opgenomen dat het in beginsel verboden is om 

zonder vergunning neerslag door toename van verhard oppervlak of door afkoppelen 

van bestaand oppervlak, tot afvoer naar een oppervlaktewaterlichaam te laten komen. 

Dit verbod is van toepassing tenzij: 

a. het afkoppelen van verhard oppervlak maximaal 10.000 m² is, of; 

b. de toename van verhard oppervlak maximaal 2.000 m² is, of; 

c. de toename van verhard oppervlak bestaat uit een groen dak. 

d. de toename van verhard oppervlak tussen 2.000 m² en 10.000 m² is en 

compenserende maatregelen zijn getroffen om versnelde afvoer van hemelwater 
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tegen te gaan, in de vorm van een voorziening met een minimale retentiecapaciteit 

conform de rekenregel: 

 

Benodigde retentiecapaciteit (in m³) = toename verhard oppervlak (in m²) x 

gevoeligheidsfactor x 0,06 

 

Daarbij dient de voorziening te voldoen aan de volgende voorschriften: 

a. de bodem van de voorziening dient boven de gemiddelde hoogste 

grondwaterstand (GHG) te liggen; 

b. de afvoer uit de voorziening vindt via een functionele bodempassage naar het 

grondwater en/of via een functionele afvoerconstructie naar het oppervlaktewater 

plaats. Indien een afvoerconstructie wordt toegepast, dient deze een diameter van 

4 cm te hebben; 

c. er moet altijd een overloopconstructie zijn, om uitspoeling naar de sloot te 

voorkomen. 

 

Voor het overige zijn er in de Keur diverse regels opgenomen om gebieden met een 

specifieke functie te beschermen, zoals de attentiegebieden en invloedsgebieden 

Natura 2000. Er geldt een specifiek beschermingsregime, afhankelijk van het type 

gebied en de ligging in of nabij een beschermd gebied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beoordeling 

Uit de kaarten behorende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 volgt dat de 

locatie niet is gelegen binnen beschermde keurgebieden. Er gelden derhalve geen 

bijzondere regels hieromtrent. Ook is met onderhavig initiatief geen sprake van een 

toename van het bebouwd en verhard oppervlak doordat de beoogde functie van 

volledige horeca in een bestaand gebouw wordt opgenomen. Vanuit de regels van de 

Keur zijn er derhalve geen belemmeringen voor het realiseren van volledige horeca.  

 

Uitsnede keurkaart Keur waterschap Brabantse Delta 2015, projectlocatie rood omkaderd 

weergegeven. 
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Ten aanzien van het materiaalgebruik bij de interne verbouwing van het gebouw ten 

behoeve van de voorziene volledige horeca worden geen uitlogende bouwmaterialen 

zoals lood, koper, zink en zacht PVC toegepast. Dit om verontreiniging van het 

hemelwater te voorkomen. Het niet-verontreinigde hemelwater kan derhalve zonder 

problemen worden geloosd op de natuurvijver. De ontwikkeling heeft hierdoor geen 

gevolgen voor de waterhuishouding en – kwaliteit.  

 

Ten aanzien van de aan te leggen parkeervoorziening op een terrein met een 

oppervlakte van maximaal 2.875 m² kan worden gesteld dat ter plaatse sprake zal zijn 

van halfverharding. Het gaat hier om een halfverharding zoals beschreven in 

paragraaf 2.3.3 van deze toelichting. Gebruik wordt gemaakt van matten waar gras 

doorheen kan groeien. Het terrein blijft namelijk ook geschikt als schapenweide. Een 

toename aan verharding vindt derhalve niet plaats en daarmee ook geen 

verslechtering van de waterhuishoudkundige situatie.   

 

Conclusie 

Het aspect water vormt geen belemmering voor onderhavig plan.  

 

4.4 Cultuurhistorie 

Toetsingskader 

In de toelichting van het bestemmingsplan dient een beschrijving te worden 

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

grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening wordt gehouden (artikel 

3.1.6, lid 5 Bro). De opsteller en vaststeller van het bestemmingsplan is daarmee dus 

verplicht om breder te kijken dan alleen naar het facet archeologie. Ook de facetten 

historische (steden)bouwkunde en historische geografie dienen te worden 

meegenomen in de belangenafweging. Hierbij gaat het om zowel beschermde als niet 

formeel beschermde objecten en structuren. 

 

Beleid provincie Noord-Brabant 

In de provincie Noord-Brabant dienen in het kader van het behoud van waardevolle 

cultuurhistorische elementen en archeologische vindplaatsen, bestemmingsplannen te 

worden getoetst aan de provinciale Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW). Hierop 

staan de bepalende cultuurhistorische elementen aangegeven. 

 

Beoordeling 

Uit de cultuurhistorische waardenkaart volgt dat het plangebied is gelegen binnen het 

cultuurhistorische vlak ‘West-Brabantse Venen’. Binnen dit vlak vormt het 

cultuurhistorische belang de invloed van de winning en het transport van turf op het 

landschap. Hieraan herinneren de (relicten van) turfvaarten en de turfhoofden. De 

ontginning van het veen heeft de ontwikkeling van het gebied mogelijk gemaakt. Op 

de afgeveende gronden werden nieuwe dorpen gesticht, landgoederen, 

landbouwgronden en productiebossen aangelegd. 

 

Onderhavige ontwikkeling ziet op het gebruik maken van een reeds bestaand gebouw 

binnen het plangebied dat reeds als recreatief agrarisch natuurbedrijf functioneert. De 
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ontwikkeling is derhalve relatief kleinschalig en vindt plaats op het eigen erf. Er is dan 

ook geen sprake van invloed op het cultuurhistorisch waardevolle landschap.  

 

Conclusie 

Het initiatief is passend binnen de ter plaatse aanwezige cultuurhistorische waarden. 

 

4.5 Archeologie  

Toetsingskader 

In Europees verband is het zogenaamde ‘Verdrag van Malta’ tot stand gekomen. De 

uitgangspunten van dit verdrag dienen te worden vertaald in nationale wetgeving. In 

Nederland heeft deze vertaling plaatsgevonden in de Erfgoedwet, welke in werking is 

getreden op 1 juli 2016. Ten aanzien van het aspect ‘archeologie’ is in art. 9.1, lid 1 

van de Erfgoedwet, welk artikel een deel van het overgangsrecht regelt, bepaald dat 

tot het tijdstip waarop de Omgevingswet in werking treedt onder meer Hoofdstuk V, 

paragraaf 1 van de inmiddels vervallen Monumentenwet 1988 van toepassing blijft. In 

Hoofdstuk V, paragraaf 1 is vastgelegd dat een gemeente in de ruimtelijke 

besluitvorming (w.o. bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen voor 

planologisch afwijken) rekening dient te houden met de in de grond aanwezige dan 

wel te verwachten monumenten (artt. 38a t/m 41 Monw 1988). Daartoe kan de 

gemeente in dat besluit regels stellen, bijvoorbeeld tot het doen van archeologisch 

onderzoek. Het al dan niet stellen van regels ten aanzien van archeologie dient te 

rusten op voldoende informatie over de archeologische situatie 

(ECLI:NL:RVS:2011:BU7102, r.o. 2.9.7). Deze informatie kan worden verkregen door 

gebiedsdekkende kaarten waarop archeologische verwachtingswaarden zichtbaar 

zijn. Op basis hiervan kan archeologisch beleid worden ontwikkeld. 

 

Beoordeling 

De gemeente Etten-Leur heeft in het bestemmingsplan “Buitengebied” de 

archeologische verwachtingswaarde verbeeld.  In dit bestemmingsplan is ter plaatse 

van de Zundertseweg 66 en de aangrenzende gronden de dubbelbestemming 

‘Waarde – Archeologie 1’, ‘Waarde – Archeologie 2’, ‘Waarde – Archeologie 3’ en 

‘Waarde – Archeologie 4’ toegekend. Het betreft hier gronden met een middelhoge 

archeologische verwachtingswaarde. Blijkens de bouwregels is een archeologisch 

onderzoek benodigd zodra bouwwerken worden gerealiseerd met een oppervlakte 

groter dan respectievelijk 100 m2, 1.000 m2, 2.500 m² en 50.000 m² en 

grondwerkzaamheden dieper dan 0,4 m.  

 

In onderhavige situatie is er qua bodemingrepen geen sprake van een verstoring 

doordat gebruik wordt gemaakt van een bestaand bedrijfsgebouw en worden de 

gronden voor de (overloop)parkeervoorziening niet geroerd. Er is geen archeologisch 

onderzoek benodigd. De vigerende dubbelbestemmingen inzake archeologie blijven 

gehandhaafd.  

 

Conclusie 

Het aspect archeologie belemmert het planvoornemen niet.  
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4.6 Ecologie 

4.6.1 Natuurgebieden 

Toetsingskader 

De Wet natuurbescherming (Wnb) is een wet van 16 december 2015, houdende 

regels ter bescherming van de natuur. De Wet natuurbescherming is in werking 

getreden op 1 januari 2017 en vervangt daarmee het voorheen geldende wettelijke 

stelsel voor de natuurbescherming, zoals neergelegd in de Natuurbeschermingswet 

1998, de Flora- en faunawet en de Boswet.  

 

De wet regelt ten eerste de taken en bevoegdheden ten behoeve van de bescherming 

van natuurgebieden en planten- en diersoorten. Daarnaast bevat de wet onder meer 

bepalingen over de jacht en over houtopstanden. In de Wet natuurbescherming is de 

Europese regelgeving omtrent natuurbescherming, zoals vastgelegd in de 

Vogelrichtlijn (Richtlijn 2009/147/EG, 30 november 2009) en Habitatrichtlijn (Richtlijn 

92/43/EEG, 21 mei 1992) als uitgangspunt genomen. De gebiedsbescherming van de 

Natura 2000-gebieden is geregeld in hoofdstuk 2 van de Wnb.  

 

Beoordeling 

Het dichtstbij gelegen Natura 2000-gebied betreft het Ulvenhoutse Bos, welke is 

gelegen op een afstand van ruim 10 km ten oosten van het plangebied. Natura 2000-

gebieden kunnen schade ondervinden wegens diverse aspecten, zoals verdroging, 

oppervlakteverlies, verontreiniging, versnippering, optische verstoring, verzuring en 

vermesting. In onderhavige situatie is er sprake van de realisatie van een 

horecafunctie op een bestaand recreatief agrarisch natuurbedrijf. Gelet op de aard 

van onderhavig initiatief is er geen sprake van relevante emissies in verhouding tot de 

bestaande bedrijfsvoering. Bovendien is de afstand tot de beschermde gebieden 

dermate groot dat relevante deposities of overige effecten op de beschermde 

natuurgebieden zijn uitgesloten. Onderhavige ontwikkeling heeft derhalve met 

zekerheid geen mogelijk effect tot gevolg op de Natura 2000-gebieden.  

 

Conclusie 

Onderhavig initiatief voldoet aan de vereisten van de Wet natuurbescherming inzake 

gebiedsbescherming.   
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4.6.2 Flora en fauna 

Toetsingskader 

De Wet natuurbescherming (Wnb) is een wet van 16 december 2015, houdende 

regels ter bescherming van de natuur. De Wet natuurbescherming is in werking 

getreden op 1 januari 2017 en vervangt daarmee het voorheen geldende wettelijke 

stelsel voor de natuurbescherming, zoals neergelegd in de Natuurbeschermingswet 

1998, de Flora- en faunawet en de Boswet.  

 

De wet regelt ten eerste de taken en bevoegdheden ten behoeve van de bescherming 

van natuurgebieden en planten- en diersoorten. Daarnaast bevat de wet onder meer 

bepalingen over de jacht en over houtopstanden. In de Wet natuurbescherming is de 

Europese regelgeving omtrent natuurbescherming, zoals vastgelegd in de 

Vogelrichtlijn (Richtlijn 2009/147/EG, 30 november 2009) en Habitatrichtlijn (Richtlijn 

92/43/EEG, 21 mei 1992) als uitgangspunt genomen. Voor de soortenbescherming is 

wettelijk bovendien rechtstreeks verwezen naar het Verdrag van Bern en het Verdrag 

van Bonn.  

 

Het beschermingsregime betreffende soorten (flora en fauna) is opgenomen in 

hoofdstuk 3 van de Wnb. De verbodsbepalingen zijn hierbij afhankelijk gesteld van de 

soort (en daarmee de opname van die soort op de diverse lijsten) en de voorgenomen 

handelingen. Bovendien is een algemeen geldende zorgplicht opgenomen om 

handelingen achterwege te laten of maatregelen te treffen, om te voorkomen dat 

nadelige gevolgen ontstaan voor in het wild levende dieren en planten.  

 

Conform de Wet natuurbescherming is de initiatiefnemer bij ruimtelijke ingrepen 

verplicht op de hoogte te zijn van mogelijke voorkomende beschermde soorten binnen 

het plangebied. Vanuit die kennis dienen plannen en projecten getoetst te worden aan 

eventuele strijdigheid met de verbodsbepalingen uit de Wnb. Conform vaste 

jurisprudentie kan een plan worden vastgesteld indien aannemelijk wordt gemaakt dat 

het aspect flora en fauna niet aan de uitvoerbaarheid van het plan in de weg staat. 

 

Beoordeling  

Het plangebied is reeds volledig in gebruik voor het recreatief agrarisch natuurbedrijf. 

Het bedrijfsgebouw waar de volledige horeca in is voorzien vormt onderdeel van de 

bedrijfsvoering. Het gebouw is namelijk in gebruik als natuurstudiecentrum. Door het 

gebruik maken van een bestaand gebouw vinden er geen nieuwe fysieke ruimtelijke 

ingrepen plaats. Een aantasting van beschermde plant- en diersoorten wordt niet 

verwacht.  

 

Ten behoeve van de (overloop)parkeervoorziening op de schapenweide ter plaatse 

van de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch met waarden - overloop parkeren’ 

heeft Ecodat bv een natuurtoets uitgevoerd. De rapportage van deze toets is als 

bijlage 4 toegevoegd. Uit het onderzoek volgt dat er ter plaatse van de voorziene 

parkeerplaatsen geen sprake is van belemmeringen vanuit de soortenbescherming.  
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Conclusie 

Onderhavig initiatief voldoet aan de vereisten van de Wet natuurbescherming inzake 

soortenbescherming.   

 

4.7 Wegverkeerslawaai 

Toetsingskader 

Op basis van artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh) dienen bij de vaststelling van 

een bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan als bedoeld in art. 3.6 lid 1 

van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de waarden als bedoeld in art. 82 t/m 85 van de 

Wgh in acht te worden genomen, indien dat plan gelegen is in een zone rondom een 

weg als bedoeld in art. 74 lid 1 Wgh en (het betreffende onderdeel van) dat plan 

mogelijkheden biedt voor: 

• de realisatie van woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en van 

geluidsgevoelige terreinen (functies zoals genoemd in art. 1 Wgh en art 1.2 Bgh – 

het Besluit geluidhinder zoals gewijzigd op 4 april 2012); 

• de aanleg van een nieuwe weg en/ of een reconstructie van een bestaande weg; 

• functiewijzigingen van een niet-geluidsgevoelige functie in een geluidsgevoelige 

functie (bijvoorbeeld via afwijkings- of wijzigingsbevoegdheid). 

 

De onderzoekszone voor wegen zoals bedoeld in art. 74 lid 1 Wgh is afhankelijk van 

de hoeveelheid rijbanen. Onderstaande tabel geeft hier een overzicht van: 

 

 
 

Stedelijk Buitenstedelijk 

Aantal rijstroken Aantal meter aan weerszijden van de weg 

5 of meer 350 m 600 m 

3 of 4 350 m 400 m 

1 of 2 200 m  250 m 

 

Artikel 74 lid 2 Wgh regelt dat indien de bovengenoemde ontwikkelingen zijn gelegen 

binnen een als 'woonerf' aangeduid gebied of in een zone nabij wegen waarvoor een 

maximum snelheidsregime van 30 km/u geldt, de betreffende waarden niet in acht 

hoeven te worden genomen. 

 

Uit een akoestisch onderzoek moet blijken of, indien sprake is van een van de 

bovengenoemde ontwikkelingen binnen een zone als bedoeld in art. 74 lid 1 Wgh, 

deze binnen de waarden valt zoals deze voor diverse typen ontwikkelingen is 

vastgelegd in de Wgh. De grenswaarde voor de toelaatbare etmaalwaarde van de 

equivalente geluidbelasting van wegen binnen zones langs wegen is voor woningen 

48 dB. In bijzondere gevallen is een hogere waarde mogelijk; Burgemeester en 

Wethouders zijn binnen de grenzen van de gemeente en onder voorwaarden bevoegd 

tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare 

geluidsbelasting. 
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Beoordeling 

Als geluidsgevoelig worden aangemerkt woningen, andere geluidsgevoelige 

gebouwen en geluidsgevoelige terreinen. ‘Andere geluidsgevoelige gebouwen’ zijn in 

het Besluit geluidhinder gedefinieerd als onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en 

verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen en 

kinderdagverblijven. Alle objecten die niet onder bovenstaande categorieën zijn te 

scharen vallen niet onder de beschermingssfeer van de Wet geluidhinder. Als 

‘geluidsgevoelige terreinen’ worden aangemerkt woonwagenstandplaatsen en 

ligplaatsen voor woonschepen.  

 

In voorliggende situatie is er geen sprake van de realisatie van een geluidsgevoelige 

functie. De volledige horeca op het recreatief agrarisch natuurbedrijf zal gebruikt 

worden door wisselende groepen bezoekers, met een kortdurend verblijf per persoon. 

Toetsing aan de Wet geluidhinder is derhalve niet aan de orde.  

 

Conclusie 

Het aspect wegverkeerslawaai vormt geen belemmering voor onderhavige 

ontwikkeling.  

 

4.8 Bedrijven en milieuzonering 

Toetsingskader 

In het kader van een planologische procedure dient tussen bedrijvigheid en 

milieugevoelige bestemmingen rekening met elkaar te worden gehouden. Door het 

aanbrengen van een zone tussen de bedrijvigheid en milieugevoelige bestemmingen 

(zoals woningbouw, zorgfuncties) kan de overlast ten gevolge van bedrijfsactiviteiten 

zo laag mogelijk gehouden worden. Zonering is met name van toepassing bij 

nieuwbouw van woningen en andere gevoelige functies in de directe omgeving van 

een bedrijf en bij vestiging en/of uitbreiding van een (nieuw) bedrijf in de directe 

omgeving van gevoelige bestemmingen. Op basis van de VNG-brochure 'Bedrijven en 

Milieuzonering 2009' (hierna: VNG-brochure) wordt onder milieugevoelige functies 

verstaan: woningen, woongebieden, ziekenhuizen, scholen en verblijfsrecreatie. 

Sommige functies kunnen zowel milieubelastend als milieugevoelig zijn (bijvoorbeeld 

ziekenhuizen en scholen). In de brochure zijn (indicatieve) richtafstanden opgenomen.  

 

De richtafstanden worden gemeten vanaf de grens van de inrichting tot de gevel van 

de dichtstbijzijnde  gevoelige  functie.  Daarbij kan worden uitgegaan van uitwaartse 

zonering of inwaartse zonering. Uitwaartse zonering gaat uit van de milieubelastende 

functie, met als doel milieugevoelige functies in de omgeving te weren. In de zone 

rondom de belastende functie gelden beperkingen voor milieugevoelige functies en 

voor milieubelastende activiteiten. Bij inwaartse zonering wordt vanuit de gevoelige 

functie een beschermende bufferzone gecreëerd. Dit kan tot gevolg hebben dat bij de 

realisatie van bijvoorbeeld een bedrijventerrein minder belastende activiteiten op 

kleine afstand en meer belastende activiteiten op grotere afstand worden toegelaten. 

 

De richtafstanden  gelden  in  beginsel  tot  het  omgevingstype van  een  rustige  

woonwijk (of rustig buitengebied).  De  richtafstanden  gelden  daarbij voor  nieuwe  

situaties  en  dus  in  beginsel niet  voor  bestaande - reeds  juridisch-planologisch  
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vastgestelde - situaties.  Tevens  gelden  de richtafstanden  niet  voor  gevallen  

waarin  een  bedrijfswoning  onderdeel  uitmaakt  van  de inrichting. Voor een 

inrichting van derden gelden de richtafstanden wel. Bij gemengd gebied, dat wil 

zeggen gebieden met gemengde functies of grootschalige infrastructuur, gelden 

gereduceerde richtafstanden omdat al sprake is van een zekere verstoring ten 

opzichte van een rustige woonwijk.  

 

De richtafstanden waarmee ten aanzien van het plangebied aan de Zundertseweg 66 

rekening moet worden gehouden betreffen:  

 

Milieucategorie 
 

Richtafstand t.o.v.  
rustige woonwijk (of 
rustig buitengebied) 

Richtafstand t.o.v.  
gemengd gebied 

1 10 0 

2 30 10 

3.1 50 30 

3.2 100 50 

4.1 200 100 

4.2 300 200 

 

Beoordeling  

Het plangebied is gelegen in het buitengebied van Etten-Leur. Ter plaatse kan, gezien 

de beperkte intensiteit aan functies aan de Zundertseweg, gesproken worden van een 

rustig buitengebied. Rekening dient derhalve te worden gehouden met de 

richtafstanden uit de tweede kolom van bovenstaande tabel.  

 

VNG-publicatie 2009 

De nieuwe planologische situatie ten opzichte van de bestaande vastgestelde 

planologische situatie overeenkomstig het vigerend bestemmingsplan betreft het 

toevoegen van de functie volledige horeca aan het natuurstudiecentrum en het 

realiseren van een (overloop)parkeervoorziening aan de zuidzijde, ter plaatse van de 

huidige schapenweide.  

 

De functie van volledige horeca binnen de bestemming ‘Recreatie – Recreatief 

agrarisch natuurbedrijf’ kan conform het planvoornemen van initiatiefnemer en 

overeenkomstig de VNG-publicatie 2009 worden vergeleken met een café, bar (SBI 

2008 – 563). Dit betreft bedrijvigheid in categorie 1. De bijbehorende richtafstand 

bedraagt 10 meter voor het aspect geluid, gemeten vanaf de grens van het 

toegestane gebruik voor volledige horeca tot de gevel van de meest nabije woning 

van derden. De meest nabije gevel van een woning van derden is gelegen op een 

afstand van circa 90 meter ten noorden van de beoogde volledige horeca in het 

natuurstudiecentrum. Dit betekent dat er in beginsel reeds voldaan wordt aan een 

afdoende zonering tussen woningen en de voorziene volledige horeca. Daarbij kan 

aanvullend worden beschouwd dat tussen de volledige horeca en de meest nabije 

woning van derden nog gebouwen staan die als geluidwering dienen. 

 

Een (overloop)parkeervoorziening, voorzien ter plaatse van de huidige bestemming 

‘Agrarisch met waarden’, dient ook te worden beschouwd als onderdeel van de 

bedrijfsvoering. Vanuit de VNG-publicatie 2009 zijn autoparkeerterreinen een 
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categorie 2 bedrijf met een richtafstand van 30 meter voor het aspect geluid (SBI 2008 

– 5221). Ook hier geldt dat gemeten moet worden vanaf de grens van het toegestane 

gebruik voor parkeren tot de gevel van de meest nabije woning van derden. De meest 

nabije gevels van woningen van derden zijn gelegen op een afstand van circa 35 

meter ten oosten en 55 meter ten zuiden van de beoogde 

(overloop)parkeervoorziening. Dit betekent dat er in beginsel reeds voldaan wordt aan 

een afdoende zonering tussen de woningen en het parkeren. 

 

Nadere afbakening volledige horeca en (overloop)parkeervoorziening 

In het planologische spoor is hiervoor aangetoond dat er sprake is van een 

aanvaardbaar woon- en leefklimaat op basis van de richtafstanden uit de VNG-

publicatie 2009. Om te bepalen wat vanuit het milieuspoor (richtwaarden VNG-

publicatie 2009) acceptabel is aan geluiduitstraling, is inzichtelijk gemaakt wat het 

maximale binnenniveau vanuit de volledige horeca mag bedragen alvorens er sprake 

is van een onaanvaardbare situatie naar omliggende woningen. Bovendien valt de 

bedrijfsvoering van de Menmoerhoeve onder de werkingssfeer van het 

Activiteitenbesluit milieubeheer. Omdat in onderhavige situatie kan worden voldaan 

aan de richtafstand uit de VNG-publicatie wordt voor het toetsingskader in het 

akoestisch onderzoek industrielawaai aansluiting gezocht bij de voorschriften zoals 

deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer.  

 

Om de geluidswaarden afkomstig uit de bedrijfsvoering inzichtelijk te maken is door 

Wematech bv een akoestisch onderzoek verricht. De rapportage van dit onderzoek is 

als bijlage 5 bij deze toelichting gevoegd. Met dit onderzoek is bepaald wat het 

langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, het maximale geluiddrukniveau en de indirecte 

hinder bedraagt bij de uitoefening van de functie volledige horeca en het gebruik van 

de (overloop)parkeervoorziening, redenerend vanuit een worst-case benadering. 

Daarbij is, indachtig het planvoornemen van initiatiefnemer, het maximale 

binnenniveau voor de uitoefening van de volledige horeca bepaald op respectievelijk 

90 dB in dagperiode, 84 dB in de avondperiode en 80 dB in de nachtperiode. Het 

planvoornemen gaat daarbij uit van rustige feestjes en partijen (geen gebruik als 

discotheek of nachtclub). In de regels van onderhavig bestemmingsplan zijn daarvoor 

specifieke gebruiksregels vastgelegd.  

 

Uit het onderzoek blijkt dat tevens voldaan wordt aan het maximale geluiddrukniveau 

dat ontstaat bij het dichtslaan van portieren op het (overloop)parkeerterrein ten 

opzichte van omliggende woningen. Tenslotte blijkt uit het onderzoek dat voldaan 

wordt aan de richtwaarden voor indirecte hinder als gevolg van het aandoen en 

verlaten door voertuigen van de inrichting. 

 

Conclusie 

Het aspect bedrijven en milieuzonering in zijn totaliteit beschouwd gaat uit van een 

aanvaardbaar woon- en leefklimaat met de komst van de volledige horeca en het 

gebruik van het (overloop)parkeerterrein. Geconcludeerd wordt dat het aspect 

bedrijven en milieuzonering de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg 

staat. 
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4.9 Externe veiligheid 

4.9.1 Inrichtingen en externe veiligheid 

Toetsingskader 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is gericht aan het bevoegd gezag 

inzake de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening en heeft onder meer tot 

doel om bij nieuwe situaties toetsing aan de risiconormen te waarborgen. In de 

Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) zijn o.a. standaardafstanden 

opgenomen waarbij wordt voldaan aan de grens- en richtwaarden voor het 

plaatsgebonden risico. Het Bevi is van toepassing op vergunningplichtige risicovolle 

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

In artikel 2, lid 1 van het Bevi is opgesomd wat wordt verstaan onder risicovolle 

bedrijven. In artikel 1 van het Bevi wordt toegelicht wat wordt verstaan onder (beperkt) 

kwetsbare objecten. Voor de toepassing van het Bevi, wordt een nieuw ruimtelijk 

besluit gezien als een nieuwe situatie. 

 

Beoordeling 

Om te bepalen of er in de directe omgeving bedrijven zijn gelegen waarop het Bevi 

van toepassing is, is de risicokaart geraadpleegd. Hieruit blijkt dat in de nabije 

omgeving van het plangebied geen Bevi’s aanwezig zijn.  

 

Conclusie 

Het aspect inrichtingen en externe veiligheid belemmert het planvoornemen niet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitsnede risicokaart, plangebied ligt binnen de groene cirkel.  

Bron: nederland.risicokaart.nl., 2018. 
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4.9.2 Transport en externe veiligheid 

Toetsingskader 

Beoordeling van de risico’s veroorzaakt door het vervoer van gevaarlijke stoffen over 

het spoor, het water en de weg dient plaats te vinden aan de hand van het Besluit 

externe veiligheid transportroutes (Bevt), als in werking per 1 april 2015. Bij het besluit 

horen grens- en richtwaarden voor het plaatsgebonden risico en richtlijnen voor de 

toepassing van de rekenmethodiek en de verantwoording van het groepsrisico. Bij 

nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen langs transportassen die deel uitmaken van het 

Basisnet Weg, Water en/of Spoor kan de berekening van het plaatsgebonden risico 

achterwege blijven. Hiervoor gelden namelijk de afstanden die in bijlage I, II en III van 

de Regeling basisnet zijn opgenomen. Op deze afstanden mag het plaatsgebonden 

risico vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen niet meer bedragen dan 10-6 per 

jaar. Voor het Basisnet Weg geldt dat daar waar in de tabel van bijlage 2 van het Bevt 

de afstand ‘0’ is vermeld het plaatsgebonden risico vanwege het vervoer op het 

midden van de weg niet meer mag bedragen dan 10-6 per jaar. 

 

Beoordeling 

Om te bepalen of er in de directe omgeving van het plangebied risicorelevante 

transportassen zijn gelegen is de professionele risicokaart geraadpleegd. Hieruit blijkt 

dat in de nabije omgeving van het plangebied geen transportassen aanwezig zijn. De 

meest nabij gelegen transportas betreft de rijksweg A58, welke is opgenomen in het 

Basisnet weg. Deze ligt op circa 2,2 km ten noorden van het plangebied. De 

plaatsgebonden risicocontour is 0 meter. Het groepsrisico (82 meter vanaf de 

rijksweg) reikt niet tot aan het plangebied. De rijksweg vormt derhalve geen relevant 

toetsingskader.  

 

Conclusie 

Het aspect transport en externe veiligheid belemmert het planvoornemen niet.  

 

4.9.3 Buisleidingen en externe veiligheid 

Toetsingskader 

Beoordeling van de risico's veroorzaakt door het transport van gevaarlijke stoffen door 

buisleidingen geschiedt aan de hand van het Besluit externe veiligheid buisleidingen 

(Bevb), als in werking getreden per 1 januari 2011. Ten aanzien van het Bevb bestaat 

de noodzaak om een ruimtelijke reservering op te nemen voor het plaatsgebonden 

risico (PR) en een verantwoording van het groepsrisico (GR) van relevante 

buisleidingen. Binnen de PR 10-6 risicocontour mogen geen kwetsbare objecten 

aanwezig zijn en zo mogelijk ook geen beperkt kwetsbare objecten. Het verwachte 

aantal aanwezigen binnen het invloedsgebied van de buisleiding moet worden 

verantwoord. Dat invloedsgebied reikt bij brandbare vloeistoffen tot net buiten de 10-6 

contour, voor leidingen met aardgas en chemicaliën moet dat per geval berekend 

worden.  
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Beoordeling 

Om te bepalen of er in de directe omgeving van het plangebied risicorelevante 

buisleidingen zijn gelegen is de risicokaart geraadpleegd. Hieruit blijkt dat in de nabije 

omgeving van het plangebied geen buisleidingen aanwezig zijn. 

 

Conclusie 

Het aspect buisleidingen en externe veiligheid belemmert het planvoornemen niet.  

4.10 Luchtkwaliteit 

Toetsingskader 

In het kader van een planologische procedure dient te worden aangetoond dat 

voldaan wordt aan de wettelijke normen voor wat betreft luchtkwaliteit. Hierbij dient het 

effect op de luchtkwaliteit in de omgeving als gevolg van een nieuwe ontwikkeling, als 

ook de toetsing aan de 'Wet luchtkwaliteit' in beeld te worden gebracht. 

 

De 'Wet luchtkwaliteit' van 15 november 2007, opgenomen in hoofdstuk 5, onder titel 

5.2 van de Wet milieubeheer (Wm) gaat in op luchtkwaliteitseisen. In Bijlage 2 van de 

Wm zijn wettelijke grenswaarden vastgelegd van onder andere de stoffen 

stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10), benzeen (C6H6), zwaveldioxide (SO2), lood (Pb) 

en koolmonoxide (CO). 

 

Voor PM10 geldt voor het jaargemiddelde een grenswaarde van 40 µg/m3. Het 24-

uursgemiddelde van 50 µg/m3 mag maximaal 35 dagen per kalenderjaar worden 

overschreden. Voor NO2 geldt voor het jaargemiddelde een grenswaarde van 40 

µg/m3. Het 24-uursgemiddelde van 200 µg/m3 mag maximaal 18 dagen per 

kalenderjaar worden overschreden. 

 

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

luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het 

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

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

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

programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten 

en milieugevolgen. 

  

Kort samengevat dienen projecten te worden beoordeeld op basis van de 'Wet 

luchtkwaliteit' c.q. artikel 5.16 van de Wet milieubeheer. Luchtkwaliteitseisen vormen 

onder de 'Wet luchtkwaliteit' geen belemmering voor vergunningverlening als: 

▪ er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een 

grenswaarde; 

▪ een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit 

leidt;  

▪ een project 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging;  

▪ een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het 

NSL, dat op 1 augustus 2009 in werking is getreden. 

In artikel 2 van het 'Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' is 

opgenomen dat een project 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtkwaliteit 

als de zogenaamde '3% grens' niet wordt overschreden. Na vaststelling van het NSL 



 

   

46  Gemeente Etten-Leur 

op 1 augustus 2009 is deze grens gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor de 

jaargemiddelde concentratie fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt overeen 

met 1,2 microgram/m3 voor zowel PM10 als NO2. 

 

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

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

(luchtkwaliteitseisen)' is voor bepaalde categorieën projecten met getalsmatige 

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

luchtverontreiniging. Deze mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor 

luchtkwaliteit uitgevoerd worden.  

De wettelijke ondergrens voor onderzoek bedraagt:  

▪ 1500 woningen (netto) bij minimaal 1 ontsluitingsweg; 

▪ 3000 woningen bij minimaal 2 ontsluitingswegen met een gelijkmatige 

verkeersverdeling; 

▪ 100.000 m² bruto vloeroppervlakte bij minimaal 1 ontsluitingsweg; 

▪ 200.000 m² bruto vloeroppervlakte bij minimaal 2 ontsluitingswegen met een 

gelijkmatige verkeersverdeling. 

 

Beoordeling 

Onderhavige ontwikkeling voorziet in het toevoegen van maximaal 360 m² volledige 

horeca in een bestaand gebouw. Deze ontwikkeling leidt tot een extra 

verkeersaantrekkende werking. Gesteld kan worden dat dit plan in verhouding tot de 

wettelijke ondergrens voor onderzoek, gelegen bijvoorbeeld op de bouw van 1500 

woningen of 100.000 m² bruto vloeroppervlakte, niet in betekenende mate (NIBM) 

bijdraagt aan het verslechteren van de luchtkwaliteit.   

 

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat het aspect luchtkwaliteit geen belemmering vormt 

voor de onderhavige ontwikkeling. 

4.11 Kabels en leidingen 

Toetsingskader 

De hierna volgende leidingen zijn planologisch relevant, voor zover zij geen deel 

uitmaken van een inrichting zoals bedoeld in de Wet milieubeheer1. 

a. hoogspanningsverbindingen van 50 kV en hoger; 

b. buisleidingen voor transport van aardgas met een uitwendige diameter van meer 

dan 50 mm en een druk van meer dan 16 bar; 

c. buisleidingen voor transport van aardolieproducten met een uitwendige diameter 

van meer dan 70 mm en een druk van meer dan 16 bar; 

d. buisleidingen met een diameter van 400 mm of meer buiten de bebouwde kom; 

e. buisleidingen voor transport van andere stoffen dan aardgas en aardolieproducten, 

die risico's met zich meebrengen voor mens en/of leefomgeving wanneer deze 

leidingen beschadigd raken2. 

 
1 'Leidingen die deel uitmaken van een inrichting' zijn leidingen binnen de inrichtingsgrens die in beheer zijn 
van de drijver van de inrichting én leidingen die in beheer zijn van derden waarmee een product wordt 
geleverd aan de betreffende inrichting (laatstgenoemde leidingen hebben een zgn. functionele binding met 
de inrichting, zoals bedoeld in de Wet milieubeheer). 
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Beoordeling 

In het plangebied bevinden zich geen planologisch relevante kabels en leidingen waar 

inzake het planvoornemen rekening mee moet worden gehouden.   

 

Conclusie 

Het aspect kabels en leidingen vormt geen belemmering voor het planvoornemen.  

4.12 Milieueffectrapportage en vormvrije m.e.r.-beoordeling 

Toetsingskader 

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

worden getoetst aan de Wet milieubeheer en het Besluit m.e.r of er sprake is van een 

mogelijke verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapportage. Een 

milieueffectrapportage (MER), en de bijbehorende procedure (m.e.r.), is een 

hulpmiddel om de belangen van het milieu volwaardig te betrekken bij de 

besluitvorming omtrent plannen en projecten. Het gaat hierbij wel enkel om plannen 

en projecten die kunnen leiden tot initiatieven waarmee het milieu mogelijk nadelig 

kan worden beïnvloed. Als uitgangspunt geldt voor plannen de onderstaande criteria 

om te beoordelen of een MER noodzakelijk is:  

1. Plannen die kaderstellend zijn voor toekomstige m.e.r.- (beoordelings)plichtige 

besluiten (boven de grenswaarden uit de C- of D-lijst van het Besluit m.e.r.); 

2. Plannen waarvoor een passende beoordeling nodig is in verband met een mogelijk 

significant negatief effect op Natura 2000-gebieden; 

3. Plannen en activiteiten die o.g.v. een provinciale milieuverordening zijn 

aangewezen als MER-plichtig.  

 

Per 1 april 2011 is het Besluit m.e.r gewijzigd. De belangrijkste aanleidingen hiervoor 

zijn de modernisering van de m.e.r wetgeving in 2010 en de uitspraak van het 

Europese Hof van 15 oktober 2009 (HvJ EG 15 oktober 2009, zaak C-255/08 – 

Commissie vs. Nederland). Deze wijziging heeft gevolgen voor eerstgenoemd 

criterium om te beoordelen of een MER noodzakelijk is. Uit deze uitspraak volgt dat de 

omvang van een project niet het enige criterium mag zijn om wel of geen m.e.r.(-

beoordeling) uit te voeren. Ook als een project onder de drempelwaarde uit de C- of 

D-lijst blijft, kan een project belangrijke nadelige gevolgen hebben, als het bijvoorbeeld 

in of nabij een kwetsbaar natuurgebied ligt. Gemeenten en provincies moeten daarom 

per 1 april van 2011 ook bij 'kleine projecten' (projecten onder de drempelwaarden van 

de C- of D-lijst) beoordelen of een m.e.r.(-beoordeling) nodig is. Dit wordt de 'vormvrije 

m.e.r.-beoordeling' genoemd. Deze beoordeling houdt in dat er bekeken moet worden 

of er bij het initiatief sprake is van dusdanig bijzondere omstandigheden of 

milieueffecten dat er toch een MER moet worden opgesteld. Hierbij wordt gekeken 

naar de selectiecriteria uit bijlage III bij de m.e.r.-richtlijn (2011/92/EU), welke o.a. de 

omvang van het project, de cumulatie met andere projecten en het gebruik van 

natuurlijke hulpbronnen betreffen. Daarnaast heeft op 7 juli 2017 eveneens een 

wijziging van het Besluit m.e.r. plaatsgevonden. Voor elke aanvraag waarbij een 

vormvrije m.e.r.-beoordeling aan de orde is moet het bevoegd gezag een m.e.r.-

beoordelingsbesluit nemen.  

 
2 Onder zgn. 'leidingen voor andere stoffen dan aardgas en aardolieproducten' worden in ieder geval 
leidingen verstaan voor transport van nafta, waterstof, koolstofdioxide, stikstof, zuurstof, ethyleen en 
propyleen. 
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Beoordeling 

In onderhavige situatie is er sprake van het toevoegen van maximaal 360 m² aan 

volledige horeca in een bestaand gebouw. Daarnaast worden op een oppervlakte van 

maximaal 2.875 m² (overloop) parkeervoorzieningen aangelegd. Deze activiteiten 

komen niet voor op de C-lijst. Wat betreft het eerste criterium geldt er derhalve geen 

plicht tot het opstellen van een MER. De activiteit komt wel voor op de D-lijst, namelijk 

onder categorie D 10, de aanleg, wijziging of uitbreiding van permanente kampeer- en 

caravanterreinen.  

 

De grenswaarde betreft hier gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op o.a. 

250.000 bezoekers of meer per jaar, een oppervlakte van 25 hectare of meer of een 

oppervlakte van 10 hectare of meer in een gevoelig gebied. Het planvoornemen heeft 

slechts betrekking op de fysieke realisatie van maximaal 2.875 m² aan (overloop) 

parkeervoorzieningen. Geconcludeerd kan worden dat de ontwikkeling ver beneden 

de drempelwaarde uit de D-lijst ligt zoals opgenomen in het Besluit m.e.r. Er geldt 

derhalve geen verplichting tot het uitvoeren van een formele m.e.r.-beoordeling, 

waardoor enkel een vormvrije m.e.r.-beoordeling resteert. Door middel van de toetsing 

aan de overige milieuaspecten in dit hoofdstuk heeft een vormvrije m.e.r.-beoordeling 

plaatsgevonden. Hieruit zijn geen belangrijke nadelige milieugevolgen gebleken, 

waaruit bovendien geconcludeerd kan worden dat er geen noodzaak is tot het 

opstellen van een MER.  

 

Voor het tweede criterium geldt dat in paragraaf 4.6.1 is geconcludeerd dat het 

dichtstbij gelegen Natura 2000-gebied betreft het Ulvenhoutse Bos, welke is gelegen 

op een afstand van ruim 10 km ten oosten van het plangebied. Gelet op de aard van 

onderhavig initiatief is er geen sprake van relevante emissies in verhouding tot de 

bestaande bedrijfsvoering. Bovendien is de afstand tot de beschermde gebieden 

dermate groot dat relevante deposities of overige effecten op de beschermde 

natuurgebieden zijn uitgesloten. Onderhavige ontwikkeling heeft derhalve met 

zekerheid geen mogelijk effect tot gevolg op de Natura 2000-gebieden. Gelet hierop 

behoeft geen passende beoordeling te worden opgesteld en bestaat er dus ook geen 

noodzaak tot het opstellen van een MER.     

 

Ten aanzien van het derde criterium geldt dat onderhavige activiteit niet is 

aangewezen als MER-plichtig op grond van de Provinciale milieuverordening Noord-

Brabant 2010.  

 

Conclusie 

Zoals beschreven is er bij onderhavig plan geen sprake van een verplichting tot het 

opstellen van een MER en het doorlopen van de m.e.r.-procedure o.g.v. het Besluit 

m.e.r., de Wet natuurbescherming of de Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 

2010. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling volgt dat er geen sprake is van belangrijke 

nadelige milieugevolgen. Er is dus voldaan aan de wettelijke verplichtingen 

hieromtrent. Op 28 januari 2020 hebben burgemeester en wethouders beslist dat er 

geen nadelige gevolgen zijn als bedoeld in bijlage III van de EU richtlijn. Zij hebben 

gelijktijdig besloten dat er geen milieueffectrapport gemaakt hoeft te worden.  
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5 PLANVOORNEMEN 

 

5.1 Planvorm 

Dit hoofdstuk bespreekt de wijze waarop het ruimtelijk en functioneel beleid voor het 

plangebied in het bestemmingsplan is vertaald. Bij het opstellen van de juridische 

regeling heeft het uitgangspunt centraal gestaan dat er een regeling geboden wordt 

die de ontwikkeling van het plangebied mogelijk maakt. 

 

5.2 Opbouw van de regels 

Het bestemmingsplan bestaat uit regels en een verbeelding, vergezeld van een 

toelichting. De regels en de verbeelding vormen het juridisch bindende deel van het 

bestemmingsplan. De regels zijn overgenomen uit het vigerend bestemmingsplan 

voor het buitengebied en zijn op onderdelen aangepast om het planvoornemen 

mogelijk te maken.  

 

De verbeelding heeft de rol van visualisering van de bestemmingen. De verbeelding 

omvat de gronden die voor het plan van belang zijn. De keuze van de bestemmingen 

en de situering van de bestemmingsvlakken is gebaseerd op de huidige ruimtelijke 

situatie en de gewenste functies. Voorts sluit de opzet van de verbeelding aan op de 

Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP 2012).  

 

De regels regelen hoe de betreffende gronden mogen worden gebruikt en bebouwd. 

De bestemmingen zijn zo opgenomen dat voldoende rechtszekerheid bestaat voor 

omwonenden en andere gebruikers van het gebied en de omliggende gebieden.  

 

De regels bestaan uit vier hoofdstukken, te weten:  

• inleidende regels;  

• bestemmingsregels;  

• algemene regels;  

• overgangs- en slotregels. 

 

In de toelichting wordt gemotiveerd waarom sprake is van een goede ruimtelijke 

ordening. Ondanks het feit dat de toelichting geen onderdeel uitmaakt van het 

juridisch plangedeelte, fungeert de toelichting wel als interpretatiekader voor de uitleg 

van de regels, indien hierover interpretatieverschillen blijken te bestaan. 

 

5.3 Toelichting op de bestemmingen 

5.3.1 Hoofdstuk 1 ‘Inleidende regels’ 

Artikel 1 ‘Begrippen’ 

In dit artikel worden begrippen gedefinieerd, die in de regels worden gehanteerd. Bij 

de toetsing aan het bestemmingsplan moet worden uitgegaan van de in dit artikel aan 

de betreffende begrippen toegekende betekenis. 
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Artikel 2 ‘Wijze van meten’ 

In dit artikel wordt aangegeven hoe de hoogte en andere maten, die bij het bouwen in 

acht genomen dienen te worden, gemeten moeten worden. 

5.3.2 Hoofdstuk 2 ‘Bestemmingsregels’ 

Het stramien voor de regels is vastgelegd in de SVBP 2012. De regels van een 

bestemming worden als volgt opgebouwd en benoemd: 

• bestemmingsomschrijving; 

• bouwregels; 

• nadere eisen; 

• afwijken van de bouwregels; 

• specifieke gebruiksregels; 

• afwijken van de gebruiksregels; 

• omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden; 

• omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk; 

• wijzigingsbevoegdheid. 

 

Duidelijk zal zijn dat een regel niet alle elementen hoeft te bevatten. Dit kan per 

bestemming verschillen. 

 

Bestemmingen 

Agrarisch met waarden 

Deze bestemming betreft de landbouwgronden met bepaalde landschappelijke en/of  

natuurlijke waarden. Tevens is binnen deze bestemming de 

(overloop)parkeervoorziening met een specifieke aanduiding opgenomen. De  van 

toepassing  zijnde  waarden  zijn  aangeduid. Voor het plangebied geldt de aanduiding 

‘landschappelijk afwisselend gebied’. In deze  gebieden wisselen landbouwgronden, 

houtwallen en andere beplanting of wateroppervlakken elkaar af. Er is tevens 

afwisselend sprake van openheid van het landschap  of  meer  beslotenheid.  

  

Groen – Houtsingel 

Binnen deze bestemming vallen de landschapselementen in het plangebied welke van  

dermate  invulling  en/of  omvang  zijn  dat deze  specifiek  worden  bestemd.  In  de 

bestemming  is  een  beschermingsregeling  opgenomen. Tevens is binnen deze 

bestemming de landschappelijke inpassing ten behoeve van de kwaliteitsverbetering 

van het landschap als gevolg van het planvoornemen van initiatiefnemer vastgelegd.  

 

Natuur 

Deze  bestemming  betreft  de  gronden  die  een  onderdeel  vormen  van  grotere 

natuurcomplexen  die  onderdeel  zijn  van  het Natuur Netwerk Brabant, en veelal  

bestaan uit grasland-, heide- en moerasvegetaties en gerealiseerde (natte) 

ecologische verbindingszones. Ook kleine specifieke natuurelementen hebben deze 

bestemming. Het primaire doel ligt bij natuurbeheer. 
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Recreatie – recreatief agrarisch natuurbedrijf 

Deze bestemming is toegekend aan De Menmoerhoeve met bijbehorende specifieke 

recreatieve functie. De bestemmingsregeling op maat is afgestemd op de vergunde en 

wenselijke situatie. De wenselijke horeca met een oppervlakte van maximaal 360 m² 

in het natuurstudiecentrum is concreet aangeduid. Ten opzichte van het vigerend 

bestemmingsplan is tenslotte het bouwvlak binnen het bestemmingsvlak beperkt van 

vorm veranderd. Het gaat daarbij om het opnemen van de vergunde en feitelijk 

gerealiseerde uitbreiding van de staminee in het bouwvlak en het vastleggen van de 

dierenverblijven. Op onderstaande afbeeldingen, op schaal toegevoegd als bijlage 6, 

zijn de verschillen tussen de huidige en gewenste situatie zichtbaar. Daarbij heeft de 

vormverandering zodanig plaatsgevonden dat een efficiëntere vorm van het bouwvlak 

tot stand is gekomen. De oppervlakte van het bouwvlak is daarbij enkele m2 kleiner 

geworden. De bouwwerken die gelegen waren in het deel van het bouwvlak dat nu 

van vorm is veranderd, zijn met een specifieke aanduiding toegestaan binnen deze 

bestemming.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarde - Archeologie 1 t/m 4  

De  gronden  binnen  deze  dubbelbestemmingen  zijn  behalve  voor  de  andere  

daar voorkomende bestemmingen mede bestemd voor het behoud en de 

bescherming van de  archeologische  waarden  van  de  gronden.  Daartoe  zijn  

regels  opgenomen  die archeologische  waarden  beschermen  in  relatie  tot  

bodemingrepen.   

 

Weergave gewenst bestemmingsvlak 

en gewenst bouwvlak. 

Weergave vigerend bestemmingsvlak en 

vigerend bouwvlak.  
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5.3.3 Hoofdstuk 3 ‘Algemene regels’ 

Anti-dubbeltelregel 

In dit artikel wordt geregeld dat gronden die eenmaal in aanmerking zijn genomen bij 

het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden 

gegeven, bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing blijven. 

 

Algemene bouwregels 

In de algemene bouwregels zijn onder andere regelingen opgenomen met betrekking  

tot ondergronds bouwen en met betrekking tot bestaande maatvoeringen die afwijken  

van  het  bepaalde  in  het  bestemmingsplan.  Bestaande  maten,  die  legaal  zijn  

gerealiseerd, mogen als maximaal toelaatbaar worden aangehouden.   

 

Algemene gebruiksregels 

Naast  een  algemeen  verbod  ten  aanzien  van  gebruik  in  strijd  met  de  gegeven 

bestemming,  is  onder  andere  specifiek  geregeld  dat  seksinrichtingen  en  

prostitutie niet zijn toegestaan. 

 

Algemene aanduidingsregels 

De algemene aanduidingsregels bevatten een regeling voor de 

(gebieds)aanduidingen die op de verbeelding zijn opgenomen. Ook is hier de regeling 

opgenomen voor de omgevingsvergunning  voor het uitvoeren van werken, geen 

bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, naast de  regelingen  in  de  verschillende  

artikelen  zelf.   

 

Algemene afwijkingsregels 

In  dit  artikel  zijn  enkele  algemene  afwijkingsmogelijkheden  opgenomen.  Deze 

afwijkingen  betreffen  onder  andere  het  onder  voorwaarden  overschrijden  van  

bouwgrenzen  of van   de   voorgeschreven  maatvoeringen. 

  

Algemene wijzigingsregels 

In dit artikel zijn algemene wijzigingsbevoegdheden opgenomen, onder andere voor  

het wijzigen of toekennen van enkele bestemmingen of het wijzigen of verwijderen van  

aanduidingen. 

 

Overige regels   

Dit artikel biedt de mogelijkheid om in een aantal gevallen nadere eisen te stellen. 

 

5.3.4 Hoofdstuk 4 ‘Overgangs- en slotregels’   

Dit hoofdstuk omvat twee artikelen: 

Overgangsrecht  

Dit artikel betreft het overgangsrecht met betrekking tot gebruik van onbebouwde 

gronden en bouwwerken dat afwijkt van het bestemmingsplan op het moment dat dit 

rechtskracht verkrijgt. Dit gebruik mag worden voortgezet. Wijziging van het afwijkend 

gebruik is slechts toegestaan indien de afwijking hierdoor wordt verkleind. Daarnaast 

zijn overgangsregels opgenomen ten aanzien van het bouwen. Een bouwwerk dat 

afwijkt van de bouwregels van het bestemmingsplan op het moment dat dit 
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rechtskracht verkrijgt, mag gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd, of na een 

calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd. De afwijking mag daarbij naar aard 

en omvang niet worden vergroot. Daarvan mag eenmalig bij een 

omgevingsvergunning worden afgeweken tot maximaal 10% van de inhoud van het 

bouwwerk. Het overgangsrecht is niet van toepassing op bouwwerken die reeds in 

strijd waren met het voorgaande geldende bestemmingsplan. 

 

Slotregel  

De regels kunnen worden aangehaald onder de naam: Regels van het 

bestemmingsplan Menmoerhoeve Zundertseweg 66 – 66a. 
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6 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de economische uitvoerbaarheid beschreven. Er wordt nader 

ingegaan op de grondexploitatie en de koppeling met het exploitatieplan. 

 

6.2 Toepassing Grondexploitatiewet 

De Wet ruimtelijke ordening maakt het vaststellen van een exploitatieplan verplicht 

voor een aantal bouwactiviteiten wanneer de bouw planologisch mogelijk wordt 

gemaakt in een bestemmingsplan, een wijziging van een bestemmingsplan of een 

projectafwijkingsbesluit. De bouwplannen waarbij een exploitatieplan verplicht is staan 

in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Dit betreft onder meer plannen 

voor de bouw van een of meer woningen en de bouw van een of meer andere 

hoofdgebouwen. Bovendien is een exploitatieplan nodig als locatie-eisen (aan 

openbare ruimte of woningcategorieën) gesteld moeten worden en/of het bepalen van 

een tijdvak of fasering noodzakelijk is. 

 

Geen exploitatieplan is nodig indien het verhaal van de kosten van grondexploitatie 

anderszins verzekerd is en er geen fasering of tijdvak behoeft te worden vastgelegd 

én geen locatie-eisen (aan openbare ruimte of woningbouwcategorieën) hoeven te 

worden vastgesteld. 

 

6.3 Economische uitvoerbaarheid  

Ten aanzien van het onderhavige plan is het verhaal van de kosten anderszins 

verzekerd. Er wordt een overeenkomst gesloten ten behoeve van het verhalen van 

legeskosten volgens de legesverordening, een overeenkomst met afspraken over de 

landschappelijke inpassing en daarnaast wordt een overeenkomst afgesloten met 

betrekking tot planschade.   
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7 MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID 

 

 

7.1 Omgevingsdialoog 

Op 23 april 2018 vond op de Menmoerhoeve een informatieavond plaats. Hierbij 

waren genodigden aanwezig. Gedurende de avond is het planvoornemen toegelicht 

en was er ruimte tot het stellen van vragen. Het planvoornemen is deze avond positief 

ontvangen.  

 

Naar aanleiding van deze avond heeft op 1 mei 2018 een zogenaamde 

omgevingsdialoog plaatsgevonden met de initiatiefnemers, de gemeente Etten-Leur 

en enkele direct omwonenden die daaraan naar aanleiding van de informatieavond 

behoefte hadden. Gedurende deze bijeenkomst is het planvoornemen nader 

toegelicht en was er de gelegenheid tot het stellen van vragen. Met deze direct 

omwonenden heeft een nadere gedachtewisseling plaatsgevonden over de in het 

bestemmingsplan op te nemen regels.  

 

7.2 Vooroverleg 

Artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) geeft aan dat bij de 

voorbereiding van een bestemmingsplan burgemeester en wethouders overleg met de 

besturen van bij het plan betrokken waterschappen plegen. Waar nodig plegen zij 

tevens overleg met besturen van andere gemeenten, met de provincie, de inspecteur 

voor de ruimtelijke ordening en met eventuele andere diensten van Rijk en provincie 

die belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn. 

Daarnaast heeft de gemeente de mogelijkheid om een voorontwerp van het 

bestemmingsplan ter inzage te leggen voor een inspraakperiode van zes weken. Dit 

inspraakmoment maakt geen onderdeel uit van de ‘formele’ procedure uit de Wet 

ruimtelijke ordening (Wro).  

 

Voordat de bestemmingsplanprocedure wordt gestart heeft een informatiebijeenkomst 

plaatsgevonden op 16 december 2019. Tijdens deze informatiebijeenkomst is 

toegelicht op welke wijze het initiatief is verwerkt in het bestemmingsplan. Daarnaast 

is de vervolgprocedure toegelicht. Het bestemmingsplan zal direct als ontwerp ter 

inzage worden gelegd. Het bestemmingsplan is daarnaast toegestuurd aan de diverse 

overlegpartners in het kader van het vooroverleg. De vooroverlegreacties zijn 

opgenomen in bijlage 7 van deze toelichting.  

 

Het waterschap heeft per brief d.d. 27 november 2019 kenbaar gemaakt dat de 

belangrijke uitgangspunten voor het waterschap naar wens zijn opgenomen in de 

toelichting en op de verbeelding. Door het waterschap wordt dan ook een positief 

wateradvies gegeven. De provincie Noord-Brabant heeft gereageerd per brief d.d. 22 

januari 2020. In de basis reageert de provincie Noord-Brabant positief op het 

voorontwerp bestemmingsplan. De voorgestelde aanpassingen zijn verwerkt in 

onderhavig bestemmingsplan.  
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7.3  Zienswijzen 

De vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan heeft plaats gevonden volgens 

artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het ontwerp-bestemmingsplan heeft van 

13 februari 2020 t/m 25 maart 2020 terinzage gelegen, waarbij aan een ieder de 

gelegenheid is geboden om een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen. Van 

deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.  

 

De gemeente Etten-Leur is ambtshalve tot de conclusie gekomen dat de toedeling van 

het aantal m2 horeca in het natuurstudiecentrum iets anders moest. Naar aanleiding 

daarvan heeft initiatiefnemer tevens de wens naar voren gebracht voor een logischere 

indeling. Dit heeft geleid tot een beperkte wijziging van de planverbeelding ter plaatse 

van het natuurstudiecentrum, hetgeen betekent dat het bestemmingsplan gewijzigd 

vastgesteld dient te worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bijlage 1  

Situatietekening huidige en toekomstige 

situatie De Menmoerhoeve 
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Bijlage 2  

Parkeerbalans De Menmoerhoeve 



 

 



Parkeerbalans Menmoerhoeve Etten-Leur 
 
De Menmoerhoeve breidt activiteiten uit op het eigen terrein aan de Zundertseweg 66 in Etten-Leur. 
Op basis van de activiteiten is deze parkeerbalans opgesteld. Hiermee leggen we vast hoeveel 
parkeerplaatsen er nodig zijn om te voldoen aan de verwachte parkeervraag van bezoekers. De 
gebruikte uitgangspunten zijn in de parkeerbalans meegenomen. 
 

1. Uitgangspunten 
 
Gebruikte bronnen 

- Notitie parkeernormen Etten-Leur; 
- Parkeerkencijfers CROW. 

 
Input berekening 

- Stedelijkheidsgraad Etten-Leur is ‘Sterk Stedelijk’; 
- Menmoerhoeve is gelegen in het buitengebied; 
- Maximale parkeernorm in bandbreedte gehanteerd; 
- Aanwezigheidspercentages per activiteit bepaald op basis van kengetallen van het CROW; 
- Voor functies waarvan het CROW geen kengetallen heeft gaan we uit van een maximale 

bezetting op elk moment. 
 
Omvang functies 

- Camping         25 plaatsen 
- Blokhutten         5 hutten 
- Groepsaccommodatie (inclusief bijeenkomstruimte)    344 m2 
- Natuurstudieruimte (kleine bijeenkomstruimte, voormalig stalgebouw)  140 m2 
- Horeca voormalig stalgebouw (exclusief expositieruimte)   360 m2 
- Staminee (café en terras, omvang functie exclusief terras)   183 m2 
- Bedrijfswoning         1 woning 

 
Toelichting op uitgangspunten 
In afwijking van de notitie parkeernormen Etten-Leur hanteren we in deze parkeerbalans de 
maximale parkeernorm in plaats van de gemiddelde parkeernorm. Het benodigd aantal 
parkeerplaatsen op eigen terrein is dan hoger. Hiervoor is gekozen omdat, buiten parkeren op eigen 
terrein van de Menmoerhoeve, er geen alternatieve parkeerplaatsen zijn in de directe omgeving en 
parkeren langs de Zundertseweg voorkomen moet worden. 
Daarnaast is voor de horecafuncties op basis van maximaal te verwachten gebruik bepaald wat het 
aanwezigheidspercentage is.  
 

2. Berekening parkeervraag 
Op basis van de uitgangspunten is de totale parkeervraag in tabel 1 weergegeven. 
 

 
Tabel 1: Berekening aantal parkeerplaatsen uitgesplitst per functie 

Functie Eenheid Norm per

Parkeernorm

(max. norm) Benodigd

Camping 25 plaatsen standplaats 1,3 32,5

Blokhutten 5 hutten hut 2,2 11,0

Groepsaccommodatie (inclusief bijeenkomstruimte) 344 m2 100 m2 10 34,4

Natuurstudieruimte (kleine bijeenkomstruimte) 140 m2 100 m2 10 14,0

Horeca in voormalig stalgebouw (exclusief expositieruimte) 360 m2 100 m2 14 50,4

Staminee (café en terras) 183 m2 100 m2 7 12,8

Bedrijfswoning 1 woning 2,8 2,8
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Meervoudig gebruik 

Als alle activiteiten op het terrein van de Menmoerhoeve tegelijkertijd voor 100% in gebruik zijn, zijn 
er op basis van het worstcase scenario 158 parkeervakken nodig. Deze parkeervraag bestaat in de 
praktijk niet, omdat niet alle activiteiten op één moment plaatsvinden en om 100% van de 
parkeerplaatsen vragen. Door meervoudig gebruik toe te passen is het benodigd aantal 
parkeerplaatsen lager.  
 

Het meervoudig gebruik van parkeerplaatsen is meegenomen door het toepassen van 
aanwezigheidspercentages per functie. Er is gekeken naar de weekenddagen omdat dit de drukste 
momenten zijn. De gehanteerde aanwezigheidspercentages zijn weergegeven in tabel 2. 
 

 
Tabel 2: Aanwezigheidspercentages uitgesplitst per functie en moment van het weekend 

 
In tabel 3 is het aanwezigheidspercentage vermenigvuldigd met de parkeervraag in tabel 1.    
 

 
Tabel 3: Maximale parkeervraag op basis van meervoudig gebruik 

 
Op basis van de aanwezigheidspercentages is het benodigd aantal parkeerplaatsen maximaal 144 op 
een zaterdagavond. 
 

3. Conclusie 
Uitgaand van een worstcase scenario waarbij de hoogste parkeernorm is gehanteerd, zijn er 144 
parkeerplaatsen nodig. De Menmoerhoeve beschikt over 145 parkeerplaatsen.  
 
De Menmoerhoeve voldoet aan het benodigd aantal parkeerplaatsen voor haar (toekomstige) 
activiteiten. 
 
 

zondag

middag avond middag

Camping 60% 80% 70% Op basis van CROW kengetallen

Blokhutten 60% 80% 70% Op basis van CROW kengetallen

Groepsaccomodatie (inclusief bijeenkomstruimte) 60% 90% 25% Op basis van CROW kengetallen

Natuurstudieruimte (kleine bijeenkomstruimte) 60% 90% 25% Op basis van CROW kengetallen

Horeca in voormalig stalgebouw (exclusief expositieruimte) 100% 100% 100% Op basis van daadwerkelijk gebruik

Staminee (café en terras) 100% 100% 100% Op basis van daadwerkelijk gebruik

Bedrijfswoning 60% 80% 70% Op basis van CROW kengetallen

Functie

zaterdag

Opmerking 

zondag

middag avond middag

Camping 32,5 19,5 26,0 22,8

Blokhutten 11,0 6,6 8,8 7,7

Groepsaccomodatie (inclusief bijeenkomstruimte) 34,4 20,6 31,0 8,6

Natuurstudieruimte (kleine bijeenkomstruimte) 14,0 8,4 12,6 3,5

Horeca in voormalig stalgebouw (exclusief expositieruimte) 50,4 50,4 50,4 50,4

Staminee (café en terras) 12,8 12,8 12,8 12,8

Bedrijfswoning 2,8 1,7 2,2 2,0

TOTAAL 158 120 144 108

Functie maximaal

zaterdag



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 3  

Landschappelijk inpassingsplan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 4  

Rapportage ecologisch onderzoek 
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1 INLEIDING 
 
 

1.1 AANLEIDING EN DOELSTELLING  
 

In opdracht van de Menmoerhoeve is door Ecodat bv een QuickScan Wet natuurbescherming 

uitgevoerd ten behoeve een wijziging van het planologische regime voor de locatie Zundertseweg 

66 te Etten-Leur. De omgevingsvergunning voor het planologisch afwijken van het 

bestemmingsplan moet de realisatie van een parkeerplaats mogelijk maken. 

 

Doel van de QuickScan Wet natuurbescherming is het inzichtelijk maken of beschermde 

natuurwaarden in  het  plangebied  aanwezig  zijn  en  welke  betekenis   die  hebben  voor  de  

verdere uitvoering. Tevens  wordt bekeken of  er door de  geplande ontwikkeling negatieve 

effecten te verwachten zijn op  beschermde gebieden. 

 

 

1.2 LEESWIJZER  
 

In hoofdstuk  2  zal  ingegaan  worden  op  de ligging  van de  onderzoekslocatie  en  het  gebruik  van 

het plangebied. Hoofdstuk 3   geeft  een  omschrijving   van de huidige natuurbeleid/wetgeving    en in 

hoofdstuk 4 wordt de onderzoeksmethodiek omschreven en worden de resultaten weergegeven 

van de uitgevoerde QuickScan. De conclusie en aanbevelingen van de QuickScan worden  

omschreven in  hoofdstuk   5. Tot  slot worden  in  hoofdstuk  6  de  geraadpleegde bronnen 

vermeld. 

 

 

2 SITUATIE   EN  PLANVORMING 
 
 

2.1 GEBIEDSBESCHRIJVING  
 

Het plangebied is  gelegen buiten  de  bebouwde kom van de  gemeente Etten-Leur. In figuur 2.1 is 

de situering van het plan ten opzichte van de omgeving weergegeven. Het plangebied is 

momenteel in gebruik als schapenweide.  Het groen in het plangebied bestaat enkel  uit 

grasveld. In bijlage 1 zijn foto's opgenomen van het  plangebied ten tijde van het veldbezoek op  

d.d. 23 augustus 2017. 

 

 
Figuur 2.1: plangebied  met in rood aangegeven  de schapenweide. 



 

3 WET  NATUURBESCHERMING 
 
 

3.1 INLEIDING  
 

De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van natuurgebieden die uniek zijn voor 

Nederland en Europa, de bescherming van planten en dieren en van bossen en andere 

houtopstanden. Voor de Wet natuurbescherming heeft de Europese regelgeving als 

uitgangspunt gediend. De Wet natuurbescherming is een samenvoeging van de drie oude 

wetten  Flora- en faunawet, de Boswet en  de  Natuurbeschermingswet 1998. Deze  nieuwe  wet 

bestaat uit minder regels en is overzichtelijker dan de  drie oude wetten. De uitvoering van  de 

Wet natuurbescherming komt grotendeels in handen van de provincies. 

 

3.2 GEBIEDSBESCHERMING  
 

De bescherming van de Europese Natura 2000-gebieden onder de Wet natuurbescherming is 

ongewijzigd. De bescherming van de Natuurnetwerk Nederland (NNN, voormalig EHS) gaat volgens 

het  Ruimtelijk Omgevingsrecht en valt niet onder de  Wet natuurbescherming. In de Wet 

natuurbescherming zijn de beschermde natuurmonumenten opgeheven. Echter worden deze reeds 

grotendeels beschermd door de Natura 2000 of het NNN. 

 

 

3.3 SOORTENBESCHERMING  
 

De  basis  van  de  Wet natuurbescherming  is  dat  activiteiten  die  schadelijk  zijn  voor  

beschermde dier- en plantsoorten verboden  zijn. In de  Wet  natuurbescherming  zijn  er  twee 

categorieën: 

• Categorie 1: Strikt  beschermde  soorten  van  de  Europese  Habitat- en Vogelrichtlijn; 

• Categorie 2: Nationaal beschermde soorten,  onder andere (soorten) van de  rode lijst.  De 

provincies vullen deze lijst aan met 'provinciaal' beschermde soorten. 

 

De bescherming  en  toetsing  van categorie 1 komt  overeen met  de  strikt  beschermde tabel 3- 

soorten van de oude Flora- en faunawet.  In de lijst van categorie 1-soorten staan  de  soorten die 

op  Europees  niveau  beschermd  zijn  en waarvoor de Europese regelgeving (Europese Habitat- 

en Vogelrichtlijn) van  kracht  is. 

 

De  categorie 2-soorten wordt  de lijst met nationaal (andere) beschermde  soorten,  bijvoorbeeld 

uit de  rode lijst. De provincies  kunnen deze lijst per provincie aanvullen met andere  soorten. De 

beschermstatus komt in grote lijnen overeen met de oude tabel 2 soorten van de Flora- en 

faunawet. 

 

De Wet natuurbescherming deelt soorten in drie beschermingsregimes in: 

1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn:  Dit zijn alle  van  naturen in  Nederland in 

het wild levende vogels (zoals bedoelt in artikel 1 van  de  Vogelrichtlijn). 

2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn:  Dit  zijn  soorten die  genoemd zijn in Bijlage 

IV van de Habitatrichtlijn, bijlage I en II van het Verdrag van Bern en bijlage I van het 

Verdrag van  Bonn. 

3. Beschermingsregime andere  soorten:  Dit zijn  soorten  die  genoemd zijn  in bijlage A  van  

de Wet natuurbescherming. Het gaat hier om de bescherming van zoogdieren, amfibieën, 

reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten voorkomend in Nederland. 



4 QUICKSCAN 
 
 

4.1 ONDERZOEKSMETHODIEK  
 

Het onderzoeken naar de beschermstatus van het plangebied en beschermde natuurgebieden in de 

omgeving wordt uitgevoerd door te toetsen aan twee beschermkaders: de Wet 

natuurbescherming en het Natuurnetwerk Nederland. Onderzocht wordt of: 

• het plangebied deel uitmaakt van een beschermd   gebied; 

• door de  geplande ingreep   een negatieve invloed  te  verwachten  is  op  de  

aanwezige beschermde gebieden in de omgeving. 

 

De  mogelijke  aanwezigheid   van  beschermde  dieren  en/of planten  wordt  aan de hand van   de 

volgende gegevens bepaald: 

• Gegevens  van Quickscanhulp (NDFF); 
• Landelijke verspreidingsatlassen; 
• Provinciale gegevens; 
• Een oriënterend veldbezoek. 

 

De Quickscanhulp vervangt de noodzaak diverse verspreidingsatlassen te moeten raadplegen om 

te weten welke soorten qua verspreiding mogelijk in het plangebied voorkomen. De gegevens 

zijn afkomstig uit de databanken van talloze organisaties, verenigd in de Nationale Databank  

Flora en Fauna (NDFF). Het Natuurloket verzorgt het beheer en de exploitatie van de NDFF in 

opdracht van  BIJ12. Alle ingevoerde gegevens in  de  NDFF worden per soortgroep gevalideerd 

door een validatieteam (landelijke soortexperts) van de NDFF. 

 

Verder is gebruik gemaakt van  bestaande atlasgegevens uit diverse soort-specifieke atlassen.   

Deze  bronnen  vermelden soortgegevens uurhokken  (5  bij 5 kilometer), en betreffen dan ook 

globale gegevens. Hoofdstuk 6 vermeld de geraadpleegde bronnen. 

 

Doel van het oriënterende veldbezoek is om een indruk te krijgen  van de biotopen ter plaatse 

en het beoordelen van  de  geschiktheid voor verschillende soortengroepen.  Het oriënterend 

veldbezoek is uitgevoerd op d.d. 23 augustus 2017 (19 graad, grijs, droog en windkracht 2 

zuidzuidoost).  Het oriënterende   veldbezoek heeft nadrukkelijk niet de  status van   een  volledige 

veldinventarisatie. Zowel het tijdstip (actieve seizoen van  verschillende soortgroepen) als het 

eenmalige karakter zijn hiervoor niet toereikend. Het eenmalige oriënterende veldbezoek geeft 

slechts een globaal beeld van aanwezige soorten en habitat op basis van een momentopname. Zie 

voor een impressie van het oriënterend veldbezoek de foto’s in bijlage 1. 

 

 

4.2 SCAN  GEBIEDSBESCHERMING  
 

4.2.1 Europese  Natura 2000-gebieden 

Het plangebied bevindt zich niet i n de  nabijheid  van een  gebied dat  is  aangewezen als 

Europees Natura 2000-gebied. De bestemmingsplanwijziging heeft gelet op de omvang, soort 

Activiteiten en de tussenliggende afstand geen invloed op   Natura 2000-gebieden. Eventueel 

verstorende factoren zoals oppervlakteverlies, versnippering, verdroging en verstoring door 

trilling, licht en geluid zijn met de voorgenomen planontwikkeling niet van toepassing. 

 

 



 

4.2.2 Nationaal Natuurnetwerk (NNN, in de wet EHS) 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van het Nationaal Natuurnetwerk.  Aangezien het 

beoogde plan geen directe relatie heeft met een gebied dat is  aangewezen als  NNN,  geen 

verbindende functie vervult en gezien het toekomstige gebruik zijn negatieve effecten uit te 

sluiten. Van negatieve uitstralingseffecten  door geluid, licht en verdroging op het Nationaal 

Natuur Netwerk is geen   sprake. 

 

 

4.3 SCAN  SOORTENBESCHERMING  
 

4.3.1 Inleiding 

In deze paragraaf worden de beschermde soorten die in de Wet natuurbescherming  staan en die 

mogelijk in het plangebied voor kunnen komen beschreven. De Wet natuurbescherming 

onderscheid twee categorieën. In de lijst van categorie 1-soorten staan de soorten die op 

Europees niveau beschermd zijn en waarvoor de Europese regelgeving (Europese Habitat- en 

Vogelrichtlijn) van kracht is. De categorie 2-soorten betreft de lijst met nationaal beschermde 

soorten, die door de provincie aangevuld kunnen worden met andere  soorten.  Indien tijdens de 

werkzaamheden beschermde soorten  worden aangetroffen geldt echter wel de  zorgplicht. De 

zorgplicht handelt vanuit het principe dat voor de wet alle dieren van onvervangbare waarde 

zijn en dat mensen daar zorgvuldig mee moeten omspringen. Op basis van de 

verspreidingsgegevens uit de geraadpleegde literatuur en het oriënterend veldbezoek zijn in de 

volgende paragraven de zogenaamde categorie 1- en 2-soorten weergegeven die in of in de 

nabije omgeving van het plangebied mogelijk kunnen voorkomen.   

 

 

4.3.2 Flora 

 

Bronnenonderzoek 

In de  directe omgeving van het plangebied zijn  er bij de  Quickscanhulp geen beschermde 

soorten bekend.  

 

Veldinventarisatie 

Het plangebied bestaat uit kort  gemaaid/gegraasd grasland (raaigras). Omringt door een 

hekwerk. In het grasveld zijn diverse kruidachtige aanwezig. Geen van de soorten heeft een 

beschermde status, noch zijn zij te betitelen als zeldzaam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3.3 Zoogdieren (inclusief vleermuizen) 
 

Bronnenonderzoek 

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

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

vrijstelling is verleend betreffen onder andere de bosmuis, dwergmuis, egel, haas, 

huisspitsmuis, konijn,  ree,  vos,  etc.  Volgens  de  Quickscanhulp komen de  volgende soorten  voor 

op korte afstand van het plangebied waarvoor geen provinciale vrijstelling is verleend: 

Bescherming: Afstand: 

• Eekhoorn; 
• Steenmarter; 
• Wezel; 
• Franjestaart; 
• Gewone dwergvleermuis; 
• Gewone grootoorvleermuis; 
• Laatvlieger; 
• Ruige dwergvleermuis; 

• Watervleermuis;  

• Bunzing; 

• Rosse vleermuis. 

 

Wnb- andere soorten (2) 0-1 km 
Wnb- andere soorten (2) 0-1 km 
Wnb- andere soorten (2) 0-1 km 
Wnb-hrl (1) 0-1 km 
Wnb-hrl (1) 0-1 km 
Wnb-hrl (1) 0-1 km 
Wnb-hrl (1) 0-1 km 
Wnb-hrl (1) 0-1 km 
Wnb-hrl (1) 0-1 km 

Wnb- andere  soorten               1-5 km 
Wnb-hrl (1)      1-5 km

Veldinventarisatie 

Vleermuizen zijn aan de hand van hun voorkeur voor verblijfplaats onder te verdelen in twee 

groepen; gebouw- en boombewonende soorten. Ook zijn er soorten die beiden gebruiken als 

verblijfplaats. Daarnaast maken verschillende vleermuizen  onderscheid tussen zomer- en 

winterverblijven. 

 

Tijdens het veldbezoek zijn mogelijke rust- en verblijfplaatsen van boom- en 

gebouwbewonende vleermuizen, op basis van de checklist inschatting vooronderzoek 

vleermuizen ( vleermuisprotocol), onderzocht. Door de  afwezigheid van gebouwen binnen het 

plangebied is het aantasten van vaste rust- en verblijfplaatsen van gebouwbewonende soorten 

met de voorgenomen planontwikkeling niet aan de orde. 

Door de  afwezigheid van bomen binnen het plangebied is het aantasten van vaste rust- en 

verblijfplaatsen van boombewonende soorten met de voorgenomen planontwikkeling niet aan de 

orde. 

 

Naast verblijfplaatsen zijn ook essentiële vliegroutes en foerageergebieden beschermd. 

Vliegroutes zijn lijnvormige elementen, vaak een bomenrij, waaraan vleermuizen zich 

oriënteren. Vleermuizen hebben deze  oriëntatie nodig   om zich van hun verblijfplaats naar 

hun foerageergebied te verplaatsen. Foerageergebieden kunnen onder andere bestaan uit 

bomen, opgaande gewassen en open water. Met de voorgenomen planontwikkeling is er geen 

sprake van het aantasten van vliegroutes en foerageergebieden .  

 

Er zijn tijdens het oriënterende veldbezoek geen zoogdieren waargenomen. Gelet op het feit 

dat het gehele plangebied omgeven is door een hekwerk, welke grotere zoogdieren buiten 

houdt, is de aanwezigheid van beschermde of zeldzame zoogdieren niet te verwachten. 

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

zoals afgebeten veren of loopsporen van bijvoorbeeld marterachtigen. Deze zijn niet 

aangetroffen. Verwacht wordt dat enkele soorten waarvoor door de provincie Noord-Brabant 

vrijstellingen is verleend zoals egel, haas, konijn en aantal muissoorten voor kunnen komen 

direct buiten de planlocatie. 

 

 



 

4.3.4 (Broed)vogels 

 

Bronnenonderzoek 

Conform de Quickscanhulp zijn er binnen een  afstand van één km van het plangebied enkele 

vogelsoorten waargenomen die behoren tot categorie 1-soorten (Vogelrichtlijn). Van deze 

vogelsoorten zijn er drie roofvogels,  drie  zangvogels, drie uilachtige, één  zwaluwachtige en één 

ooievaarachtige.  

 

Veldinventarisatie 

Voor wat betreft de bescherming van inheemse vogelsoorten, zijn deze grofweg in twee 

groepen te verdelen. Enerzijds soorten waarbij hun nest en functionele leefomgeving is 

beschermd gedurende de periode dat ze aan het broeden zijn; anderzijds de soorten waarbij 

hun nesten  en functionele leefomgeving het hele jaar door zijn beschermt. Globaal loopt de 

broedperiode van vogels in Nederland van half maart tot en met half juli. Echter, als buiten deze 

periode vogels broeden zijn ook die beschermd. 

 

Tijdens het veldbezoek is specifiek aandacht besteed aan de aanwezigheid van roofvogels en rust- 

en verblijfplaats van deze roofvogels. Nesten (of nesten van voorgaande jaren) van in bomen 

broedende jaarrond beschermde (roof)vogels en gebouwbewonende jaarrond beschermde 

vogelsoorten (zoals kerkuilen en hun roestplaatsen) zijn ten tijde van het oriënterend 

veldbezoek niet waargenomen. 

 

De functie van het plangebied voor roofvogels zal met de planontwikkeling (parkeerplaatsen) 

niet wijzigen. Gezien de impact van de ontwikkeling en de aanwezige natuurgronden en open 

gedeeltes in de directe omgeving zijn negatieve effecten voor roofvogels op populatieniveau niet 

te verwachten. 

 

Het plangebied vervult geen cruciale functie voor gierzwaluwen, huismussen of 

gebouwbewonende roofvogels. Het aantasten van eventuele nesten van de gierzwaluw, huismus of 

gebouwbewonende roofvogels binnen het plangebied is niet aan de orde. 

 

Net buiten het plangebied is het mogelijk dat algemene vogelsoorten tot broeden komen. 

Broedende vogels in en direct rond het plangebied mogen niet verstoord worden met de 

voorgenomen planontwikkeling, mits die niet van "wezenlijke invloed" zijn op de staat van 

instandhouding van de soort. Verstorende activiteiten dienen daarom gestart te worden buiten de 

broedperiode. Als deze  vogels bij het zoeken van een nestlocatie merken dat het plangebied 

en/of de directe omgeving te verstorend is door activiteiten, zullen ze elders een geschikte 

nestlocatie zoeken. Indien binnen de broedperiode gestart dient te worden met de 

voorgenoemde werkzaamheden, is  dit mogelijk als aantoonbaar is vastgesteld dat er geen 

broedende vogels in en direct rond het plangebied aanwezig zijn of dat de verstorende 

werkzaamheden niet van "wezenlijke invloed" zijn op de staat van instandhouding van de 

soort. 

 

 

  



 

4.3.5 Reptielen 

 

Bronnenonderzoek 

De meeste reptielen houden zich voornamelijk op in geleidelijke overgangssituaties tussen 

natuurlijke biotopen in bos-, heide- en veengebieden. Vanuit de Quickscanhulp is de 

levendbarende hagedis op een afstand van 1 tot 5 kilometer van het plangebied waargenomen.  

 

Veldinventarisatie 

De levendbarende hagedis leeft bij voorkeur op  enigszins vochtige heide of heide met vennen en 

in structuurrijke ruigten. In het plangebied zelf is geen geschikt leefgebied voor de 

levendbarende hagedis aanwezig. De levendbarende hagedis of andere reptielen zijn niet 

aangetroffen in het plangebied. Gezien de terreingesteldheid van het plangebied en het gebruik is 

niet te verwachten dat het plangebied een cruciale rol vervult voor reptielen. 

 

4.3.6 Amfibieën 

 
Bronnenonderzoek 

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

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

verleend betreffen onder andere de bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander. 

 

Veldinventarisatie 

Het plangebied vormt een zeer marginaal leefgebied voor algemeen voorkomende amfibieën. 

Algemeen voorkomende amfibieën zijn licht beschermd. Strikt beschermde amfibiesoorten eisen 

echter een veel specifieker en stabieler leefgebied dan in het plangebied aanwezig is. De 

zwaardere beschermde soorten zijn niet te verwachten. 

 

Voor algemeen voorkomende amfibiesoorten als gewone pad en de bruine kikker geldt een 

vrijstelling in de provincie Noord-Brabant. Met de voorgenomen planontwikkeling zal er geen 

oppervlaktewater worden gedempt of vergraven. Negatieven effecten zijn niet te verwachten 

op de beschermde amfibiesoorten. 

 

4.3.7 Vissen 
 

Bronnenonderzoek 

Binnen één kilometer in de omgeving van het plangebied zijn er bij de Quickscanhulp geen 

waarnemingen bekend. 

 

Veldinventarisatie 

In het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig, waardoor er geen sprake is van het 

aantasten van beschermde vissoorten. Een ontheffing van de Wet natuurbescherming en/of 

compensatie is daarom niet noodzakelijk. 

 

4.3.8 Insecten (ongewervelde) 
 

Bronnenonderzoek 

Conform de Quickscanhulp komt de bruine eikenpage (categorie 2-soort) op een afstand van 1 

tot 5 km van het plangebied voor. Voor deze soort is een vrijstelling verleend vanuit de 

provincie Noord-Brabant. Uit de verdere literatuurstudie is het niet aannemelijk dat er in het 

plangebied beschermde ongewervelde voorkomen. 

 

 

 



Veldinventarisatie 

Tijdens het veldbezoek zijn geen insecten waargenomen. De habitateisen van beschermde 

soorten binnen deze groep  zijn vaak zeer locatie specifiek en gebonden aan zeer bijzondere 

biotopen. Iedere soort is afhankelijk van een bepaald habitat. Deze  habitats liggen niet in het 

plangebied. Het groen in het plangebied is sterk gecultiveerd. Hierdoor is het niet aannemelijk 

dat er in het plangebied beschermde ongewervelde voorkomen. 

 

 

5 CONCLUSIE/  AANBEVELINGEN 
 
 

5.1 Gebiedsbescherming 

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

Natura 2000-gebied. De bestemmingsplanwijziging heeft gelet op de omvang, soort 

activiteiten en de tussenliggende afstand geen invloed op dit gebied. Eventueel verstorende 

factoren zoals oppervlakteverlies, versnippering, verdroging en verstoring door trilling, licht en 

geluid zijn met de voorgenomen planontwikkeling niet van toepassing. 

 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van het Nationaal Natuurnetwerk. Met de 

voorgenomen planontwikkeling is er geen sprake van  directe vernietiging van het NNN. 

Aangezien het beoogde plan geen directe relatie heeft met een gebied  dat is aangewezen als NNN, 

geen verbindende functie vervult en gezien het toekomstige gebruik zijn negatieve effecten uit 

te sluiten. Van negatieve uitstralingseffecten door geluid, licht en verdroging op het  Nationaal 

Natuur Netwerk is geen sprake. 

 

5.2 Soortenbescherming 

 

In de  Wet natuurbescherming is een zorgplicht opgenomen. Dit houdt in dat voorafgaand aan 

de ingreep alle maatregelen dienen te  worden getroffen om nadelige gevolgen op flora en fauna 

voor zover mogelijk te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. Deze zorgplicht geldt 

altijd en voor alle soorten, ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. 

 

Binnen het plangebied zijn geen potentiële natuurlijke groeiplaatsen voor beschermde 

(vaat)planten aanwezig. Beschermde (vaat)planten worden dan ook niet binnen het plangebied 

verwacht. Aangeplante of gezaaide exemplaren van beschermde soorten zijn niet beschermd in de 

Wet natuurbescherming, omdat het geen natuurlijke groeiplaatsen betreft. Een ontheffing van 

de Wet natuurbescherming en/of compensatie is daarom niet noodzakelijk. 

 

Er zijn tijdens het oriënterende veldbezoek geen zoogdieren waargenomen.  Gedurende het 

veldbezoek is grondig gezocht naar sporen zoals uitwerpselen,  vraatsporen zoals afgebeten 

veren of loopsporen van bijvoorbeeld marterachtigen. Deze zijn niet aangetroffen.  

 

Door de afwezigheid van gebouwen binnen het plangebied is het aantasten van vaste rust- en 

verblijfplaatsen van gebouwbewonende soorten met de voorgenomen planontwikkeling niet aan de 

orde. 

 

Door de afwezigheid van bomen binnen het plangebied is het aantasten  van vaste rust- en 

verblijfplaatsen van boombewonende soorten met de voorgenomen planontwikkeling niet aan de 

orde. 



 

Naast verblijfplaatsen zijn ook essentiële vliegroutes en foerageergebieden beschermd. 

Vliegroutes zijn lijnvormige elementen, vaak een bomenrij, waaraan vleermuizen zich 

oriënteren. Vleermuizen hebben deze  oriëntatie nodig om zich van hun verblijfplaats naar hun 

foerageergebied te verplaatsen. Foerageergebieden kunnen onder andere bestaan uit bomen, 

opgaande gewassen en open water. Met de voorgenomen planontwikkeling is er geen sprake 

van het aantasten van vliegroutes en foerageergebieden en in de directe omgeving zijn 

voldoende alternatieve (begroeiing / oppervlaktewater) aanwezig. De eigenaar van het plangebied 

heeft in het recente verleden erg veel geïnvesteerd om zijn bezit zo flora- en faunavriendelijk 

mogelijk te maken. Hiertoe heeft hij (o.a.) bomen, hagen, houtachtige gewassen en kruiden 

gepland, poelen en bloemweide aangelegd.  

 

Gedurende het veldbezoek zijn er geen vogels waargenomen. Alle vogels zijn beschermd in het 

kader van de Vogelrichtlijn. Direct buiten het plangebied is het mogelijk  dat algemene 

vogelsoorten tot broeden komen (broedtijd circa half maart tot en met half juli). Broedende 

vogels in en direct rond het plangebied mogen niet verstoord worden met de voorgenomen 

planontwikkeling,  mits die niet van "wezenlijke invloed" zijn op de staat van instandhouding 

van de soort. 

Verstorende activiteiten dienen daarom gestart te worden buiten de broedperiode. Indien 

binnen de broedperiode gestart dient te worden met de voorgenoemde werkzaamheden, is 

dit mogelijk als aantoonbaar is vastgesteld dat er geen broedende vogels in en direct rond het 

plangebied aanwezig zijn of dat de verstorende werkzaamheden niet van "wezenlijke invloed" 

zijn op de staat van instandhouding van de soort. 

 

Het aanwezig groen in het plangebied kon goed worden geïnspecteerd gedurende het 

veldbezoek. Nesten (of nesten van voorgaande jaren) van in bomen broedende jaarrond 

beschermde (roof)vogels zijn ten tijde van het oriënterend veldbezoek niet waargenomen. De 

functie van het plangebied voor roofvogels zal met de bestemmingsplanwijziging niet wijzigen. 

Gezien de impact van de ontwikkeling en de aanwezige natuur/ landbouwgronden in de directe 

omgeving, zijn negatieve effecten voor roofvogels op populatieniveau niet te verwachten. 

 

Het plangebied vervult geen cruciale functie voor gierzwaluwen, huismussen of 

gebouwbewonende roofvogels. Het aantasten van eventuele nesten van de gierzwaluw, huismus of 

gebouwbewonende roofvogels binnen het plangebied is niet aan de orde. 

 

Het plangebied vormt een zeer marginaal leefgebied voor reptielen, amfibieën, vissen en 

ongewervelde. Geschikte leef-biotopen ontbreken. Het mogelijk aantasten van de leefomgeving van 

deze soortgroepen is met de voorgenomen planontwikkeling niet aan de orde. 
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1. INLEIDING 

In opdracht van de Menmoerhoeve B.V. (verder te noemen Menmoerhoeve) is een akoestisch onderzoek 
verricht om de geluidsbelasting te bepalen die optreedt op de omgeving ten gevolge van de inrichting 
gelegen aan de Zundertseweg 66 te Etten-Leur. 
 
Op het terrein bevinden zich voorzieningen voor het recreatief agrarisch natuurbedrijf, 
horecavoorzieningen (staminee met buitenterras), dag- en verblijfsrecreatievoorzieningen (5 blokhutten, 
een minicamping voor maximaal 25 standplaatsen, groepsaccommodatieruimte, speelvoorzieningen, 
extensieve recreatieve boerenspelen), voorzieningen voor educatieve en informatieve activiteiten alsmede 
voorzieningen ten behoeve van een zorgfunctie. 
 
Menmoerhoeve is voornemens om aan de Zundertseweg 66 naast voornoemde activiteiten in één van de 
bedrijfsgebouwen (zie figuur 1; bijgevoegd) van het recreatief agrarisch natuurbedrijf horeca gerelateerde 
activiteiten te exploiteren. 
 
Aanleiding betreft de toegenomen vraag om de Menmoerhoeve te gebruiken voor familiebijeenkomsten, 
verjaardagen, (verenigings-)feesten en partijen van beperkte omvang (geen discotheek of andere lawaai- 
en/of overlast veroorzakende evenementen). 
 
Het doel van het onderzoek is inzicht te geven in de geluidemissie vanwege het bedrijf naar haar directe 
omgeving. Hiervoor is het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT), het maximaal geluidsniveau 
(LAmax) alsmede de indirecte hinder bepaald ter plaatse van gevoelige bestemmingen. 
 
De volgende werkzaamheden zijn verricht: 

• inventarisatie van bedrijfsactiviteiten voor zover van belang voor de geluidsuitstraling naar de 
omgeving; 

• het bepalen en verzamelen van akoestische bronvermogens op basis van het bestaande onderzoek, 
geluidmetingen en/of van kengetallen van bestaande vergelijkbare geluidsbronnen, conform de 
“Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, HMRI 1999; 

• het invoeren van objecten, bronnen en rekenpunten in een akoestisch rekenmodel; 

• het bepalen van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de maximale geluidsniveaus en de 
indirecte hinder ter hoogte van de geluidgevoelige objecten; 

• beoordelen woon- en leefklimaat ter hoogte van de gevels van (bedrijfs)woningen van derden; 

• toetsen van de berekende waarden aan de geldende geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit en ‘De 
Schrikkelcirculaire’. 
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2. SITUATIE EN BEDRIJFSBESCHRIJVING 

2.1. Situering 

De Menmoerhoeve is gevestigd aan de Zundertseweg 66 te Etten-Leur. In de directe omgeving zijn diverse 
bedrijven en woningen van derden gesitueerd. Een situatieschets is opgenomen in figuur 1. 

2.2. Bedrijfsbeschrijving 

De Menmoerhoeve betreft een recreatief agrarisch natuurbedrijf met horecavoorzieningen (staminee met 
buitenterras), dag- en verblijfsrecreatievoorzieningen (5 blokhutten, een minicamping voor maximaal  
25 standplaatsen, groepsaccommodatieruimte, speelvoorzieningen, extensieve recreatieve 
boerenspelen), voorzieningen voor educatieve en informatieve activiteiten alsmede voorzieningen ten 
behoeve van een zorgfunctie. Daarnaast zijn op het terrein diverse sanitaire voorzieningen en 
opslagloodsen gesitueerd. 
 
Uitbreiding bedrijfsvoering 
De Menmoerhoeve is voornemens in het zogenaamde natuurstudiecentrum (voormalige rundveestal) 
horeca activiteiten te ontplooien. Hierbij mag 360 m2 van het natuurstudiecentrum worden gebruikt voor 
horeca activiteiten. Hierbij kan worden gedacht aan feesten, partijen, vergaderingen etc., welke tot 
uiterlijk 01.00 uur (muziekgeluid uiterlijk tot 0.00 uur) zullen plaatsvinden. Daarnaast wordt een extra 
(overloop) parkeervoorziening voor ca. 100 personenauto’s ter plaatse van de schapenweide voorzien. 
 
Figuur 2.1: Situering uitbreiding (toekomstige horeca ruimte en parkeren t.p.v. schapenweide) 
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2.3. Maatgevende representatieve bedrijfssituatie 

I Maatgevende bedrijfssituatie huidige situatie 
De maatgevende representatieve bedrijfssituatie1 in de huidige situatie betreft de situatie waarbij in 
restaurant de Staminee een feest of partij met ca. 80 personen tot 02.00 uur plaatsvindt en de 
bijbehorende verkeersbewegingen van de bezoekers. Gelet op de aard van de bedrijfsvoering, 
hoofdzakelijk gericht op een gemêleerd publiek, zal het muziekgeluidniveau in het restaurant de Staminee 
maximaal 85 dB(A) bedragen. 
 
Tevens kunnen voertuigbewegingen plaatsvinden van de campinggasten en bezoekers van het restaurant 
en terras. Daarnaast kan het gras worden gemaaid met een zitmaaier. De zitmaaier wordt in verband met 
de rust van de campinggasten enkel tussen 9.00 uur en 18.00 uur ingezet. De activiteiten die thans in het 
natuurstudiecentrum en in de overige gebouwen plaatsvinden (o.a. zorgfunctie) zijn akoestisch gezien 
niet relevant. 
 
II Maatgevende bedrijfssituatie uitbreiding 
De activiteiten die als gevolg van de uitbreiding kunnen plaatsvinden, betreffen de feesten, partijen en 
bijeenkomsten in de beoogde horecagelegenheid van de Menmoerhoeve en de bijbehorende 
verkeersaantrekkende werking. 
 
Navolgende activiteiten zullen naar verwachting worden ontplooid in de beoogde horecagelegenheid 
(huidig natuurstudiecentrum): 

• natuurstudie:   1 x per week een bijeenkomst met circa 50 personen; 

• volledige horeca:   2 a 3 x per week feesten, partijen, bijeenkomst met ca. 75 personen; 
     ca. 1 x per maand feesten, partijen, bijeenkomst met ca. 125 personen; 
     1 x per jaar een bijeenkomst met circa 180 personen. 
 
De maatgevende representatieve bedrijfssituatie betreft de situatie waarbij feesten/ partijen met  
gemiddeld 125 personen (maximaal 180 personen) tot 01.00 uur (muziekgeluid uiterlijk tot 0.00 uur) 
plaatsvinden in de beoogde horecagelegenheid en de bijbehorende verkeersbewegingen van de bezoekers. 
Gelet op de aard van de bedrijfsvoering zal het muziekgeluidniveau in de beoogde horecagelegenheid niet 
meer dan 80 dB(A) bedragen. 
 
III Maatgevende bedrijfssituatie (huidige situatie +uitbreiding) 
In het akoestisch rekenmodel (zie figuur 2; bijgevoegd) van de Menmoerhoeve zijn de akoestisch 
maatgevende activiteiten/ werkzaamheden van zowel de maatgevende bedrijfssituatie van de huidige 
bedrijfssituatie als de maatgevende bedrijfssituatie als gevolg van de uitbreiding samengevoegd. 
 
De maatgevende representatieve bedrijfssituatie voor de Menmoerhoeve betreft derhalve situatie I 
(maatgevende bedrijfssituatie huidige situatie) en situatie II (maatgevende bedrijfssituatie uitbreiding) 
tezamen en is nader gespecificeerd in hoofdstuk 6. 
  

 
1 Bedrijfssituatie die vaker voorkomt dan 12 keer per jaar. 
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3. TOETSINGSKADER 

3.1. Richtafstand VNG-publicatie 

Een belangrijke factor voor het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving is een juiste 
afstemming tussen bedrijvigheid, wonen, recreëren en natuur. In de ruimtelijke ordening wordt daarom 
rekening gehouden met de milieuhinder van bedrijven/activiteiten ten opzichte van milieugevoelige 
functies. 
 
De bedrijfsactiviteiten als gevolg van de uitbreiding op de Zundertseweg 66 zijn als volgt te rubriceren: 

SBI Activiteit Milieucategorie 
Richtafstand 

(meter) 
563 Café, bars 1 10 meter 
5221 Autoparkeerterreinen 2 30 meter 

 
Gezien de aard van de uitbreiding binnen de bedrijfsvoering van de Menmoerhoeve is, uitgaande van de 
VNG-brochure, een milieucategorie 2 van toepassing. Bij deze categorie hoort, op grond van het criterium 
geluid, een afstandseis van 30 meter. Dit toetsingscriterium geldt voor nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen. Omdat de locatie aan de Zundertseweg is gelegen in een landelijk gebied, dient te worden 
uitgegaan van de richtafstanden die gelden voor het omgevingstype ‘rustig buitengebied’. De richtafstand 
voor het aspect geluid betreft 30 meter. De dichtstbijzijnde (burger)woning van derden ligt op  
ca. 35 meter afstand van de planlocatie, waardoor een verdere toetsing van geluid op basis van de VNG-
handreiking in beginsel achterwege kan blijven. 
 
Om de daadwerkelijk optredende geluidsbelasting vanwege de toekomstige bedrijfsvoering van de 
Menmoerhoeve toch inzichtelijk te maken, en om aan te tonen dat ter plaatse van de naastgelegen burger- 
en bedrijfswoningen sprake is van een goed woon- en leefklimaat, is volledigheidshalve een akoestische 
onderbouwing opgesteld. 

3.2. Richtwaarde geluid VNG-publicatie/ Activiteitenbesluit en indirecte hinder 

De bedrijfsvoering van de Menmoerhoeve valt thans onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer. Omdat in onderhavige situatie wordt voldaan aan de richtafstand uit de VNG-publicatie 
wordt voor het toetsingskader voor het aspect geluid aansluiting gezocht bij de voorschriften zoals deze 
zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit betekent, dat onderstaande voorschriften 
behorende bij dit besluit voor de inrichting van kracht zijn. 
 
Directe geluidhinder 
Afdeling 2.8 Geluidhinder (Artikel 2.17) 
1.  Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau (LAmax), 

veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de 
inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in 
de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat: 

a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die 
tabel aangegeven waarden; 

 
Tabel 3.1: Geluidvoorschrift Activiteitenbesluit (tabel 2.17a uit het Activiteitenbesluit) 

 07.00–19.00  
uur 

19.00 – 23.00  
uur 

23.00 – 07.00  
uur 

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 
LAr,LT in in- of aanpandige gevoelige gebouwen 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A) 
LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen  70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 
LAmax in in- of aanpandige gevoelige gebouwen 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 

 



Wematech Milieu Adviseurs B.V.
Kenmerk : RV60190147.R001-4 
Projectnummer : AIL-60190147 
 
 

Datum 4 november 2019 
Pagina 7 / 18 

b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus 
(LAmax) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten; 

 
Anders dan vermeld staat in het Activiteitenbesluit dient in het kader van een planologische procedure 
het stemgeluid als gevolg van de uitbreiding binnen de inrichting van de Menmoerhoeve wel te worden 
meegenomen in het afwegingsproces. 
 
Indirecte hinder 
Op 29 februari 1996 is door het ministerie van VROM een Circulaire (“de schrikkelcirculaire”) uitgebracht 
in verband met toetsing van voertuigbewegingen van- en naar de inrichting (“indirecte hinder”). Ter 
plaatse van geluidgevoelige bestemmingen mag de geluidsbelasting ten gevolge van indirecte hinder een 
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A)2 etmaalwaarde niet overschrijden. Er geldt een maximale 
grenswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde3. Indien de geluidsbelasting zich tussen de 
voorkeursgrenswaarde en maximale grenswaarde bevindt, dient een binnenniveau in de betrokken 
woningen van 35 dB(A) etmaalwaarde te worden gegarandeerd. 

3.3. Woon- en leefklimaat 

De beoordeling van het woon- en leefklimaat is niet nader uitgewerkt in de wet maar is een algemeen 
begrip. Om te bepalen of sprake is van een goed woon- en leefklimaat wordt aansluiting gezocht bij de 
categorie indeling zoals deze gehanteerd wordt door het RIVM4. In tabel 3.2 is de kwalificatie van het 
woon- en leefklimaat weergegeven. 
 
Tabel 3.2: Beoordeling akoestische kwaliteit in woon- en leefklimaat 

Geluidbelasting in dB Indicatie geluidkwaliteit in de leefomgeving 
< 45 zeer goed 

45 - 50 goed 
50 – 55 redelijk 
56 – 60 matig 
61 – 65 slecht 

> 65 zeer slecht 

 

3.4. Toeslagen/ overige aspecten muziekgeluid 

Straftoeslagen bijzondere geluiden 
Indien op een beoordelingspunt binnen het totaal aanwezige geluidniveau, vanwege de betreffende 
inrichting een geluid met een duidelijk muziekkarakter kan worden waargenomen, dient op het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr.LT) van de betreffende periode tijdens welke dit specifieke 
karakter optreedt, een toeslag van K (toeslag voor muziekgeluid) in rekening te worden gebracht: 

• muziek K = 10 dB 
 
Per periode wordt maximaal één toeslag K in rekening gebracht. 
 
bedrijfsduurcorrectie 
Conform artikel 2.18 lid 2 van het Activiteitenbesluit wordt bij het bepalen van de geluidniveaus, bedoeld 
in artikel 2.17, voor muziekgeluid geen bedrijfsduurcorrectie toegepast. 

 
2 De voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) uit “de schrikkelcirculaire” komt overeen met de richtwaarde van 50 dB(A) 
uit de VNG-publicatie. 
3 De etmaalwaarde is als gedefinieerd als de hoogste waarde van: 
- De equivalente geluidsbelasting gedurende de dag (07.00 - 19.00 uur) 
- De equivalente geluidsbelasting gedurende de avond (19.00 - 23.00 uur), vermeerderd met een toeslag van 5 dB(A) 
- De equivalente geluidsbelasting gedurende de nacht (23.00 - 07.00 uur), vermeerderd met een toeslag van 10 dB(A). 
4 http://geluid.rivm.nl/geluid/geluidbel.php  
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4. METINGEN 

4.1. Meetmethode en meetinstrumenten 

De geluidmetingen zijn uitgevoerd conform de voorschriften zoals aangegeven in de ‘Handleiding meten 
en rekenen industrielawaai’ uit 1999. Uitgegaan is van methode II van de handleiding. Bij deze methode 
geldt als uitgangspunt het bepalen van het geluidvermogen van de relevante geluidbronnen waarna 
middels overdrachtsberekeningen het immissieniveau in de omgeving bepaald wordt. Deze methode is 
toegepast omdat de directe immissiemethode en de extrapolatiemeetmethode niet mogelijk zijn en geen 
aanbeveling verdient vanwege: 

• optredende stoorniveaus op bepaalde posities; 

• de discontinue geluidemissie inherent aan het type bedrijf; 

• de wens om in verband met mogelijk te treffen akoestische voorzieningen inzicht te hebben in de 
dominantie van de verschillende bronnen. 

 
De metingen zijn uitgevoerd met behulp van de volgende instrumenten: 

Tabel 4.1: Overzicht gebruikte meetinstrumenten 
Geluidmeter Geluidmeter Ijkbron 

01dB-Metravib (SOLO 01) RION NL-52 geluidniveaumeter 
met 1/3 octaafbandanalysator 

SV30A 

Microfoon MCE 215 Meetmicrofoon RION, UC-59 -- 
Preamp PRE 21 S Voorversterker RION, NH-25 -- 

Windbol Windbol -- 

 

4.2. Geluidmetingen/ meetresultaten 

Op 6 juli 2016 en 21 februari 2019 zijn geluidmetingen verricht aan de maatgevende geluidsbronnen 
binnen de grenzen van de inrichting. 
 
In de horecagelegenheden (Staminee en in de ‘beoogde horecaruimte’) is met behulp van de eigen 
installatie “roze ruis” geproduceerd. Middels deze ruis wordt in de octaafbanden van 63 Hz tot 4000 Hz 
een relatief vlak spectrum geproduceerd. 
 
De meetresultaten voor muziekgeluid zijn opgenomen in bijlage 1a en voor de overige bronnen in 
onderstaande tabel weergegeven. De bronvermogen bepalingen van de maatgevende geveldelen van de 
Staminee en de beoogde horecaruimte zijn weergegeven in bijlage 1b.  
 
Bij de berekening van de bronvermogens voor de Staminee is uitgegaan van een binnenniveau van  
85 dB(A) en is het “standaard dancemuziekspectrum” aangehouden. 
 
Bij de berekening van de bronvermogens voor de ‘beoogde horecaruimte’ is uitgegaan van een 
binnenniveau van 80 dB(A) en is het “standaard popmuziekspectrum” aangehouden. 
 
De geluidmeter is vooraf en na de metingen geijkt. Hierbij is geen afwijking geconstateerd. 

Tabel 4.2: Overzicht meetresultaten 

Meting- 
nummer 

Omschrijving 
Afstand 

(m) 

Meetresultaat 
Opmerkingen LAeq  in 

dB(A) 
LAmax  in 

dB(A) 
1 Motor koelcel 3,0 63,2 64,5 -- 
2 Afzuiging keuken Staminee 4,0 53,2 -- -- 
3 Grasmaaier (diesel) 3,0 85,0 -- -- 
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5. MODELLERING 

5.1. Modelgegevens 

Alle relevante bronnen, objecten en immissiepunten zijn ingevoerd in een akoestische ondergrond van de 
onderzoekslocatie conform de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (VROM, 1999). In  
figuur 2 wordt een overzicht gegeven van het rekenmodel met de ingevoerde parameters voor de directe- 
en indirecte hinder. 

5.2. Gehanteerd rekenmodel 

Bij het opstellen van het model is gebruik gemaakt van het door DGMR ontworpen rekenmodel 
Industrielawaai, versie Geomilieu V4.50. 

5.3. Bodemfactor 

Bij de berekeningen is uitgegaan van een bodemfactor van 1,0 (zacht) voor de directe omgeving. De harde 
bodemgebieden zijn separaat ingevoerd. 

5.4. Keuze rekenpunten 

De beoordelingspunten ter plaatse van de nabij gelegen geluidgevoelige objecten (exclusief reflectie tegen 
de achterliggende gevel) zijn gelegen op 1,5 meter in de dagperiode en 5,0 meter voor de avond- en 
nachtperiode boven lokaal maaiveld. Deze hoogten zijn aangehouden conform de Handreiking 
industrielawaai en vergunningverlening. Figuur 2 en bijlage 1-5 geven informatie over de invoergegevens. 
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6. MAATGEVENDE REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE 

6.1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

In onderstaande tabellen staan de puntbronnen (stationaire bronnen) en mobiele bronnen (aantal 
voertuigbewegingen) weergegeven, welke de maatgevende representatieve bedrijfssituatie (maatgevende 
representatieve situatie I + maatgevende representatieve situatie II) voor Menmoerhoeve vormen. Voor 
de voertuigen is een onderlinge afstand van 10 meter tussen de bronnen en een snelheid van 10 km/h 
aangehouden. Tevens is de bronvermogen bepaling aangegeven. 

Tabel 6.1: Overzicht geluidbronnen (huidige situatie [situatie I]) 
Id. Omschrijving Lwr 

dB(A) 
Bronvermogen 

Bepaling 
(geluidmeting, 

kengetal) 

Bron-
hoogte 

(m) 

Bedrijfsduur (uren) 
Dag 

(7-19) 
Avond 
(19-23) 

Nacht 
(23-7) 

Puntbronnen -muziekgeluid 
100-101 Glas onder dak restaurant/café 68 

geluidmeting 

3,3 12,0 4,0 8,0 
104 Raam 1 restaurant/café 66 1,66 12,0 4,0 8,0 
105 Schuifpui restaurant/café 73 1,66 12,0 4,0 8,0 
106 Platdak 1 restaurant/café 71 2,9 12,0 4,0 8,0 
107-110 Schuindak restaurant/café 69 4,5 12,0 4,0 8,0 
114 Deur 1 nooduitgang restaurant/café 61 1,66 12,0 4,0 8,0 
115 Deur 2 nooduitgang restaurant/café 62 1,66 12,0 4,0 8,0 
116-117 Platdak 2 restaurant/café 73 2,9 12,0 4,0 8,0 
118 Raam 5 restaurant/café 60 1,7 12,0 4,0 8,0 
119 Raam 6 restaurant/café 58 1,7 12,0 4,0 8,0 
120-123 Schuindak bestaand restaurant/café 76 4,16 12,0 4,0 8,0 
124 Afzuiging restaurant (staminee) 71 1,5 12,0 4,0 3,0 

Puntbronnen-overig 
125-128 Grasmaaier 103 geluidmeting 0,5 0,5 -- -- 
129 Legen afvalcontainer 104 kengetal5 1,0 0,83 -- -- 
Id. Omschrijving Lwr 

dB(A) 
Bronvermogen 

Bepaling 
Bron-
hoogte 

(m) 

Aantal bewegingen 
Dag 

(7-19) 
Avond 
(19-23) 

Nacht 
(23-07) 

Mobiele bronnen (huidige situatie) 
MO101 Vrachtwagens (legen afvalcontainer) 105 

Kengetal5 

1,0 2 -- -- 
MO102 Vrachtwagens (aanleveren goederen) 105 1,0 2 -- -- 

MO103 
Personenwagens (camping/ terras/ 
staminee) 

90 0,75 80 80 80 

 
De bedrijfsduur van de geluidbronnen als gevolg van de huidige situatie (situatie I) zijn bepaald op basis 
van informatie van Menmoerhoeve en de volgende uitgangspunten: 

• conform artikel 2.18 lid 2 van het Activiteitenbesluit wordt bij het bepalen van de geluidniveaus, 
bedoeld in artikel 2.17, voor de muziekgeluidbronnen (bronnen 100-124) geen 
bedrijfsduurcorrectie toegepast; 

• gedurende de dagperiode wordt gedurende 2 uur een zitmaaier gebruikt om het gras te maaien 
(bron 125-128); 

• per dag doet 1 vrachtwagen (bron MO101) de inrichting aan t.b.v. het legen van afvalcontainers 
(bron 129). Het legen van de containers duurt ca. 5 minuten in de dagperiode; 

• per dag doet 1 vrachtwagen (bron MO102) de inrichting aan t.b.v. het aanleveren van goederen; 

• voor de feesten / partijen in de Staminee waarbij ca. 80 personen aanwezig zijn, is ervan uitgegaan 
dat in iedere personenwagen 2 personen aanwezig zullen zijn (40 aankomende en/of vertrekkende 
personenwagens). Omdat ook nog campinggasten kunnen aankomen of vertrekken, is worst case 
gerekend met 80 aankomende en/of vertrekkende personenwagens (bronnen MO103) per periode 

 
5 Kengetal gebaseerd op geluidmetingen aan soortgelijke voertuigen/ activiteiten 
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(dag/avond of nacht). Voornoemde onderverdeling is gemaakt omdat de bezoekers van de feesten 
in de Staminee bijvoorbeeld in dagperiode aankomen en in de nachtperiode vertrekken. Maar dat 
kan bijvoorbeeld ook aankomen in de avondperiode en vertrekken in de nachtperiode zijn. 

Tabel 6.2: Overzicht geluidbronnen (uitbreiding [situatie II]) 
Id. Omschrijving Lwr 

dB(A) 
Bronvermogen 

Bepaling 
(geluidmeting, 

kengetal) 

Bron-
hoogte 

(m) 

Bedrijfsduur (uren) 
Dag 

(7-19) 
Avond 
(19-23) 

Nacht 
(23-7) 

Puntbronnen -muziekgeluid (uitbreiding) 
1-12 Daklicht nieuwe horeca ruimte 60 

geluidmeting 

4,1 12,0 4,0 8,0 
13-17 Daklicht nieuwe horeca ruimte 60 2,9 12,0 4,0 8,0 
18-19 Daklicht nieuwe horeca ruimte 60 2,5 12,0 4,0 8,0 
20-22 Dak (zuid) nieuwe horeca ruimte 70 4,1 12,0 4,0 8,0 
23-25 Dak (zuid) nieuwe horeca ruimte 70 2,9 12,0 4,0 8,0 
26-28 Dak (noord) nieuwe horeca ruimte 71 4,1 12,0 4,0 8,0 
29 Dak (noord) nieuwe horeca ruimte 71 2,9 12,0 4,0 8,0 
30 Deur 1 nieuwe horeca ruimte 67 1,6 12,0 4,0 8,0 
31 Deur 2 nieuwe horeca ruimte 58 1,33 12,0 4,0 8,0 
32 Deur 3 nieuwe horeca ruimte 66 1,33 12,0 4,0 8,0 
33 Deur 4 nieuwe horeca ruimte 67 2,33 12,0 4,0 8,0 
34 Deur 5 nieuwe horeca ruimte 66 2,33 12,0 4,0 8,0 
35 Motor koelcel 82 1,5 6,0 2,0 2,0 

Puntbronnen-overig (uitbreiding) 
36 Motor koelcel 82 geluidmeting 1,5 -- -- 2,0 
37 Legen afvalcontainer 104 Kengetal5 1,0 0,83 -- -- 
Id. Omschrijving Lwr 

dB(A) 
Bronvermogen 

Bepaling 
Bron-
hoogte 

(m) 

Aantal bewegingen 
Dag 

(7-19) 
Avond 
(19-23) 

Nacht 
(23-07) 

Mobiele bronnen (uitbreiding) 
MO01 Vrachtwagens (legen afvalcontainer) 105 

Kengetal5 

1,0 2 -- -- 
MO02 Vrachtwagens (aanleveren goederen) 105 1,0 2 -- -- 
MO03 Personenwagens 90 0,75 20 20 20 
MO04 Personenwagens 90 0,75 20 20 20 
MO05 Personenwagens 90 0,75 22 22 22 
MO06 Personenwagens 90 0,75 23 23 23 

 
De bedrijfsduur van de geluidbronnen als gevolg van de uitbreiding (situatie II) zijn bepaald op basis van 
informatie van Menmoerhoeve en de volgende uitgangspunten: 

• conform artikel 2.18 lid 2 van het Activiteitenbesluit wordt bij het bepalen van de geluidniveaus, 
bedoeld in artikel 2.17, voor de muziekgeluidbronnen (bronnen 1-34) geen bedrijfsduurcorrectie 
toegepast; 

• de motor van de koelcel (bron 35 en 36) is gedurende 50% van de tijd in werking ten behoeve van 
het koelen van dranken en spijzen; 

• per dag doet 1 vrachtwagen (bron MO01) de inrichting aan t.b.v. het legen van afvalcontainers 
(bron 37). Het legen van de containers duurt ca. 5 minuten in de dagperiode; 

• per dag doet 1 vrachtwagen (bron MO02) de inrichting aan t.b.v. het aanleveren van goederen; 

• voor de feesten/ partijen in de nieuwe horeca ruimte waarbij maximaal 180 personen (1x per jaar) 
aanwezig zijn, is ervan uitgegaan dat in 1 personenwagen gemiddeld ca. 2 personen (2,1 persoon) 
aanwezig zullen zijn (worst case). Derhalve is gerekend met 85 aankomende en/of vertrekkende 
personenwagens (bronnen MO03 t/m MO06) per periode (dag/avond/nacht). Voornoemde 
onderverdeling is gemaakt omdat de bezoekers van de feesten/ partijen in de nieuwe horeca ruimte 
bijvoorbeeld in dagperiode aankomen en in de nachtperiode vertrekken. Maar dat kan bijvoorbeeld 
ook aankomen in de avondperiode en vertrekken in de nachtperiode zijn. 
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6.2. Maximale geluidniveaus 

In onderstaande tabel staan de maatgevende optredende maximale geluidniveaus voor de representatieve 
bedrijfssituatie (huidige situatie en uitbreiding) weergegeven. 

Tabel 6.3: Overzicht puntbronnen 
Id. Omschrijving LAmax 

dB(A) 
Bronvermogen 

Bepaling 
(geluidmeting, 

kengetal) 

Bron-
hoogte 

(m) 

Bedrijfsduur (uren) 

Dag 
(07-19) 

Avond 
(19-23) 

Nacht 
(23-07) 

P01-P05 
Dichtslaan portieren 
voertuigen 

98 

Kengetal5 

1,0 X X X 

P06 
Rijden optrekken 
vrachtwagen 

108 1,0 X -- -- 

P07 
Legen afvalcontainer 
(piek) 

114 1,0 X -- -- 

P08-P11 Stemgeluid (gillen) 100 kengetal6 1,0 X X X 

 
X pieken treden op in betreffende periode 

6.3. Indirecte hinder 

In onderstaande tabel staan de mobiele bronnen (aantal voertuigbewegingen) weergegeven, welke de 
verkeersaantrekkende werking voor Menmoerhoeve representeren. Hierbij is uitgegaan van een worst 
case situatie dat 100% van alle voertuigen komen uit of vertrekken richting de A58 dan wel richting de 
Ettensebaan (Klein Zundert). Voor de voertuigen is een onderlinge afstand van 10 meter tussen de 
bronnen en een snelheid van 30 km/h aangehouden. 
 
Tabel 6.4: Overzicht mobiele bronnen 

Id. Omschrijving Lwr 
dB(A) 

Bronvermogen 
Bepaling 

Bron-
hoogte 

(m) 

Aantal bewegingen 

Dag 
(7-19) 

Avond 
(19-23) 

Nacht 
(23-07) 

Mobiele bronnen 
IN01 Vrachtwagens 105 

Kengetal5 1,0 8 -- -- 
IN02 Personenwagens 90 0,8 165 165 165 

 
Bijlage 3b geeft een overzicht van de opgenomen geluidsbronnen met bronnaam, coördinaten, hoogten, 
octaafbandspectra en bedrijfsduurcorrecties Cb in dB, alsmede alle overige relevante invoergegevens. 

 
6 Bronsterke conform publicatie: ‘Geluidproductie menselijke stem (NAG-journaal 123, mei 1994)’  
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7. BEREKENINGSRESULTATEN 

7.1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

7.1.1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (dagperiode) 

Hieronder volgt een overzicht van de rekenresultaten voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 
de akoestische modellering voor de maatgevende representatieve bedrijfssituatie (huidige situatie + 
uitbreiding) van de Menmoerhoeve. 

Tabel 7.1: Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (dagperiode) 

Id. Omschrijving 
LAr,LT in dB(A) 

Dagperiode (0700-1900 uur) 
1 2 3 4 5 6 

W01 Zundertseweg 64c (woning) 26 20 (26+20=) 27+10=37 34 19 (37+34+19=) 39 
W02 Blikken 9 (woning) 24 18 (24+18=) 25+10=35 36 25 (35+36+25=) 39 
W03 Blikken 15 (woning) 22 17 (22+17=) 23+10=33 33 24 (33+33+24=) 36 
W04 Zundertseweg 79 (woning) 24 20 (24+20=) 26+10=36 37 30 (36+37+30=) 40 
W05 Zundertseweg 69 (woning) 24 17 (24+17=) 25+10=35 33 17 (35+33+17=) 37 
W06 Zundertseweg 68 (woning) 19 16 (19+16=) 21+10=31 32 25 (31+32+25=) 35 

 
1. Muziekgeluid staminee (huidige situatie) 
2. Muziekgeluid nieuwe horeca gelegenheid (uitbreiding) 
3. Muziekgeluid staminee + nieuwe horeca gelegenheid (inclusief straftoeslag) 
4. Overige geluidbronnen huidige situatie (verkeersbewegingen voertuigen + installaties/activiteiten) 
5. Overige geluidbronnen uitbreiding (verkeersbewegingen voertuigen + installaties/activiteiten) 
6. Totaal geluidniveau Menmoerhoeve (huidige situatie + uitbreiding) 
 
Uit de rekenresultaten kan worden opgemaakt dat inclusief de straftoeslag voor muziekgeluid ten hoogste 
40 dB(A) wordt berekend gedurende de dagperiode ter hoogte van de woningen van derden. Hiermee 
wordt voldaan aan de richtwaarde van 50 dB(A) uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. 
 
Uit tabel 7.1 kan worden vastgesteld dat onderstaande binnenniveaus in de betreffende ruimten in de 
dagperiode zijn toegestaan, zodat nog kan worden voldaan aan de richtwaarde van 50 dB(A) uit het 
Activiteitenbesluit. 
 
Voor de Staminee wordt uitgegaan dat het binnenniveau in de dagperiode niet meer dan 85 dB(A) mag 
bedragen. Omdat ten hoogste 40 dB(A) in dagperiode wordt berekend en 50 dB(A) is toegestaan, mag het 
binnenniveau in de nieuwe horeca gelegenheid derhalve 80 dB(A) + 10 dB(A) [50 dB(A)-40 dB(A)]=  
90 dB(A) bedragen. 
 
Tabel 7.2: Toegestaan binnenniveau in de nieuwe horecagelegenheid en staminee 
Ruimte omschrijving Toegestaan binnenniveau gedurende 

dagperiode [dB(A)] 
Muzieksoort 

Nieuwe horecagelegenheid (80+10) 90 Pop spectrum 
Staminee 85 Dance spectrum 
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7.1.2. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (avondperiode) 

Tabel 7.3: Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (avondperiode) 

Id. Omschrijving 
LAr,LT in dB(A) 

Avondperiode (1900-2300 uur) 
1 2 3 4 5 6 

W01 Zundertseweg 64c (woning) 30 22 (30+22=) 31+10=41 22 22 (41+22+22=) 41 
W02 Blikken 9 (woning) 26 19 (26+19=) 27+10=37 24 23 (37+24+23=) 37 
W03 Blikken 15 (woning) 24 17 (24+17=) 25+10=35 21 19 (35+21+19=) 35 
W04 Zundertseweg 79 (woning) 27 20 (27+20=) 28+10=38 29 32 (38+29+32=) 40 
W05 Zundertseweg 69 (woning) 26 19 (26+19=) 27+10=37 17 16 (37+17+16=) 37 
W06 Zundertseweg 68 (woning) 21 17 (22+17=) 23+10=33 26 27 (33+26+27=) 35 

 
1. Muziekgeluid staminee (huidige situatie) 
2. Muziekgeluid nieuwe horeca gelegenheid (uitbreiding) 
3. Muziekgeluid staminee + nieuwe horeca gelegenheid (inclusief straftoeslag) 
4. Overige geluidbronnen huidige situatie (verkeersbewegingen voertuigen + installaties/activiteiten) 
5. Overige geluidbronnen uitbreiding (verkeersbewegingen voertuigen + installaties/activiteiten) 
6. Totaal geluidniveau Menmoerhoeve (huidige situatie + uitbreiding) 
 
Uit de rekenresultaten kan worden opgemaakt dat inclusief de straftoeslag voor muziekgeluid ten hoogste 
41 dB(A) wordt berekend gedurende de avondperiode ter hoogte van de woningen van derden. Hiermee 
wordt voldaan aan de richtwaarde van 45 dB(A) uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. 
 
Uit tabel 7.3 kan worden vastgesteld dat onderstaande binnenniveaus in de betreffende ruimten in de 
avondperiode zijn toegestaan, zodat nog kan worden voldaan aan de richtwaarde van 45 dB(A) uit het 
Activiteitenbesluit.  
 
Voor de Staminee wordt uitgegaan dat het binnenniveau in de avondperiode niet meer dan 85 dB(A) mag 
bedragen. Omdat ten hoogste 41 dB(A) in avondperiode wordt berekend en 45 dB(A) is toegestaan, mag 
het binnenniveau in de nieuwe horeca gelegenheid derhalve 80 dB(A) + 4 dB(A) [45 dB(A)-41 dB(A)]=  
84 dB(A) bedragen. 
 
Tabel 7.4: Toegestaan binnenniveau in de nieuwe horecagelegenheid en staminee 
Ruimte omschrijving Toegestaan binnenniveau gedurende 

avondperiode [dB(A)] 
Muzieksoort 

Nieuwe horecagelegenheid (80+4) 84 Pop spectrum 
Staminee 85 Dance spectrum 
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7.1.3. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (nachtperiode) 

Tabel 7.5: Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (nachtperiode) 

Id. Omschrijving 
LAr,LT in dB(A) 

Nachtperiode (2300-0700 uur) 
1 2 3 4 5 6 

W01 Zundertseweg 64c (woning) 29 22 (29+22=) 30+10=40 19 20 (40+19+20=) 40 
W02 Blikken 9 (woning) 26 19 (26+19=) 27+10=37 21 20 (37+21+20=) 37 
W03 Blikken 15 (woning) 24 17 (24+17=) 25+10=35 17 17 (35+17+17=) 35 
W04 Zundertseweg 79 (woning) 26 20 (26+20=) 27+10=37 26 29 (37+26+29=) 38 
W05 Zundertseweg 69 (woning) 25 19 (25+19=) 26+10=36 16 16 (36+16+16=) 36 
W06 Zundertseweg 68 (woning) 21 17 (21+17=) 22+10=32 23 24 (32+23+24=) 36 

 
1. Muziekgeluid staminee (huidige situatie) 
2. Muziekgeluid nieuwe horeca gelegenheid (uitbreiding) 
3. Muziekgeluid staminee + nieuwe horeca gelegenheid (inclusief straftoeslag) 
4. Overige geluidbronnen huidige situatie (verkeersbewegingen voertuigen + installaties/activiteiten) 
5. Overige geluidbronnen uitbreiding (verkeersbewegingen voertuigen + installaties/activiteiten) 
6. Totaal geluidniveau Menmoerhoeve (huidige situatie + uitbreiding) 
 
Uit de rekenresultaten kan worden opgemaakt dat inclusief de straftoeslag voor muziekgeluid ten hoogste 
40 dB(A) [50 dB(A) etmaalwaarde/ zie toelichting voetnoot 3 op pagina 7] wordt berekend gedurende de 
nachtperiode ter hoogte van de woningen van derden. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde van 40 
dB(A) uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. 
 
Uit tabel 7.5 kan worden vastgesteld dat onderstaande binnenniveaus in de betreffende ruimten in de 
nachtperiode zijn toegestaan, zodat nog kan worden voldaan aan de richtwaarde van 40 dB(A) uit het 
Activiteitenbesluit.  
 
Voor de Staminee wordt uitgegaan dat het binnenniveau in de nachtperiode niet meer dan 85 dB(A) mag 
bedragen. Omdat ten hoogste 40 dB(A) in nachtperiode wordt berekend en 40 dB(A) is toegestaan, mag 
het binnenniveau in de nieuwe horeca gelegenheid derhalve 80 dB(A) + 0 dB(A) [40 dB(A)-40 dB(A)]=  
80 dB(A) bedragen. 
 
Tabel 7.6: Toegestaan binnenniveau in de nieuwe horecagelegenheid en staminee 
Ruimte omschrijving Toegestaan binnenniveau gedurende 

nachtperiode [dB(A)] 
Muzieksoort 

Nieuwe horecagelegenheid (80+0) 80 Pop spectrum 
Staminee 85 Dance spectrum 

 

7.1.4. Beste Beschikbare Technieken (BBT-maatregelen) 

In 2017 is het dak van de beoogde horecagelegenheid vervangen. De materialen die zijn toegepast zijn: 

• Golfplaten (eternit ecolor golfplaten profiel 177/51). 

• Lichtplaten (46 stuks lichtplaten 3 wandig polycarbonaat [1 m2 per stuk]). 

• Er zijn geen geluidsisolerende maatregelen getroffen, alleen thermische isolatie. 
 
Daarnaast wordt bij de ingang van de nieuwe horecagelegenheid inpandig een deugdelijke 
sluisconstructie gecreëerd. 
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7.2. Maximale geluidniveaus 

De relevante maximale geluidsniveaus treden op tijdens het dichtslaan van portieren van 
personenwagens (P01-P05), het rijden/ optrekken van de vrachtwagens (P06), het legen van de 
afvalcontainers (P07) en het gillen van gasten die een feest verlaten (P08-P11). 
 
Een overzicht van de berekende maximale geluidsniveaus van de maatgevende representatieve 
bedrijfssituatie (huidige situatie + uitbreiding) ter plaatse van de nabij gelegen woningen van derden is 
weergegeven in onderstaande tabel en in bijlage 7. 

Tabel 7.7: Berekende maximale geluidsniveaus in dB(A) 

Id. Omschrijving 
LAmax in dB(A) 

Dagperiode 
(0700-1900 uur) 

Avondperiode 
(1900-2300 uur) 

Nachtperiode 
(2300-0700 uur) 

W01 Zundertseweg 64c (woning) 49 45 45 
W02 Blikken 9 (woning) 55 46 46 
W03 Blikken 15 (woning) 54 39 39 
W04 Zundertseweg 79 (woning) 55 55 55 
W05 Zundertseweg 69 (woning) 48 41 41 
W06 Zundertseweg 68 (woning) 55 49 49 

 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat ten hoogste 55 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode wordt berekend 
ter hoogte van de woningen van derden. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde van 70/65/60 dB(A) 
in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode uit het Activiteitenbesluit. 
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7.3. Indirecte hinder 

Op grond van paragraaf 5.10.1 van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening alsmede 
jurisprudentie op dit punt (RVS 200103376/1 d.d. 5 juni 2002) dient het geluid vanwege 
verkeersbewegingen in zoverre te worden meegenomen zolang sprake is van akoestisch herkenbaar 
verkeer vanwege de inrichting. Wanneer de maximum toegestane snelheid (ic 60 km/h) op de 
Zundertseweg is bereikt, maakt het verkeer van de inrichting onderdeel uit van het heersende 
verkeersbeeld.  
 
In de praktijk is door ons bureau bepaald na hoeveel meter een personenauto en een vrachtwagen de 
maximaal toegestane snelheid van 60 km/h hebben bereikt. Voor een personenauto is dit tijdens de 
metingen vastgesteld op ca.50 meter, voor de vrachtwagens bedraagt dit 120 tot maximaal 140 meter. 
 
Voor de personenwagens is in het rekenmodel een rijlijn gehanteerd tot 120 meter (worst case) vanuit de 
in-/uitrit, voor de vrachtwagens is dit gesteld op 200 meter (worst case) vanaf de in-/uitrit. Daarbij is 
uitgegaan van een worst case situatie dat 100% van alle voertuigen komen uit of vertrekken richting de 
A58 dan wel richting de Ettensebaan (Klein Zundert). 
 
Een overzicht van de berekende indirecte hinder van de maatgevende representatieve bedrijfssituatie 
(huidige situatie + uitbreiding) ter plaatse van de nabij gelegen woningen van derden is weergegeven in 
onderstaande tabel en in bijlage 8. 
 
Tabel 7.8: Berekende indirecte hinder 

Id. Omschrijving 
LAr,LT in dB(A) 

Dagperiode 
(0700-1900 uur) 

Avondperiode 
(1900-2300 uur) 

Nachtperiode 
(2300-0700 uur) 

W01 Zundertseweg 64c (woning) 38 37 34 
W02 Blikken 9 (woning) 26 28 25 
W03 Blikken 15 (woning) 24 25 22 
W04 Zundertseweg 79 (woning) 38 40 37 
W05 Zundertseweg 69 (woning) 39 32 29 
W06 Zundertseweg 68 (woning) 39 40 37 

 
Uit de rekenresultaten kan worden opgemaakt dat tijdens de representatieve bedrijfssituatie ter hoogte 
van de woningen aan de Zundertseweg ten hoogste 39 dB(A) in de dag-, 40 dB(A) in de avond- en  
37 dB(A) [47 dB(A) etmaalwaarde/ zie toelichting voetnoot 3 op pagina 7] in de nachtperiode berekend.  
 
Hiermee wordt tijdens de maatgevende representatieve bedrijfssituatie (situatie I + situatie II) voldaan 
aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit de schrikkelcirculaire. 
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8. CONCLUSIE 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
Als gevolg van de huidige bedrijfsvoering en de uitbreiding van de Menmoerhoeve kan worden opgemaakt 
dat ten hoogste 50 dB(A) etmaalwaarde [zie paragraaf 7.1.3] wordt berekend ter hoogte van de woningen 
van derden. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. 
 
Op basis van tabel 3.2 kan geconcludeerd worden dat een geluidbelasting van 50 dB(A) te kwalificeren is 
als een goed woon- en leefklimaat en acceptabel wordt geacht in onderhavige situatie. Derhalve kan als 
gevolg van de bestemmingsplanwijziging ter plaatse van de woningen van derden een acceptabel woon- 
en leefklimaat gegarandeerd worden. 
 
Maximale geluidniveaus 
Uit de rekenresultaten blijkt dat ten hoogste 55 dB(A) [tabel 7.7] in de dag-, avond- en nachtperiode wordt 
berekend ter hoogte van de woningen van derden. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde van 
70/65/60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode uit het Activiteitenbesluit. 
 
Indirecte hinder 
Ten gevolge van de voertuigen welke de inrichting aandoen en verlaten wordt ter hoogte van de nabij 
gelegen woningen van derden ten hoogste 47 dB(A) etmaalwaarde [tabel 7.8] berekend. Dit wordt ter 
hoogte van de Zundertseweg 68 & 79 berekend welke op circa 20 meter uit het hart van de weg zijn 
gesitueerd. Hierbij is uitgegaan van een worst case situatie dat 100% van alle voertuigen komen uit of 
vertrekken richting de A58 dan wel richting de Ettensebaan (Klein Zundert). Hiermee wordt voldaan aan 
de richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde die wordt afgeleid uit de Schrikkelcirculaire. 
 
Resumé 
Geconcludeerd kan worden dat binnen de richtafstand van 30 meter voor het aspect geluid geen 
woningen van de derden zijn gelegen, waardoor een verdere toetsing van geluid op grond van de VNG-
publicatie in beginsel achterwege kan blijven. 
 
Om de daadwerkelijk optredende geluidbelasting vanwege de toekomstige bedrijfsvoering van de 
Menmoerhoeve in kaart te brengen, is volledigheidshalve een akoestische onderbouwing opgesteld. 
 
Op grond van de berekende geluidemissie vanwege de maatgevende representatieve bedrijfssituatie als 
gevolg van de huidige bedrijfsvoering en de uitbreiding van de Menmoerhoeve is op akoestische gronden 
geen probleem c.q. hinder te verwachten. De beoogde uitbreiding wordt derhalve geluidtechnisch gezien 
mogelijk geacht. 
  
 



 

 

FIGUUR 1 

Situatieschets 





 

 

FIGUUR 2 

Invoergegevens rekenmodel 







 

 

BIJLAGE 1a 

Geluidmetingen 



 

 

 

Horecagelegenheid 



Bepaling LI popmuziek Bijlage 1a

Meetresultaten zendniveau (roze ruis) Lp,eq

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 HZ 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Zendniveau (meting 35) 109 101,2 93,9 94,1 92,8 86,6 0

Zendniveau (meting 36) 109,8 102,3 94,1 94,3 92,9 86,7 0

Gemiddeld 109,4 101,8 94,0 94,2 92,9 86,7 0,0

Meetresultaten feestzaal ter bepaling van bronvermogens

Obv ruis (horeca norm-disc Housemuziek)

Dak horeca gelegenheid

gemeten geluidniveau (meting 37) 95,6 82,6 71,1 61,1 57,4 48,1 0

stoorgeluid (meting 1973) 47,1 40 31,2 28,7 27,8 31,7 0

Stoorgeluidcorrectie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 #GETAL!

gestandaardiseerd immissieniveau L i 95,6 82,6 71,1 61,1 57,4 48,0 #GETAL!

Geluidwering 13,8 19,2 22,9 33,1 35,5 38,7 #GETAL!



Bepaling LI popmuziek Bijlage 1a

Meetresultaten zendniveau (roze ruis) Lp,eq

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 HZ 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Zendniveau (meting 35) 109 101,2 93,9 94,1 92,8 86,6 0

Zendniveau (meting 36) 109,8 102,3 94,1 94,3 92,9 86,7 0

Gemiddeld 109,4 101,8 94,0 94,2 92,9 86,7 0,0

Meetresultaten feestzaal ter bepaling van bronvermogens

Obv ruis (horeca norm-disc Housemuziek)

Daklicht horeca gelegenheid

gemeten geluidniveau (meting 39) 92,9 85,4 74,4 62,9 60 50,9 0

stoorgeluid (meting 1973) 47,1 40 31,2 28,7 27,8 31,7 0

Stoorgeluidcorrectie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 #GETAL!

gestandaardiseerd immissieniveau L i 92,9 85,4 74,4 62,9 60,0 50,8 #GETAL!

Geluidwering 16,5 16,4 19,6 31,3 32,9 35,8 #GETAL!



Bepaling LI popmuziek Bijlage 1a

Meetresultaten zendniveau (roze ruis) Lp,eq

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 HZ 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Zendniveau (meting 1944) 102,6 97,4 98,7 95,3 92,3 85 0

Zendniveau (meting 1945) 102,4 98,1 98,9 95 92,1 84,8 0

Gemiddeld 102,5 97,8 98,8 95,2 92,2 84,9 0,0

Meetresultaten feestzaal ter bepaling van bronvermogens

Obv ruis (horeca norm-disc Housemuziek)

Deur 1 horeca gelegenheid

gemeten geluidniveau (meting 1951) 88,5 82,4 76,1 68,1 65,7 60,1 0

stoorgeluid (meting 1973) 47,1 40 31,2 28,7 27,8 31,7 0

Stoorgeluidcorrectie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #GETAL!

gestandaardiseerd immissieniveau L i 88,5 82,4 76,1 68,1 65,7 60,1 #GETAL!

Geluidwering 14,0 15,4 22,7 27,1 26,5 24,8 #GETAL!



Bepaling LI popmuziek Bijlage 1a

Meetresultaten zendniveau (roze ruis) Lp,eq

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 HZ 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Zendniveau (meting 1944) 102,6 97,4 98,7 95,3 92,3 85 0

Zendniveau (meting 1945) 102,4 98,1 98,9 95 92,1 84,8 0

Gemiddeld 102,5 97,8 98,8 95,2 92,2 84,9 0,0

Meetresultaten feestzaal ter bepaling van bronvermogens

Obv ruis (horeca norm-disc Housemuziek)

Deur 2 horeca gelegenheid

gemeten geluidniveau (meting 1952) 82,7 78,3 69,1 55,9 49,3 44 0

stoorgeluid (meting 1973) 47,1 40 31,2 28,7 27,8 31,7 0

Stoorgeluidcorrectie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 #GETAL!

gestandaardiseerd immissieniveau L i 82,7 78,3 69,1 55,9 49,3 43,7 #GETAL!

Geluidwering 19,8 19,5 29,7 39,3 42,9 41,2 #GETAL!

SPORTCENTRUM DE STOK

DE STOK 10-12 te ROOSENDAAL



Bepaling LI popmuziek Bijlage 1a

Meetresultaten zendniveau (roze ruis) Lp,eq

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 HZ 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Zendniveau (meting 1942) 105,7 102 94,2 91,8 89,6 82,7 0

Zendniveau (meting 1943) 105,7 102,3 94,7 92,7 90,6 83,5 0

Gemiddeld 105,7 102,2 94,5 92,3 90,1 83,1 0,0

Meetresultaten feestzaal ter bepaling van bronvermogens

Obv ruis (horeca norm-disc Housemuziek)

Deur 3 horeca gelegenheid

gemeten geluidniveau (meting 1954) 94,9 88 74,6 69,6 66 62,2 0

stoorgeluid (meting 1973) 47,1 40 31,2 28,7 27,8 31,7 0

Stoorgeluidcorrectie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #GETAL!

gestandaardiseerd immissieniveau L i 94,9 88,0 74,6 69,6 66,0 62,2 #GETAL!

Geluidwering 10,8 14,2 19,9 22,7 24,1 20,9 #GETAL!



Bepaling LI popmuziek Bijlage 1a

Meetresultaten zendniveau (roze ruis) Lp,eq

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 HZ 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Zendniveau (meting 1940) 101 97,9 96,7 93 92,1 85,3 0

Zendniveau (meting 1941) 96,2 98,4 96,5 92,9 92,2 85,5 0

Gemiddeld 99,2 98,2 96,6 93,0 92,2 85,4 0,0

Meetresultaten feestzaal ter bepaling van bronvermogens

Obv ruis (horeca norm-disc Housemuziek)

Deur 4 horeca gelegenheid

gemeten geluidniveau (meting 1957) 87,1 75,9 73,1 66,3 62,1 58 0

stoorgeluid (meting 1973) 47,1 40 31,2 28,7 27,8 31,7 0

Stoorgeluidcorrectie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #GETAL!

gestandaardiseerd immissieniveau L i 87,1 75,9 73,1 66,3 62,1 58,0 #GETAL!

Geluidwering 12,1 22,3 23,5 26,7 30,1 27,4 #GETAL!



Bepaling LI popmuziek Bijlage 1a

Meetresultaten zendniveau (roze ruis) Lp,eq

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 HZ 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Zendniveau (meting 1940) 101 97,9 96,7 93 92,1 85,3 0

Zendniveau (meting 1941) 96,2 98,4 96,5 92,9 92,2 85,5 0

Gemiddeld 99,2 98,2 96,6 93,0 92,2 85,4 0,0

Meetresultaten feestzaal ter bepaling van bronvermogens

Obv ruis (horeca norm-disc Housemuziek)

Deur 5 horeca gelegenheid

gemeten geluidniveau (meting 1959) 86,8 80,3 77,6 67,4 65,1 60,1 0

stoorgeluid (meting 1973) 47,1 40 31,2 28,7 27,8 31,7 0

Stoorgeluidcorrectie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #GETAL!

gestandaardiseerd immissieniveau L i 86,8 80,3 77,6 67,4 65,1 60,1 #GETAL!

Geluidwering 12,4 17,9 19,0 25,6 27,1 25,3 #GETAL!



 

 

 

Restaurant Staminee 



Bepaling LI Bijlage 1a

Meetresultaten zendniveau (roze ruis) Lp,eq

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 HZ 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Zendniveau (meting 2) 107,4 105,1 96,7 97,4 96,9 89,9 0

Zendniveau (meting 3) 107,9 105,1 96,8 97,3 96,9 89,8 0

Gemiddeld 107,7 105,1 96,8 97,4 96,9 89,9 0,0

Meetresultaten feestzaal ter bepaling van bronvermogens

Obv ruis (horeca norm-disc Housemuziek)

Glas onder dak restaurant/café

gemeten geluidniveau (meting 20) 92,4 88,1 76,9 69,1 65,3 57,1 0

stoorgeluid (meting 1973) 47,1 40 31,2 28,7 27,8 31,7 0

Stoorgeluidcorrectie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #GETAL!

gestandaardiseerd immissieniveau L i 92,4 88,1 76,9 69,1 65,3 57,1 #GETAL!

Geluidwering 15,3 17,0 19,9 28,3 31,6 32,8 #GETAL!



Bepaling LI Bijlage 1a

Meetresultaten zendniveau (roze ruis) Lp,eq

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 HZ 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Zendniveau (meting 2) 107,4 105,1 96,7 97,4 96,9 89,9 0

Zendniveau (meting 3) 107,9 105,1 96,8 97,3 96,9 89,8 0

Gemiddeld 107,7 105,1 96,8 97,4 96,9 89,9 0,0

Meetresultaten feestzaal ter bepaling van bronvermogens

Obv ruis (horeca norm-disc Housemuziek)

Platdak 1 restaurant/café

gemeten geluidniveau (meting 24) 89,3 83,7 75,2 70,3 62,8 52,8 0

stoorgeluid (meting 1973) 47,1 40 31,2 28,7 27,8 31,7 0

Stoorgeluidcorrectie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #GETAL!

gestandaardiseerd immissieniveau L i 89,3 83,7 75,2 70,3 62,8 52,8 #GETAL!

Geluidwering 18,4 21,4 21,6 27,1 34,1 37,1 #GETAL!



Bepaling LI Bijlage 1a

Meetresultaten zendniveau (roze ruis) Lp,eq

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 HZ 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Zendniveau (meting 2) 107,4 105,1 96,7 97,4 96,9 89,9 0

Zendniveau (meting 3) 107,9 105,1 96,8 97,3 96,9 89,8 0

Gemiddeld 107,7 105,1 96,8 97,4 96,9 89,9 0,0

Meetresultaten feestzaal ter bepaling van bronvermogens

Obv ruis (horeca norm-disc Housemuziek)

Raam 1 restaurant/café

gemeten geluidniveau (meting 7) 86,8 83,2 72,3 66,3 62,5 55,3 0

stoorgeluid (meting 1973) 47,1 40 31,2 28,7 27,8 31,7 0

Stoorgeluidcorrectie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #GETAL!

gestandaardiseerd immissieniveau L i 86,8 83,2 72,3 66,3 62,5 55,3 #GETAL!

Geluidwering 20,9 21,9 24,5 31,1 34,4 34,6 #GETAL!



Bepaling LI Bijlage 1a

Meetresultaten zendniveau (roze ruis) Lp,eq

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 HZ 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Zendniveau (meting 2) 107,4 105,1 96,7 97,4 96,9 89,9 0

Zendniveau (meting 3) 107,9 105,1 96,8 97,3 96,9 89,8 0

Gemiddeld 107,7 105,1 96,8 97,4 96,9 89,9 0,0

Meetresultaten feestzaal ter bepaling van bronvermogens

Obv ruis (horeca norm-disc Housemuziek)

Schuifpui restaurant/café

gemeten geluidniveau (meting 9) 88,5 85,1 75,3 69 68 59,8 0

stoorgeluid (meting 1973) 47,1 40 31,2 28,7 27,8 31,7 0

Stoorgeluidcorrectie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #GETAL!

gestandaardiseerd immissieniveau L i 88,5 85,1 75,3 69,0 68,0 59,8 #GETAL!

Geluidwering 19,2 20,0 21,5 28,4 28,9 30,1 #GETAL!



Bepaling LI Bijlage 1a

Meetresultaten zendniveau (roze ruis) Lp,eq

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 HZ 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Zendniveau (meting 2) 107,4 105,1 96,7 97,4 96,9 89,9 0

Zendniveau (meting 3) 107,9 105,1 96,8 97,3 96,9 89,8 0

Gemiddeld 107,7 105,1 96,8 97,4 96,9 89,9 0,0

Meetresultaten feestzaal ter bepaling van bronvermogens

Obv ruis (horeca norm-disc Housemuziek)

Schuindak restaurant/café

gemeten geluidniveau (meting 23) 82,5 85,5 75,8 68,3 61,5 51,5 0

stoorgeluid (meting 1973) 47,1 40 31,2 28,7 27,8 31,7 0

Stoorgeluidcorrectie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #GETAL!

gestandaardiseerd immissieniveau L i 82,5 85,5 75,8 68,3 61,5 51,5 #GETAL!

Geluidwering 25,2 19,6 21,0 29,1 35,4 38,4 #GETAL!



Bepaling LI Bijlage 1a

Meetresultaten zendniveau (roze ruis) Lp,eq

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 HZ 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Zendniveau (meting 4) 107,4 105,1 96,7 97,4 96,9 89,9 0

Zendniveau (meting 5) 107,9 105,1 96,8 97,3 96,9 89,8 0

Gemiddeld 107,7 105,1 96,8 97,4 96,9 89,9 0,0

Meetresultaten feestzaal ter bepaling van bronvermogens

Obv ruis (horeca norm-disc Housemuziek)

deur 1 (nooduitgang) restaurant/café

gemeten geluidniveau (meting 16) 81,5 81,7 71,3 65,6 61,3 55,9 0

stoorgeluid (meting 1973) 47,1 40 31,2 28,7 27,8 31,7 0

Stoorgeluidcorrectie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #GETAL!

gestandaardiseerd immissieniveau L i 81,5 81,7 71,3 65,6 61,3 55,9 #GETAL!

Geluidwering 26,2 23,4 25,5 31,8 35,6 34,0 #GETAL!



Bepaling LI Bijlage 1a

Meetresultaten zendniveau (roze ruis) Lp,eq

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 HZ 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Zendniveau (meting 4) 107,4 105,1 96,7 97,4 96,9 89,9 0

Zendniveau (meting 5) 107,9 105,1 96,8 97,3 96,9 89,8 0

Gemiddeld 107,7 105,1 96,8 97,4 96,9 89,9 0,0

Meetresultaten feestzaal ter bepaling van bronvermogens

Obv ruis (horeca norm-disc Housemuziek)

deur 2 (nooduitgang) restaurant/café

gemeten geluidniveau (meting 18) 83,5 77,9 69,6 67,4 66,6 63,4 0

stoorgeluid (meting 1973) 47,1 40 31,2 28,7 27,8 31,7 0

Stoorgeluidcorrectie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #GETAL!

gestandaardiseerd immissieniveau L i 83,5 77,9 69,6 67,4 66,6 63,4 #GETAL!

Geluidwering 24,2 27,2 27,2 30,0 30,3 26,5 #GETAL!



Bepaling LI Bijlage 1a

Meetresultaten zendniveau (roze ruis) Lp,eq

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 HZ 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Zendniveau (meting 4) 107,4 105,1 96,7 97,4 96,9 89,9 0

Zendniveau (meting 5) 107,9 105,1 96,8 97,3 96,9 89,8 0

Gemiddeld 107,7 105,1 96,8 97,4 96,9 89,9 0,0

Meetresultaten feestzaal ter bepaling van bronvermogens

Obv ruis (horeca norm-disc Housemuziek)

Platdak 2 restaurant/café

gemeten geluidniveau (meting 25) 89,7 83,8 75,3 70,8 62,7 52,7 0

stoorgeluid (meting 1973) 47,1 40 31,2 28,7 27,8 31,7 0

Stoorgeluidcorrectie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #GETAL!

gestandaardiseerd immissieniveau L i 89,7 83,8 75,3 70,8 62,7 52,7 #GETAL!

Geluidwering 18,0 21,3 21,5 26,6 34,2 37,2 #GETAL!



Bepaling LI Bijlage 1a

Meetresultaten zendniveau (roze ruis) Lp,eq

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 HZ 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Zendniveau (meting 4) 107,4 105,1 96,7 97,4 96,9 89,9 0

Zendniveau (meting 5) 107,9 105,1 96,8 97,3 96,9 89,8 0

Gemiddeld 107,7 105,1 96,8 97,4 96,9 89,9 0,0

Meetresultaten feestzaal ter bepaling van bronvermogens

Obv ruis (horeca norm-disc Housemuziek)

raam 2 restaurant/café

gemeten geluidniveau (meting 10) 84,9 84,4 73,2 66,7 62,2 56,1 0

stoorgeluid (meting 1973) 47,1 40 31,2 28,7 27,8 31,7 0

Stoorgeluidcorrectie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #GETAL!

gestandaardiseerd immissieniveau L i 84,9 84,4 73,2 66,7 62,2 56,1 #GETAL!

Geluidwering 22,8 20,7 23,6 30,7 34,7 33,8 #GETAL!



Bepaling LI Bijlage 1a

Meetresultaten zendniveau (roze ruis) Lp,eq

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 HZ 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Zendniveau (meting 4) 107,4 105,1 96,7 97,4 96,9 89,9 0

Zendniveau (meting 5) 107,9 105,1 96,8 97,3 96,9 89,8 0

Gemiddeld 107,7 105,1 96,8 97,4 96,9 89,9 0,0

Meetresultaten feestzaal ter bepaling van bronvermogens

Obv ruis (horeca norm-disc Housemuziek)

raam 3 restaurant/café

gemeten geluidniveau (meting 12) 83,1 81,9 69,1 62,6 59 51,6 0

stoorgeluid (meting 1973) 47,1 40 31,2 28,7 27,8 31,7 0

Stoorgeluidcorrectie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #GETAL!

gestandaardiseerd immissieniveau L i 83,1 81,9 69,1 62,6 59,0 51,6 #GETAL!

Geluidwering 24,6 23,2 27,7 34,8 37,9 38,3 #GETAL!



Bepaling LI Bijlage 1a

Meetresultaten zendniveau (roze ruis) Lp,eq

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 HZ 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Zendniveau (meting 4) 107,4 105,1 96,7 97,4 96,9 89,9 0

Zendniveau (meting 5) 107,9 105,1 96,8 97,3 96,9 89,8 0

Gemiddeld 107,7 105,1 96,8 97,4 96,9 89,9 0,0

Meetresultaten feestzaal ter bepaling van bronvermogens

Obv ruis (horeca norm-disc Housemuziek)

raam 4 restaurant/café

gemeten geluidniveau (meting 14) 83,9 81,9 73,6 66,4 60,2 55 0

stoorgeluid (meting 1973) 47,1 40 31,2 28,7 27,8 31,7 0

Stoorgeluidcorrectie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #GETAL!

gestandaardiseerd immissieniveau L i 83,9 81,9 73,6 66,4 60,2 55,0 #GETAL!

Geluidwering 23,8 23,2 23,2 31,0 36,7 34,9 #GETAL!



Bepaling LI Bijlage 1a

Meetresultaten zendniveau (roze ruis) Lp,eq

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 HZ 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Zendniveau (meting 26) 109,5 104,1 95,6 97 96,5 89,7 85,2

Zendniveau (meting 27) 109,8 105,3 94,5 97,2 97 90,1 100,1

Gemiddeld 109,7 104,7 95,1 97,1 96,8 89,9 97,2

Meetresultaten feestzaal ter bepaling van bronvermogens

Obv ruis (horeca norm-disc Housemuziek)

raam 5 restaurant/café

gemeten geluidniveau (meting 30) 84,6 83 71,7 68,6 67,6 65,3 0

stoorgeluid (meting 1973) 47,1 40 31,2 28,7 27,8 31,7 0

Stoorgeluidcorrectie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #GETAL!

gestandaardiseerd immissieniveau L i 84,6 83,0 71,7 68,6 67,6 65,3 #GETAL!

Geluidwering 25,1 21,7 23,4 28,5 29,2 24,6 #GETAL!



Bepaling LI Bijlage 1a

Meetresultaten zendniveau (roze ruis) Lp,eq

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 HZ 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Zendniveau (meting 26) 109,5 104,1 95,6 97 96,5 89,7 85,2

Zendniveau (meting 27) 109,8 105,3 94,5 97,2 97 90,1 100,1

Gemiddeld 109,7 104,7 95,1 97,1 96,8 89,9 97,2

Meetresultaten feestzaal ter bepaling van bronvermogens

Obv ruis (horeca norm-disc Housemuziek)

raam 6 restaurant/café

gemeten geluidniveau (meting 28) 85,6 80,5 71,2 67,9 64 61,8 0

stoorgeluid (meting 1973) 47,1 40 31,2 28,7 27,8 31,7 0

Stoorgeluidcorrectie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #GETAL!

gestandaardiseerd immissieniveau L i 85,6 80,5 71,2 67,9 64,0 61,8 #GETAL!

Geluidwering 24,1 24,2 23,9 29,2 32,8 28,1 #GETAL!



Bepaling LI Bijlage 1a

Meetresultaten zendniveau (roze ruis) Lp,eq

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 HZ 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Zendniveau (meting 26) 109,5 104,1 95,6 97 96,5 89,7 85,2

Zendniveau (meting 27) 109,8 105,3 94,5 97,2 97 90,1 100,1

Gemiddeld 109,7 104,7 95,1 97,1 96,8 89,9 97,2

Meetresultaten feestzaal ter bepaling van bronvermogens

Obv ruis (horeca norm-disc Housemuziek)

schuindak bestaand restaurant/café

gemeten geluidniveau (meting 33) 91,7 88,7 78,7 72 65,6 61,1 0

stoorgeluid (meting 1973) 47,1 40 31,2 28,7 27,8 31,7 0

Stoorgeluidcorrectie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #GETAL!

gestandaardiseerd immissieniveau L i 91,7 88,7 78,7 72,0 65,6 61,1 #GETAL!

Geluidwering 18,0 16,0 16,4 25,1 31,2 28,8 #GETAL!



 

 

BIJLAGE 1b 

Berekening bronvermogens 



 

 

 

Horeca gelegenheid 



Menmoerhoeve                                                                   AIL-60160300

                                                                                           

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   

___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Feestzaal (pop)-binnenniveau 80 dB(A)                                

Bronnaam           :  Deur 1 horeca gelegenheid (1 bron)                                                              

MeetDatum          :  6-7-2016                                                                                        

Meetduur           :  00:01:00                                                                                        

Type geluid        :  Continu                                                                                         

Temperatuur   [°C] :  20,00                                                                                           

Windsnelheid [m/s] :  4,00                                                                                            

Hoek windricht [°] :  --                                                                                              

RV             [%] :  --                                                                                              

Opp. meetv    [m²] :     6,00                                                                                         

Cd            [dB] :     0                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :       --    53,0    66,0    71,0    74,0    75,0    74,0      --      --    79,9 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

10log(S)      [dB] :      7,8     7,8     7,8     7,8     7,8     7,8     7,8     7,8     7,8         

Isolatie      [dB] :      0,0    14,0    15,4    22,7    27,1    26,5    24,8     0,0     0,0         

DI            [dB] :      0,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     0,0         

Cd            [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :       --    49,8    61,4    59,1    57,7    59,3    60,0      --      --    66,7 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   

___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Feestzaal (pop)-binnenniveau 80 dB(A)                                

Bronnaam           :  Deur 2 horeca gelegenheid (1 bron)                                                              

MeetDatum          :  6-7-2016                                                                                        

Meetduur           :  00:01:00                                                                                        

Type geluid        :  Continu                                                                                         

Temperatuur   [°C] :  20,00                                                                                           

Windsnelheid [m/s] :  4,00                                                                                            

Hoek windricht [°] :  --                                                                                              

RV             [%] :  --                                                                                              

Opp. meetv    [m²] :     4,80                                                                                         

Cd            [dB] :     0                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :       --    53,0    66,0    71,0    74,0    75,0    74,0      --      --    79,9 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

10log(S)      [dB] :      6,8     6,8     6,8     6,8     6,8     6,8     6,8     6,8     6,8         

Isolatie      [dB] :      0,0    19,8    19,5    29,7    39,3    42,9    41,2     0,0     0,0         

DI            [dB] :      0,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     0,0         

Cd            [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :       --    43,0    56,3    51,1    44,5    41,9    42,6      --      --    58,1 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   

___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Feestzaal (pop)-binnenniveau 80 dB(A)                                

Bronnaam           :  Deur 3 horeca gelegenheid (1 bron)                                                              

MeetDatum          :  6-7-2016                                                                                        

Meetduur           :  00:01:00                                                                                        

Type geluid        :  Continu                                                                                         

Temperatuur   [°C] :  20,00                                                                                           

Windsnelheid [m/s] :  4,00                                                                                            

Hoek windricht [°] :  --                                                                                              

RV             [%] :  --                                                                                              

Opp. meetv    [m²] :     2,40                                                                                         

Cd            [dB] :     0                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :       --    53,0    66,0    71,0    74,0    75,0    74,0      --      --    79,9 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

10log(S)      [dB] :      3,8     3,8     3,8     3,8     3,8     3,8     3,8     3,8     3,8         

Isolatie      [dB] :      0,0    10,8    14,2    19,9    22,7    24,1    20,9     0,0     0,0         

DI            [dB] :      0,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     0,0         

Cd            [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :       --    49,0    58,6    57,9    58,1    57,7    59,9      --      --    65,6 

Source Explorer V2.12                                                    19-4-2019 09:45:50



Menmoerhoeve                                                                   AIL-60160300

                                                                                           

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   

___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Feestzaal (pop)-binnenniveau 80 dB(A)                                

Bronnaam           :  Deur 4 horeca gelegenheid (1 bron)                                                              

MeetDatum          :  6-7-2016                                                                                        

Meetduur           :  00:01:00                                                                                        

Type geluid        :  Continu                                                                                         

Temperatuur   [°C] :  20,00                                                                                           

Windsnelheid [m/s] :  4,00                                                                                            

Hoek windricht [°] :  --                                                                                              

RV             [%] :  --                                                                                              

Opp. meetv    [m²] :    12,25                                                                                         

Cd            [dB] :     0                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :       --    53,0    66,0    71,0    74,0    75,0    74,0      --      --    79,9 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

10log(S)      [dB] :     10,9    10,9    10,9    10,9    10,9    10,9    10,9    10,9    10,9         

Isolatie      [dB] :      0,0    12,1    22,3    23,5    26,7    30,1    27,4     0,0     0,0         

DI            [dB] :      0,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     0,0         

Cd            [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :       --    54,8    57,6    61,4    61,2    58,8    60,5      --      --    67,4 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   

___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Feestzaal (pop)-binnenniveau 80 dB(A)                                

Bronnaam           :  Deur 5 horeca gelegenheid (1 bron)                                                              

MeetDatum          :  6-7-2016                                                                                        

Meetduur           :  00:01:00                                                                                        

Type geluid        :  Continu                                                                                         

Temperatuur   [°C] :  20,00                                                                                           

Windsnelheid [m/s] :  4,00                                                                                            

Hoek windricht [°] :  --                                                                                              

RV             [%] :  --                                                                                              

Opp. meetv    [m²] :     4,80                                                                                         

Cd            [dB] :     0                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :       --    53,0    66,0    71,0    74,0    75,0    74,0      --      --    79,9 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

10log(S)      [dB] :      6,8     6,8     6,8     6,8     6,8     6,8     6,8     6,8     6,8         

Isolatie      [dB] :      0,0    12,4    17,9    19,0    25,6    27,1    25,3     0,0     0,0         

DI            [dB] :      0,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     0,0         

Cd            [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :       --    50,4    57,9    61,8    58,2    57,7    58,5      --      --    66,2 

Source Explorer V2.12                                                    19-4-2019 09:45:50



Menmoerhoeve                                                                   AIL-60160300

                                                                                           

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   

___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Feestzaal (pop)-binnenniveau 80 dB(A)                                

Bronnaam           :  Motor koelcel                                                                                   

MeetDatum          :  6-7-2016                                                                                        

Meetduur           :  00:00:20                                                                                        

Type geluid        :  Continu                                                                                         

Temperatuur   [°C] :  20,00                                                                                           

Windsnelheid [m/s] :  4,00                                                                                            

Hoek windricht [°] :  --                                                                                              

RV             [%] :  --                                                                                              

Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       

Bronhoogte     [m] :  1,50                                                                                            

Meetafstand    [m] :  3,00                                                                                            

Meethoogte     [m] :  1,80                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :       --    38,6    49,3    54,9    55,3    59,5    55,5    50,0    39,0    63,2 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

DGeo          [dB] :     20,5    20,5    20,5    20,5    20,5    20,5    20,5    20,5    20,5         

DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :       --    53,1    67,8    73,4    73,8    78,0    74,0    68,5    57,5    81,7 

Source Explorer V2.12                                                    19-4-2019 09:46:16



Menmoerhoeve                                                                   AIL-60190147

                                                                                           

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   

___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Feestzaal (pop)-binnenniveau 80 dB(A)                                

Bronnaam           :  Dak horeca gelegenheid_zuid (6 bronnen)-BBT                                                     

MeetDatum          :  21-2-2019                                                                                       

Meetduur           :  00:01:00                                                                                        

Type geluid        :  Continu                                                                                         

Temperatuur   [°C] :  8,00                                                                                            

Windsnelheid [m/s] :  3,00                                                                                            

Hoek windricht [°] :  --                                                                                              

RV             [%] :  --                                                                                              

Opp. meetv    [m²] :    43,00                                                                                         

Cd            [dB] :     0                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :       --    53,0    66,0    71,0    74,0    75,0    74,0      --      --    79,9 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

10log(S)      [dB] :     16,3    16,3    16,3    16,3    16,3    16,3    16,3    16,3    16,3         

Isolatie      [dB] :      0,0    13,8    19,2    22,9    33,1    35,5    38,7    32,0     0,0         

DI            [dB] :      0,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     0,0         

Cd            [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :       --    57,5    65,1    66,4    59,2    57,8    53,6      --      --    70,0 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   

___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Feestzaal (pop)-binnenniveau 80 dB(A)                                

Bronnaam           :  Daklicht horeca gelegenheid (18 bronnen)-BBT                                                    

MeetDatum          :  21-2-2019                                                                                       

Meetduur           :  00:01:00                                                                                        

Type geluid        :  Continu                                                                                         

Temperatuur   [°C] :  8,00                                                                                            

Windsnelheid [m/s] :  3,00                                                                                            

Hoek windricht [°] :  --                                                                                              

RV             [%] :  --                                                                                              

Opp. meetv    [m²] :     2,55                                                                                         

Cd            [dB] :     0                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :       --    53,0    66,0    71,0    74,0    75,0    74,0      --      --    79,9 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

10log(S)      [dB] :      4,1     4,1     4,1     4,1     4,1     4,1     4,1     4,1     4,1         

Isolatie      [dB] :      0,0    16,5    16,4    19,6    31,3    32,9    35,8    39,0     0,0         

DI            [dB] :      0,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     0,0         

Cd            [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :       --    42,6    55,7    57,5    48,8    48,2    44,3      --      --    60,5 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   

___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Feestzaal (pop)-binnenniveau 80 dB(A)                                

Bronnaam           :  Dak horeca gelegenheid_noord (4 bronnen)-BBT                                                    

MeetDatum          :  21-2-2019                                                                                       

Meetduur           :  00:01:00                                                                                        

Type geluid        :  Continu                                                                                         

Temperatuur   [°C] :  8,00                                                                                            

Windsnelheid [m/s] :  3,00                                                                                            

Hoek windricht [°] :  --                                                                                              

RV             [%] :  --                                                                                              

Opp. meetv    [m²] :    58,00                                                                                         

Cd            [dB] :     0                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :       --    53,0    66,0    71,0    74,0    75,0    74,0      --      --    79,9 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

10log(S)      [dB] :     17,6    17,6    17,6    17,6    17,6    17,6    17,6    17,6    17,6         

Isolatie      [dB] :      0,0    13,8    19,2    22,9    33,1    35,5    38,7    32,0     0,0         

DI            [dB] :      0,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     0,0         

Cd            [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :       --    58,8    66,4    67,7    60,5    59,1    54,9      --      --    71,3 

Source Explorer V2.12                                                    19-4-2019 09:47:44
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Menmoerhoeve                                                                   AIL-60190147

                                                                                           

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   

___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Restaurant /café (Dance)-binnenniveau 85 dB(A)                       

Bronnaam           :  Glas onder dak restaurant/café (4 bronnen)                                                      

MeetDatum          :  21-2-2019                                                                                       

Meetduur           :  00:01:00                                                                                        

Type geluid        :  Continu                                                                                         

Temperatuur   [°C] :  8,00                                                                                            

Windsnelheid [m/s] :  3,00                                                                                            

Hoek windricht [°] :  --                                                                                              

RV             [%] :  --                                                                                              

Opp. meetv    [m²] :     2,30                                                                                         

Cd            [dB] :     0                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :       --    65,0    74,0    77,0    80,0    79,0    77,0      --      --    84,9 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

10log(S)      [dB] :      3,6     3,6     3,6     3,6     3,6     3,6     3,6     3,6     3,6         

Isolatie      [dB] :      0,0    15,3    17,0    19,9    28,3    31,6    32,8     0,0     0,0         

DI            [dB] :      0,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     0,0         

Cd            [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :       --    56,3    63,6    63,7    58,3    54,0    50,8      --      --    67,9 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   

___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Restaurant /café (Dance)-binnenniveau 85 dB(A)                       

Bronnaam           :  Raam 1 restaurant/café (1 bron)                                                                 

MeetDatum          :  21-2-2019                                                                                       

Meetduur           :  00:00:30                                                                                        

Type geluid        :  Continu                                                                                         

Temperatuur   [°C] :  8,00                                                                                            

Windsnelheid [m/s] :  3,00                                                                                            

Hoek windricht [°] :  --                                                                                              

RV             [%] :  --                                                                                              

Opp. meetv    [m²] :     3,60                                                                                         

Cd            [dB] :     0                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :       --    65,0    74,0    77,0    80,0    79,0    77,0      --      --    84,9 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

10log(S)      [dB] :      5,6     5,6     5,6     5,6     5,6     5,6     5,6     5,6     5,6         

Isolatie      [dB] :      0,0    20,9    21,9    24,5    31,1    34,4    34,6     0,0     0,0         

DI            [dB] :      0,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     0,0         

Cd            [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :       --    52,7    60,7    61,1    57,5    53,2    51,0      --      --    65,5 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   

___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Restaurant /café (Dance)-binnenniveau 85 dB(A)                       

Bronnaam           :  Schuifpui restaurant/café (1 bron)                                                              

MeetDatum          :  21-2-2019                                                                                       

Meetduur           :  00:00:30                                                                                        

Type geluid        :  Continu                                                                                         

Temperatuur   [°C] :  8,00                                                                                            

Windsnelheid [m/s] :  3,00                                                                                            

Hoek windricht [°] :  --                                                                                              

RV             [%] :  --                                                                                              

Opp. meetv    [m²] :    10,60                                                                                         

Cd            [dB] :     0                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :       --    65,0    74,0    77,0    80,0    79,0    77,0      --      --    84,9 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

10log(S)      [dB] :     10,3    10,3    10,3    10,3    10,3    10,3    10,3    10,3    10,3         

Isolatie      [dB] :      0,0    19,2    20,0    21,5    28,4    28,9    30,1     0,0     0,0         

DI            [dB] :      0,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     0,0         

Cd            [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :       --    59,1    67,3    68,8    64,9    63,4    60,2      --      --    73,0 

Source Explorer V2.12                                                    19-4-2019 09:53:25



Menmoerhoeve                                                                   AIL-60190147

                                                                                           

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   

___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Restaurant /café (Dance)-binnenniveau 85 dB(A)                       

Bronnaam           :  Platdak 1 restaurant/café (1 bron)                                                              

MeetDatum          :  21-2-2019                                                                                       

Meetduur           :  00:00:30                                                                                        

Type geluid        :  Continu                                                                                         

Temperatuur   [°C] :  8,00                                                                                            

Windsnelheid [m/s] :  3,00                                                                                            

Hoek windricht [°] :  --                                                                                              

RV             [%] :  --                                                                                              

Opp. meetv    [m²] :    10,00                                                                                         

Cd            [dB] :     0                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :       --    65,0    74,0    77,0    80,0    79,0    77,0      --      --    84,9 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

10log(S)      [dB] :     10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0         

Isolatie      [dB] :      0,0    18,4    21,4    21,6    27,1    34,1    37,1     0,0     0,0         

DI            [dB] :      0,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         

Cd            [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :       --    58,6    64,6    67,4    64,9    56,9    51,9      --      --    71,1 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   

___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Restaurant /café (Dance)-binnenniveau 85 dB(A)                       

Bronnaam           :  Schuindak restaurant/café (4 bronnen)                                                           

MeetDatum          :  21-2-2019                                                                                       

Meetduur           :  00:00:30                                                                                        

Type geluid        :  Continu                                                                                         

Temperatuur   [°C] :  8,00                                                                                            

Windsnelheid [m/s] :  3,00                                                                                            

Hoek windricht [°] :  --                                                                                              

RV             [%] :  --                                                                                              

Opp. meetv    [m²] :     6,50                                                                                         

Cd            [dB] :     0                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :       --    65,0    74,0    77,0    80,0    79,0    77,0      --      --    84,9 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

10log(S)      [dB] :      8,1     8,1     8,1     8,1     8,1     8,1     8,1     8,1     8,1         

Isolatie      [dB] :      0,0    25,2    19,6    21,0    29,1    35,4    38,4     0,0     0,0         

DI            [dB] :      0,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         

Cd            [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :       --    49,9    64,5    66,1    61,0    53,7    48,7      --      --    69,4 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   

___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Restaurant /café (Dance)-binnenniveau 85 dB(A)                       

Bronnaam           :  Raam 2 restaurant/café (1 bron)                                                                 

MeetDatum          :  21-2-2019                                                                                       

Meetduur           :  00:00:30                                                                                        

Type geluid        :  Continu                                                                                         

Temperatuur   [°C] :  8,00                                                                                            

Windsnelheid [m/s] :  3,00                                                                                            

Hoek windricht [°] :  --                                                                                              

RV             [%] :  --                                                                                              

Opp. meetv    [m²] :     7,80                                                                                         

Cd            [dB] :     0                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :       --    65,0    74,0    77,0    80,0    79,0    77,0      --      --    84,9 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

10log(S)      [dB] :      8,9     8,9     8,9     8,9     8,9     8,9     8,9     8,9     8,9         

Isolatie      [dB] :      0,0    22,8    20,7    23,6    30,7    34,7    33,8     0,0     0,0         

DI            [dB] :      0,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     0,0         

Cd            [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :       --    54,1    65,2    65,3    61,2    56,2    55,1      --      --    69,6 

Source Explorer V2.12                                                    19-4-2019 09:53:25



Menmoerhoeve                                                                   AIL-60190147

                                                                                           

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   

___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Restaurant /café (Dance)-binnenniveau 85 dB(A)                       

Bronnaam           :  Raam 3 restaurant/café (1 bron)                                                                 

MeetDatum          :  21-2-2019                                                                                       

Meetduur           :  00:00:30                                                                                        

Type geluid        :  Continu                                                                                         

Temperatuur   [°C] :  8,00                                                                                            

Windsnelheid [m/s] :  3,00                                                                                            

Hoek windricht [°] :  --                                                                                              

RV             [%] :  --                                                                                              

Opp. meetv    [m²] :     2,50                                                                                         

Cd            [dB] :     0                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :       --    65,0    74,0    77,0    80,0    79,0    77,0      --      --    84,9 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

10log(S)      [dB] :      4,0     4,0     4,0     4,0     4,0     4,0     4,0     4,0     4,0         

Isolatie      [dB] :      0,0    24,6    23,2    27,7    34,8    37,9    38,3     0,0     0,0         

DI            [dB] :      0,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     0,0         

Cd            [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :       --    47,4    57,8    56,3    52,2    48,1    45,7      --      --    61,3 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   

___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Restaurant /café (Dance)-binnenniveau 85 dB(A)                       

Bronnaam           :  Raam 4 restaurant/café (1 bron)                                                                 

MeetDatum          :  21-2-2019                                                                                       

Meetduur           :  00:00:30                                                                                        

Type geluid        :  Continu                                                                                         

Temperatuur   [°C] :  8,00                                                                                            

Windsnelheid [m/s] :  3,00                                                                                            

Hoek windricht [°] :  --                                                                                              

RV             [%] :  --                                                                                              

Opp. meetv    [m²] :     4,80                                                                                         

Cd            [dB] :     0                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :       --    65,0    74,0    77,0    80,0    79,0    77,0      --      --    84,9 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

10log(S)      [dB] :      6,8     6,8     6,8     6,8     6,8     6,8     6,8     6,8     6,8         

Isolatie      [dB] :      0,0    23,8    23,2    23,2    31,0    36,7    34,9     0,0     0,0         

DI            [dB] :      0,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     0,0         

Cd            [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :       --    51,0    60,6    63,6    58,8    52,1    51,9      --      --    66,7 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   

___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Restaurant /café (Dance)-binnenniveau 85 dB(A)                       

Bronnaam           :  Deur 1 nooduitgang restaurant/café (1 bron)                                                     

MeetDatum          :  21-2-2019                                                                                       

Meetduur           :  00:00:30                                                                                        

Type geluid        :  Continu                                                                                         

Temperatuur   [°C] :  8,00                                                                                            

Windsnelheid [m/s] :  3,00                                                                                            

Hoek windricht [°] :  --                                                                                              

RV             [%] :  --                                                                                              

Opp. meetv    [m²] :     1,80                                                                                         

Cd            [dB] :     0                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :       --    65,0    74,0    77,0    80,0    79,0    77,0      --      --    84,9 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

10log(S)      [dB] :      2,6     2,6     2,6     2,6     2,6     2,6     2,6     2,6     2,6         

Isolatie      [dB] :      0,0    26,2    23,4    25,5    31,8    35,6    34,0     0,0     0,0         

DI            [dB] :      0,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     0,0         

Cd            [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :       --    44,4    56,2    57,1    53,8    49,0    48,6      --      --    61,3 

Source Explorer V2.12                                                    19-4-2019 09:53:25



Menmoerhoeve                                                                   AIL-60190147

                                                                                           

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   

___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Restaurant /café (Dance)-binnenniveau 85 dB(A)                       

Bronnaam           :  Deur 2 nooduitgang restaurant/café (1 bron)                                                     

MeetDatum          :  21-2-2019                                                                                       

Meetduur           :  00:00:30                                                                                        

Type geluid        :  Continu                                                                                         

Temperatuur   [°C] :  8,00                                                                                            

Windsnelheid [m/s] :  3,00                                                                                            

Hoek windricht [°] :  --                                                                                              

RV             [%] :  --                                                                                              

Opp. meetv    [m²] :     1,80                                                                                         

Cd            [dB] :     0                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :       --    65,0    74,0    77,0    80,0    79,0    77,0      --      --    84,9 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

10log(S)      [dB] :      2,6     2,6     2,6     2,6     2,6     2,6     2,6     2,6     2,6         

Isolatie      [dB] :      0,0    24,2    27,2    27,2    30,0    30,3    26,5     0,0     0,0         

DI            [dB] :      0,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     0,0         

Cd            [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :       --    46,4    52,4    55,4    55,6    54,3    56,1      --      --    62,0 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   

___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Restaurant /café (Dance)-binnenniveau 85 dB(A)                       

Bronnaam           :  Platdak 2 restaurant/café (2 bronnen)                                                           

MeetDatum          :  21-2-2019                                                                                       

Meetduur           :  00:00:30                                                                                        

Type geluid        :  Continu                                                                                         

Temperatuur   [°C] :  8,00                                                                                            

Windsnelheid [m/s] :  3,00                                                                                            

Hoek windricht [°] :  --                                                                                              

RV             [%] :  --                                                                                              

Opp. meetv    [m²] :    15,00                                                                                         

Cd            [dB] :     0                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :       --    65,0    74,0    77,0    80,0    79,0    77,0      --      --    84,9 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

10log(S)      [dB] :     11,8    11,8    11,8    11,8    11,8    11,8    11,8    11,8    11,8         

Isolatie      [dB] :      0,0    18,0    21,3    21,5    26,6    34,2    37,2     0,0     0,0         

DI            [dB] :      0,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         

Cd            [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :       --    60,8    66,5    69,3    67,2    58,6    53,6      --      --    73,1 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   

___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Restaurant /café (Dance)-binnenniveau 85 dB(A)                       

Bronnaam           :  Raam 5 restaurant/café (1 bron)                                                                 

MeetDatum          :  21-2-2019                                                                                       

Meetduur           :  00:00:30                                                                                        

Type geluid        :  Continu                                                                                         

Temperatuur   [°C] :  8,00                                                                                            

Windsnelheid [m/s] :  3,00                                                                                            

Hoek windricht [°] :  --                                                                                              

RV             [%] :  --                                                                                              

Opp. meetv    [m²] :     0,60                                                                                         

Cd            [dB] :     0                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :       --    65,0    74,0    77,0    80,0    79,0    77,0      --      --    84,9 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

10log(S)      [dB] :     -2,2    -2,2    -2,2    -2,2    -2,2    -2,2    -2,2    -2,2    -2,2         

Isolatie      [dB] :      0,0    25,1    21,7    23,4    28,5    29,2    24,6     0,0     0,0         

DI            [dB] :      0,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     0,0         

Cd            [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :       --    40,7    53,1    54,4    52,3    50,6    53,2      --      --    59,9 

Source Explorer V2.12                                                    19-4-2019 09:53:25



Menmoerhoeve                                                                   AIL-60190147

                                                                                           

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   

___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Restaurant /café (Dance)-binnenniveau 85 dB(A)                       

Bronnaam           :  Raam 6 restaurant/café (1 bron)                                                                 

MeetDatum          :  21-2-2019                                                                                       

Meetduur           :  00:00:30                                                                                        

Type geluid        :  Continu                                                                                         

Temperatuur   [°C] :  8,00                                                                                            

Windsnelheid [m/s] :  3,00                                                                                            

Hoek windricht [°] :  --                                                                                              

RV             [%] :  --                                                                                              

Opp. meetv    [m²] :     0,60                                                                                         

Cd            [dB] :     0                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :       --    65,0    74,0    77,0    80,0    79,0    77,0      --      --    84,9 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

10log(S)      [dB] :     -2,2    -2,2    -2,2    -2,2    -2,2    -2,2    -2,2    -2,2    -2,2         

Isolatie      [dB] :      0,0    24,1    24,2    23,9    29,2    32,8    28,1     0,0     0,0         

DI            [dB] :      0,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     0,0         

Cd            [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :       --    41,7    50,6    53,9    51,6    47,0    49,7      --      --    58,2 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   

___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Restaurant /café (Dance)-binnenniveau 85 dB(A)                       

Bronnaam           :  Schuindak bestaand restaurant/café (4 bronnen)                                                  

MeetDatum          :  21-2-2019                                                                                       

Meetduur           :  00:00:30                                                                                        

Type geluid        :  Continu                                                                                         

Temperatuur   [°C] :  8,00                                                                                            

Windsnelheid [m/s] :  3,00                                                                                            

Hoek windricht [°] :  --                                                                                              

RV             [%] :  --                                                                                              

Opp. meetv    [m²] :    10,60                                                                                         

Cd            [dB] :     0                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :       --    65,0    74,0    77,0    80,0    79,0    77,0      --      --    84,9 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

10log(S)      [dB] :     10,3    10,3    10,3    10,3    10,3    10,3    10,3    10,3    10,3         

Isolatie      [dB] :      0,0    18,0    16,0    16,4    25,1    31,2    28,8     0,0     0,0         

DI            [dB] :      0,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         

Cd            [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :       --    59,3    70,3    72,9    67,2    60,1    60,5      --      --    75,8 

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   

___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Restaurant /café (Dance)-binnenniveau 85 dB(A)                       

Bronnaam           :  Grasmaaier (diesel)                                                                             

MeetDatum          :  21-2-2019                                                                                       

Meetduur           :  00:00:20                                                                                        

Type geluid        :  Continu                                                                                         

Temperatuur   [°C] :  8,00                                                                                            

Windsnelheid [m/s] :  3,00                                                                                            

Hoek windricht [°] :  --                                                                                              

RV             [%] :  --                                                                                              

Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       

Bronhoogte     [m] :  0,50                                                                                            

Meetafstand    [m] :  3,00                                                                                            

Meethoogte     [m] :  0,80                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :     39,4    54,6    71,6    72,3    77,0    80,9    78,9    74,3    66,3    85,0 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

DGeo          [dB] :     20,5    20,5    20,5    20,5    20,5    20,5    20,5    20,5    20,5         

DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :     53,9    69,1    90,1    90,8    95,5    99,4    97,4    92,8    84,8   103,5 

Source Explorer V2.12                                                    19-4-2019 09:53:25



Menmoerhoeve                                                                   AIL-60190147

                                                                                           

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   

___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Restaurant /café (Dance)-binnenniveau 85 dB(A)                       

Bronnaam           :  Afzuiging restaurant/café                                                                       

MeetDatum          :  21-2-2019                                                                                       

Meetduur           :  00:00:20                                                                                        

Type geluid        :  Continu                                                                                         

Temperatuur   [°C] :  8,00                                                                                            

Windsnelheid [m/s] :  3,00                                                                                            

Hoek windricht [°] :  --                                                                                              

RV             [%] :  --                                                                                              

Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       

Bronhoogte     [m] :  1,00                                                                                            

Meetafstand    [m] :  3,00                                                                                            

Meethoogte     [m] :  1,50                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :     20,8    30,2    36,4    38,2    43,3    48,7    44,9    48,2    35,1    53,2 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

DGeo          [dB] :     20,5    20,5    20,5    20,5    20,5    20,5    20,5    20,5    20,5         

DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :     35,3    44,7    54,9    56,7    61,8    67,2    63,4    66,7    53,6    71,7 

Source Explorer V2.12                                                    19-4-2019 09:53:25



 

 

BIJLAGE 2 

Invoergegevens gebouwen / bodemgebieden 



Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125

01 Feestzaal Menmoerhoeve     2,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

02 Feestzaal Menmoerhoeve     2,80      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

03 Feestzaal Menmoerhoeve     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

04 Feestzaal Menmoerhoeve     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

05 Feestzaal Menmoerhoeve     6,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20

06 bedrijfsgebouw Menmoerhoeve     2,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

07 bedrijfsgebouw Menmoerhoeve     4,70      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20

08 bedrijfsgebouw Menmoerhoeve     4,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

09 bedrijfsgebouw Menmoerhoeve     6,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20

10 bedrijfsgebouw Menmoerhoeve     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

11 bedrijfsgebouw Menmoerhoeve     5,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20

12 bedrijfsgebouw Menmoerhoeve     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

13 bedrijfsgebouw Menmoerhoeve     5,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20

14 bedrijfsgebouw Menmoerhoeve     2,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

15 bedrijfsgebouw Menmoerhoeve     5,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20

16 bedrijfswoning Menmoerhoeve     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

17 bedrijfswoning Menmoerhoeve     6,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20

18 Zundertseweg 64c (woning)     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

19 Blikken 9 (woning)     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

20 Blikken 15 (woning)     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

21 Zundertseweg 79 (woning)     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

22 Stamenee     2,80      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

23 Stamenee     3,60      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

24 Stamenee     5,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20

25 Zundertseweg 69 (woning)     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

26 Zundertseweg 69 (bijgebouw)     2,80      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

27 Zundertseweg 69 (bijgebouw)     6,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20

28 Zundertseweg 68 (woning)     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

14-10-2019 15:07:49Geomilieu V4.50



Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

01 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

02 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

03 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

04 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

05 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

06 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

07 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

08 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

09 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

10 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

12 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

13 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

14 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

15 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

16 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

17 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

18 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

21 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

22 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

25 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

28 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

B01 terrein Menmoerhoeve 0,20

B02 Verharde weg 0,00

B03 Half verhard 0,50

14-10-2019 15:08:54Geomilieu V4.50



 

 

BIJLAGE 3a 

Invoergegevens puntbronnen/ mobiele bronnen  
(directe hinder) 



Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hoogte X Y

P01 Dichtslaan portieren voertuigen      0,00     1,00     104176,31     394290,99

P02 Dichtslaan portieren voertuigen      0,00     1,00     104174,35     394325,53

P03 Dichtslaan portieren voertuigen      0,00     1,00     104212,83     394231,07

P04 Dichtslaan portieren voertuigen      0,00     1,00     104210,43     394211,59

P05 Dichtslaan portieren voertuigen      0,00     1,00     104165,91     394229,28

P06 Rijden/optrekken vrachtwagen      0,00     1,00     104217,76     394339,15

P07 Legen afvalcontainer      0,00     1,00     104183,56     394338,26

P08 Stemgeluid (gillen)      0,00     1,80     104211,07     394219,82

P09 Stemgeluid (gillen)      0,00     1,80     104175,53     394297,43

P10 Stemgeluid (gillen)      0,00     1,80     104172,73     394318,13

P11 Stemgeluid (gillen)      0,00     1,80     104187,74     394344,54

01 Daklicht      4,00     0,10     104180,32     394350,81

02 Daklicht      4,00     0,10     104175,77     394349,98

03 Daklicht      4,00     0,10     104170,40     394348,99

04 Daklicht      4,00     0,10     104164,88     394347,98

05 Daklicht      4,00     0,10     104159,60     394347,02

06 Daklicht      4,00     0,10     104154,07     394346,01

07 Daklicht      4,00     0,10     104179,31     394356,93

08 Daklicht      4,00     0,10     104174,66     394356,08

09 Daklicht      4,00     0,10     104169,50     394355,13

10 Daklicht      4,00     0,10     104163,90     394354,11

11 Daklicht      4,00     0,10     104158,59     394353,14

12 Daklicht      4,00     0,10     104153,14     394352,14

13 Daklicht      2,80     0,10     104176,51     394347,06

14 Daklicht      2,80     0,10     104171,11     394346,07

15 Daklicht      2,80     0,10     104165,66     394345,08

16 Daklicht      2,80     0,10     104160,49     394344,13

17 Daklicht      2,80     0,10     104154,68     394343,07

18 Daklicht      2,40     0,10     104178,28     394362,84

19 Daklicht      2,40     0,10     104173,41     394361,95

20 Dak (zuid)      4,00     0,10     104174,62     394347,98

21 Dak (zuid)      4,00     0,10     104167,40     394346,62

22 Dak (zuid)      4,00     0,10     104158,53     394345,05

23 Dak (zuid)      2,80     0,10     104175,27     394345,19

24 Dak (zuid)      2,80     0,10     104167,97     394343,47

25 Dak (zuid)      2,80     0,10     104159,10     394341,97

26 Dak (noord)      4,00     0,10     104156,89     394354,06

27 Dak (noord)      4,00     0,10     104165,68     394355,70

28 Dak (noord)      4,00     0,10     104174,55     394357,42

29 Dak (noord)      2,80     0,10     104174,12     394360,14

30 Deur 1      0,00     1,60     104182,30     394351,04

31 Deur 2      0,00     1,33     104179,95     394363,85

32 Deur 3      0,00     1,33     104172,49     394364,83

33 Deur 4      0,00     2,33     104151,68     394346,63

34 Deur 5      0,00     2,33     104152,72     394340,95

35 Motor koelcel      0,00     1,50     104173,59     394365,03

36 Motor koelcel      0,00     1,50     104174,17     394365,14

37 Legen afval container      0,00     1,00     104183,03     394339,68

100 Glas onder dak restaurant/café      0,00     3,30     104197,91     394357,03

101 Glas onder dak restaurant/café      0,00     3,30     104200,04     394360,17

102 Glas onder dak restaurant/café      0,00     3,30     104196,98     394362,34

103 Glas onder dak restaurant/café      0,00     3,30     104194,77     394358,92

104 Raam 1 restaurant/café      0,00     1,66     104199,42     394364,85

105 Schuifpui restaurant/café      0,00     1,66     104200,27     394360,00

106 Platdak 1 restaurant/café      2,80     0,10     104196,75     394363,71

107 Schuindak restaurant/café      0,00     4,50     104197,60     394358,30

108 Schuindak restaurant/café      0,00     4,50     104198,78     394359,68

109 Schuindak restaurant/café      0,00     4,50     104197,16     394360,65

110 Schuindak restaurant/café      0,00     4,50     104195,95     394359,18

111 Raam 2 restaurant/café      0,00     1,66     104201,07     394355,47

112 Raam 3 restaurant/café      0,00     1,66     104201,79     394351,36

113 Raam 4 restaurant/café      0,00     1,66     104200,17     394349,86

114 Deur 1 nooduitgang restaurant/café      0,00     1,66     104196,86     394349,28

115 Deur 2 nooduitgang restaurant/café      0,00     1,66     104195,92     394350,37

14-10-2019 15:10:45Geomilieu V4.50



Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Hdef. Type Richt. Hoek GeenRefl. Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N)

P01 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee 12,000  4,000  8,000

P02 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee 12,000  4,000  8,000

P03 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee 12,000  4,000  8,000

P04 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee 12,000  4,000  8,000

P05 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee 12,000  4,000  8,000

P06 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee 12,000 -- --

P07 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee 12,000 -- --

P08 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee 12,000  4,000  8,000

P09 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee 12,000  4,000  8,000

P10 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee 12,000  4,000  8,000

P11 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee 12,000  4,000  8,000

01 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

02 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

03 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

04 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

05 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

06 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

07 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

08 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

09 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

10 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

11 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

12 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

13 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

14 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

15 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

16 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

17 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

18 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

19 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

20 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

21 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

22 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

23 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

24 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

25 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

26 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

27 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

28 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

29 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

30 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

31 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

32 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

33 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

34 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

35 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Ja  6,000  2,000  2,000

36 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Ja -- --  2,000

37 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee  0,083 -- --

100 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

101 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

102 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

103 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

104 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

105 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

106 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 Nee 12,000  4,000  8,000

107 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

108 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

109 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

110 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

111 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

112 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

113 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

114 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

115 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000
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Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63

P01   54,70   64,10   73,80   76,70   94,50   93,50   91,10   83,30   78,40   98,26    0,00    0,00

P02   54,70   64,10   73,80   76,70   94,50   93,50   91,10   83,30   78,40   98,26    0,00    0,00

P03   54,70   64,10   73,80   76,70   94,50   93,50   91,10   83,30   78,40   98,26    0,00    0,00

P04   54,70   64,10   73,80   76,70   94,50   93,50   91,10   83,30   78,40   98,26    0,00    0,00

P05   54,70   64,10   73,80   76,70   94,50   93,50   91,10   83,30   78,40   98,26    0,00    0,00

P06   82,90   87,90   94,40   98,20   98,10  103,90  102,40   96,40   88,80  108,04    0,00    0,00

P07   60,10   74,70   82,30   81,10   86,50  113,50  103,70   95,90   86,10  114,02    0,00    0,00

P08 --   77,00   85,00   88,00   93,00   94,50   93,50   90,00   86,00   99,75    0,00    0,00

P09 --   77,00   85,00   88,00   93,00   94,50   93,50   90,00   86,00   99,75    0,00    0,00

P10 --   77,00   85,00   88,00   93,00   94,50   93,50   90,00   86,00   99,75    0,00    0,00

P11 --   77,00   85,00   88,00   93,00   94,50   93,50   90,00   86,00   99,75    0,00    0,00

01 --   42,60   55,70   57,50   48,80   48,20   44,30 -- --   60,50    0,00    0,00

02 --   42,60   55,70   57,50   48,80   48,20   44,30 -- --   60,50    0,00    0,00

03 --   42,60   55,70   57,50   48,80   48,20   44,30 -- --   60,50    0,00    0,00

04 --   42,60   55,70   57,50   48,80   48,20   44,30 -- --   60,50    0,00    0,00

05 --   42,60   55,70   57,50   48,80   48,20   44,30 -- --   60,50    0,00    0,00

06 --   42,60   55,70   57,50   48,80   48,20   44,30 -- --   60,50    0,00    0,00

07 --   42,60   55,70   57,50   48,80   48,20   44,30 -- --   60,50    0,00    0,00

08 --   42,60   55,70   57,50   48,80   48,20   44,30 -- --   60,50    0,00    0,00

09 --   42,60   55,70   57,50   48,80   48,20   44,30 -- --   60,50    0,00    0,00

10 --   42,60   55,70   57,50   48,80   48,20   44,30 -- --   60,50    0,00    0,00

11 --   42,60   55,70   57,50   48,80   48,20   44,30 -- --   60,50    0,00    0,00

12 --   42,60   55,70   57,50   48,80   48,20   44,30 -- --   60,50    0,00    0,00

13 --   42,60   55,70   57,50   48,80   48,20   44,30 -- --   60,50    0,00    0,00

14 --   42,60   55,70   57,50   48,80   48,20   44,30 -- --   60,50    0,00    0,00

15 --   42,60   55,70   57,50   48,80   48,20   44,30 -- --   60,50    0,00    0,00

16 --   42,60   55,70   57,50   48,80   48,20   44,30 -- --   60,50    0,00    0,00

17 --   42,60   55,70   57,50   48,80   48,20   44,30 -- --   60,50    0,00    0,00

18 --   42,60   55,70   57,50   48,80   48,20   44,30 -- --   60,50    0,00    0,00

19 --   42,60   55,70   57,50   48,80   48,20   44,30 -- --   60,50    0,00    0,00

20 --   57,50   65,10   66,40   59,20   57,80   53,60 -- --   69,92    0,00    0,00

21 --   57,50   65,10   66,40   59,20   57,80   53,60 -- --   69,92    0,00    0,00

22 --   57,50   65,10   66,40   59,20   57,80   53,60 -- --   69,92    0,00    0,00

23 --   57,50   65,10   66,40   59,20   57,80   53,60 -- --   69,92    0,00    0,00

24 --   57,50   65,10   66,40   59,20   57,80   53,60 -- --   69,92    0,00    0,00

25 --   57,50   65,10   66,40   59,20   57,80   53,60 -- --   69,92    0,00    0,00

26 --   58,80   66,40   67,70   60,50   59,10   54,90 -- --   71,22    0,00    0,00

27 --   58,80   66,40   67,70   60,50   59,10   54,90 -- --   71,22    0,00    0,00

28 --   58,80   66,40   67,70   60,50   59,10   54,90 -- --   71,22    0,00    0,00

29 --   58,80   66,40   67,70   60,50   59,10   54,90 -- --   71,22    0,00    0,00

30 --   49,80   61,40   59,10   57,70   59,30   60,00 -- --   66,75    0,00    0,00

31 --   43,00   56,30   51,10   44,50   41,90   42,60 -- --   58,04    0,00    0,00

32 --   49,00   58,60   57,90   58,10   57,70   59,90 -- --   65,60    0,00    0,00

33 --   54,80   57,60   61,40   61,20   58,80   60,50 -- --   67,37    0,00    0,00

34 --   50,40   57,90   61,80   58,20   57,70   58,50 -- --   66,23    0,00    0,00

35 --   53,10   67,80   73,40   73,80   78,00   74,00   68,50   57,50   81,70    0,00    0,00

36 --   53,10   67,80   73,40   73,80   78,00   74,00   68,50   57,50   81,70    0,00    0,00

37   45,90   60,50   72,10   70,90   76,30  103,30   93,50   85,70   75,90  103,82    0,00    0,00

100 --   56,30   63,60   63,70   58,30   54,00   50,80 -- --   67,86    0,00    0,00

101 --   56,30   63,60   63,70   58,30   54,00   50,80 -- --   67,86    0,00    0,00

102 --   56,30   63,60   63,70   58,30   54,00   50,80 -- --   67,86    0,00    0,00

103 --   56,30   63,60   63,70   58,30   54,00   50,80 -- --   67,86    0,00    0,00

104 --   52,70   60,70   61,10   57,50   53,20   51,00 -- --   65,50    0,00    0,00

105 --   59,10   67,30   68,80   64,90   63,40   60,20 -- --   73,03    0,00    0,00

106 --   58,60   64,60   67,40   64,90   56,90   51,90 -- --   71,09    0,00    0,00

107 --   49,90   64,50   66,10   61,00   53,70   48,70 -- --   69,32    0,00    0,00

108 --   49,90   64,50   66,10   61,00   53,70   48,70 -- --   69,32    0,00    0,00

109 --   49,90   64,50   66,10   61,00   53,70   48,70 -- --   69,32    0,00    0,00

110 --   49,90   64,50   66,10   61,00   53,70   48,70 -- --   69,32    0,00    0,00

111 --   54,10   65,20   65,30   61,20   56,20   55,10 -- --   69,55    0,00    0,00

112 --   47,40   57,80   56,30   52,20   48,10   45,70 -- --   61,31    0,00    0,00

113 --   51,00   60,60   63,60   58,80   52,10   51,90 -- --   66,67    0,00    0,00

114 --   44,40   56,20   57,10   53,80   49,00   48,60 -- --   61,30    0,00    0,00

115 --   46,40   52,40   55,40   55,60   54,30   56,10 -- --   62,05    0,00    0,00
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Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr Totaal

P01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   98,26

P02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   98,26

P03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   98,26

P04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   98,26

P05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   98,26

P06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  108,04

P07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  114,02

P08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   99,75

P09    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   99,75

P10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   99,75

P11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   99,75

01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   60,50

02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   60,50

03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   60,50

04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   60,50

05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   60,50

06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   60,50

07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   60,50

08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   60,50

09    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   60,50

10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   60,50

11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   60,50

12    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   60,50

13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   60,50

14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   60,50

15    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   60,50

16    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   60,50

17    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   60,50

18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   60,50

19    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   60,50

20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,92

21    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,92

22    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,92

23    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,92

24    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,92

25    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,92

26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   71,22

27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   71,22

28    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   71,22

29    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   71,22

30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   66,75

31    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,04

32    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   65,60

33    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   67,37

34    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   66,23

35    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   81,70

36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   81,70

37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  103,82

100    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   67,86

101    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   67,86

102    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   67,86

103    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   67,86

104    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   65,50

105    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   73,03

106    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   71,09

107    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,32

108    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,32

109    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,32

110    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,32

111    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,55

112    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   61,31

113    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   66,67

114    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   61,30

115    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   62,05
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Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hoogte X Y

116 Platdak 2 restaurant/café      2,80     0,10     104198,23     394355,10

117 Platdak 2 restaurant/café      2,80     0,10     104199,02     394351,96

118 Raam 5 restaurant/café      0,00     1,70     104189,45     394357,74

119 Raam 6 restaurant/café      0,00     1,70     104189,00     394360,31

120 Schuindak bestaand restaurant/café      0,00     4,16     104192,82     394352,82

121 Schuindak bestaand restaurant/café      0,00     4,16     104193,48     394353,00

122 Schuindak bestaand restaurant/café      0,00     4,16     104191,58     394359,80

123 Schuindak bestaand restaurant/café      0,00     4,16     104192,26     394359,92

124 Afzuiging restaurant      2,80     1,00     104191,36     394369,03

125 Grasmaaier      0,00     0,50     104210,63     394361,43

126 Grasmaaier      0,00     0,50     104218,79     394308,29

127 Grasmaaier      0,00     0,50     104122,38     394321,39

128 Grasmaaier      0,00     0,50     104102,36     394376,76

129 Legen afval container      0,00     1,00     104183,77     394336,76
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Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Hdef. Type Richt. Hoek GeenRefl. Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N)

116 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 Nee 12,000  4,000  8,000

117 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 Nee 12,000  4,000  8,000

118 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

119 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

120 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

121 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

122 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

123 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Ja 12,000  4,000  8,000

124 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 Nee 12,000  4,000  3,000

125 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee  0,500 -- --

126 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee  0,500 -- --

127 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee  0,500 -- --

128 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee  0,500 -- --

129 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee  0,083 -- --
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Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63

116 --   60,80   66,50   69,30   67,20   58,60   53,60 -- --   73,09    0,00    0,00

117 --   60,80   66,50   69,30   67,20   58,60   53,60 -- --   73,09    0,00    0,00

118 --   40,70   53,10   54,40   52,30   50,60   53,20 -- --   59,93    0,00    0,00

119 --   41,70   50,60   53,90   51,60   47,00   49,70 -- --   58,22    0,00    0,00

120 --   59,30   70,30   72,90   67,20   60,10   60,50 -- --   75,85    0,00    0,00

121 --   59,30   70,30   72,90   67,20   60,10   60,50 -- --   75,85    0,00    0,00

122 --   59,30   70,30   72,90   67,20   60,10   60,50 -- --   75,85    0,00    0,00

123 --   59,30   70,30   72,90   67,20   60,10   60,50 -- --   75,85    0,00    0,00

124   35,30   44,70   54,90   56,70   61,80   67,20   63,40   66,70   53,60   71,66    0,00    0,00

125   53,90   69,10   90,10   90,80   95,50   99,40   97,40   92,80   84,80  103,46    0,00    0,00

126   53,90   69,10   90,10   90,80   95,50   99,40   97,40   92,80   84,80  103,46    0,00    0,00

127   53,90   69,10   90,10   90,80   95,50   99,40   97,40   92,80   84,80  103,46    0,00    0,00

128   53,90   69,10   90,10   90,80   95,50   99,40   97,40   92,80   84,80  103,46    0,00    0,00

129   45,90   60,50   72,10   70,90   76,30  103,30   93,50   85,70   75,90  103,82    0,00    0,00
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Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr Totaal

116    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   73,09

117    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   73,09

118    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   59,93

119    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,22

120    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   75,85

121    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   75,85

122    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   75,85

123    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   75,85

124    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   71,66

125    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  103,46

126    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  103,46

127    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  103,46

128    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  103,46

129    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  103,82
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Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

Groep: Lar,lt

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H M-1 M-n Vormpunten Lengte

MO01 Vrachtwagen (legen afvalcontainer)      1,00      0,00      0,00           5            39,10

MO02 Vrachtwagen (aanleveren goederen)      1,00      0,00      0,00           7            39,72

MO03 Personenauto's      0,75      0,00      0,00           3            59,15

MO04 Personenauto's      0,75      0,00      0,00           4            79,34

MO05 Personenauto's      0,75      0,00      0,00           4            97,00

MO06 Personenauto's      0,75      0,00      0,00           5           108,05

MO101 Vrachtwagen (legen afvalcontainer)      1,00      0,00      0,00           5            39,10

MO102 Vrachtwagen (aanleveren goederen)      1,00      0,00      0,00           7            40,51

MO103 Personenwagens (camping/ terras/ staminee)      0,75      0,00      0,00           6           147,78
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Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

Groep: Lar,lt

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Gem.snelheid Max.afst. Aant.puntbr Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250

MO01     2 -- --  10  10,00           4   77,90   84,90   91,40   95,20

MO02     2 -- --  10  10,00           4   77,90   84,90   91,40   95,20

MO03    20    20    20  10  10,00           6   62,60   67,60   75,80   78,90

MO04    20    20    20  10  10,00           8   62,60   67,60   75,80   78,90

MO05    22    22    22  10  10,00          10   62,60   67,60   75,80   78,90

MO06    23    23    23  10  10,00          11   62,60   67,60   75,80   78,90

MO101     2 -- --  10  10,00           4   77,90   84,90   91,40   95,20

MO102     2 -- --  10  10,00           5   77,90   84,90   91,40   95,20

MO103    80    80    80  10  10,00          15   62,60   67,60   75,80   78,90
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Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

Groep: Lar,lt

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k

MO01   95,10  100,90   99,40   93,40   85,80  105,03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

MO02   95,10  100,90   99,40   93,40   85,80  105,03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

MO03   82,50   84,70   84,00   80,20   76,10   89,97    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

MO04   82,50   84,70   84,00   80,20   76,10   89,97    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

MO05   82,50   84,70   84,00   80,20   76,10   89,97    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

MO06   82,50   84,70   84,00   80,20   76,10   89,97    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

MO101   95,10  100,90   99,40   93,40   85,80  105,03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

MO102   95,10  100,90   99,40   93,40   85,80  105,03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

MO103   82,50   84,70   84,00   80,20   76,10   89,97    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

Groep: Lar,lt

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k

MO01    0,00    0,00    0,00   77,90   84,90   91,40   95,20   95,10  100,90   99,40   93,40   85,80

MO02    0,00    0,00    0,00   77,90   84,90   91,40   95,20   95,10  100,90   99,40   93,40   85,80

MO03    0,00    0,00    0,00   62,60   67,60   75,80   78,90   82,50   84,70   84,00   80,20   76,10

MO04    0,00    0,00    0,00   62,60   67,60   75,80   78,90   82,50   84,70   84,00   80,20   76,10

MO05    0,00    0,00    0,00   62,60   67,60   75,80   78,90   82,50   84,70   84,00   80,20   76,10

MO06    0,00    0,00    0,00   62,60   67,60   75,80   78,90   82,50   84,70   84,00   80,20   76,10

MO101    0,00    0,00    0,00   77,90   84,90   91,40   95,20   95,10  100,90   99,40   93,40   85,80

MO102    0,00    0,00    0,00   77,90   84,90   91,40   95,20   95,10  100,90   99,40   93,40   85,80

MO103    0,00    0,00    0,00   62,60   67,60   75,80   78,90   82,50   84,70   84,00   80,20   76,10
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Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

Groep: Lar,lt

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr Totaal

MO01  105,03

MO02  105,03

MO03   89,97

MO04   89,97

MO05   89,97

MO06   89,97

MO101  105,03

MO102  105,03

MO103   89,97
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BIJLAGE 3b 

Invoergegevens mobiele bronnen (indirecte hinder) 



Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

Groep: Indirecte hinder

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H M-1 M-n Vormpunten Lengte Aantal(D)

IN01 Vrachtwagen (aanleveren goederen)      1,00      0,00      0,00           8           431,50     8

IN02 Personenauto's      0,75      0,00      0,00           6           339,61   165
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Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

Groep: Indirecte hinder

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Aantal(A) Aantal(N) Gem.snelheid Max.afst. Aant.puntbr Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k

IN01 -- --  30  10,00          44   77,90   84,90   91,40   95,20   95,10  100,90

IN02   165   165  30  10,00          34   62,60   67,60   75,80   78,90   82,50   84,70
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Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

Groep: Indirecte hinder

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k

IN01   99,40   93,40   85,80  105,03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

IN02   84,00   80,20   76,10   89,97    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

Groep: Indirecte hinder

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

IN01    0,00   77,90   84,90   91,40   95,20   95,10  100,90   99,40   93,40   85,80  105,03

IN02    0,00   62,60   67,60   75,80   78,90   82,50   84,70   84,00   80,20   76,10   89,97

14-10-2019 15:11:55Geomilieu V4.50



 

 

BIJLAGE 4 

Invoergegevens rekenpunten 



Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C

W01 Zundertseweg 64c (woning)     104157,18     394454,45      0,00 Relatief      1,50      5,00 --

W02 Blikken 9 (woning)     104343,27     394352,92      0,00 Relatief      1,50      5,00 --

W03 Blikken 15 (woning)     104395,08     394300,08      0,00 Relatief      1,50      5,00 --

W04 Zundertseweg 79 (woning)     104255,44     394227,14      0,00 Relatief      1,50      5,00 --

W05 Zundertseweg 69 (woning)     104154,75     394508,44      0,00 Relatief      1,50      5,00 --

W06 Zundertseweg 68 (woning)     104208,57     394142,43      0,00 Relatief      1,50      5,00 --
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Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

W01 -- -- -- Ja

W02 -- -- -- Ja

W03 -- -- -- Ja

W04 -- -- -- Ja

W05 -- -- -- Ja

W06 -- -- -- Ja
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BIJLAGE 5 

Invoergegevens rekenmodel 



Rapport: Lijst van model eigenschappen

Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

Model eigenschap

Omschrijving Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 

Verantwoordelijke rv

Rekenmethode #2|Industrielawaai|IL|

    

Aangemaakt door rv op 7-7-2016

Laatst ingezien door rv op 14-10-2019

Model aangemaakt met Geomilieu V4.00

    

Dagperiode 07:00 - 19:00

Avondperiode 19:00 - 23:00

Nachtperiode 23:00 - 07:00

Samengestelde periode Etmaalwaarde

Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 5

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0

Standaard bodemfactor 1,0

Absorptiestandaarden HMRI-II.8

Dynamische foutmarge --

Clusteren gebouwen Ja

Verwijderen binnenwanden Ja
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Commentaar
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BIJLAGE 6 

Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 



 

 

 

Muziekgeluid staminee 



Rapport: Resultatentabel

Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Horeca (restaurant/cafe)

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W01_A Zundertseweg 64c (woning) 1,50 25,97 25,97 25,70

W01_B Zundertseweg 64c (woning) 5,00 29,65 29,65 29,45

W02_A Blikken 9 (woning) 1,50 23,51 23,51 23,33

W02_B Blikken 9 (woning) 5,00 26,38 26,38 26,24

W03_A Blikken 15 (woning) 1,50 21,66 21,66 21,51

W03_B Blikken 15 (woning) 5,00 23,76 23,76 23,65

W04_A Zundertseweg 79 (woning) 1,50 23,75 23,75 23,59

W04_B Zundertseweg 79 (woning) 5,00 26,56 26,56 26,43

W05_A Zundertseweg 69 (woning) 1,50 24,15 24,15 23,87

W05_B Zundertseweg 69 (woning) 5,00 25,52 25,52 25,38

W06_A Zundertseweg 68 (woning) 1,50 18,70 18,70 18,61

W06_B Zundertseweg 68 (woning) 5,00 21,26 21,26 21,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel

Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

LAeq bij Bron voor toetspunt: W01_A - Zundertseweg 64c (woning)

Groep: Horeca (restaurant/cafe)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W01_A Zundertseweg 64c (woning) 1,50 25,97 25,97 25,70

122 Schuindak bestaand restaurant/café 4,16 18,34 18,34 18,34

120 Schuindak bestaand restaurant/café 4,16 17,06 17,06 17,06

123 Schuindak bestaand restaurant/café 4,16 16,29 16,29 16,29

124 Afzuiging restaurant 1,00 15,83 15,83 11,57

121 Schuindak bestaand restaurant/café 4,16 15,18 15,18 15,18

117 Platdak 2 restaurant/café 0,10 13,44 13,44 13,44

106 Platdak 1 restaurant/café 0,10 13,32 13,32 13,32

116 Platdak 2 restaurant/café 0,10 12,34 12,34 12,34

109 Schuindak restaurant/café 4,50 11,11 11,11 11,11

110 Schuindak restaurant/café 4,50 10,90 10,90 10,90

108 Schuindak restaurant/café 4,50 10,67 10,67 10,67

105 Schuifpui restaurant/café 1,66 10,54 10,54 10,54

102 Glas onder dak restaurant/café 3,30 9,84 9,84 9,84

101 Glas onder dak restaurant/café 3,30 9,74 9,74 9,74

103 Glas onder dak restaurant/café 3,30 9,28 9,28 9,28

100 Glas onder dak restaurant/café 3,30 8,86 8,86 8,86

107 Schuindak restaurant/café 4,50 6,78 6,78 6,78

111 Raam 2 restaurant/café 1,66 5,86 5,86 5,86

104 Raam 1 restaurant/café 1,66 5,74 5,74 5,74

118 Raam 5 restaurant/café 1,70 2,94 2,94 2,94

119 Raam 6 restaurant/café 1,70 0,90 0,90 0,90

113 Raam 4 restaurant/café 1,66 0,06 0,06 0,06

112 Raam 3 restaurant/café 1,66 -1,88 -1,88 -1,88

115 Deur 2 nooduitgang restaurant/café 1,66 -2,52 -2,52 -2,52

114 Deur 1 nooduitgang restaurant/café 1,66 -5,72 -5,72 -5,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel

Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

LAeq bij Bron voor toetspunt: W01_B - Zundertseweg 64c (woning)

Groep: Horeca (restaurant/cafe)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W01_B Zundertseweg 64c (woning) 5,00 29,65 29,65 29,45

122 Schuindak bestaand restaurant/café 4,16 22,83 22,83 22,83

120 Schuindak bestaand restaurant/café 4,16 21,93 21,93 21,93

123 Schuindak bestaand restaurant/café 4,16 19,95 19,95 19,95

121 Schuindak bestaand restaurant/café 4,16 18,71 18,71 18,71

106 Platdak 1 restaurant/café 0,10 16,31 16,31 16,31

109 Schuindak restaurant/café 4,50 16,18 16,18 16,18

110 Schuindak restaurant/café 4,50 15,93 15,93 15,93

117 Platdak 2 restaurant/café 0,10 15,43 15,43 15,43

108 Schuindak restaurant/café 4,50 14,70 14,70 14,70

116 Platdak 2 restaurant/café 0,10 14,06 14,06 14,06

124 Afzuiging restaurant 1,00 18,14 18,14 13,88

102 Glas onder dak restaurant/café 3,30 13,22 13,22 13,22

105 Schuifpui restaurant/café 1,66 12,86 12,86 12,86

103 Glas onder dak restaurant/café 3,30 12,68 12,68 12,68

101 Glas onder dak restaurant/café 3,30 12,35 12,35 12,35

100 Glas onder dak restaurant/café 3,30 11,19 11,19 11,19

107 Schuindak restaurant/café 4,50 10,12 10,12 10,12

104 Raam 1 restaurant/café 1,66 8,02 8,02 8,02

111 Raam 2 restaurant/café 1,66 7,94 7,94 7,94

118 Raam 5 restaurant/café 1,70 5,52 5,52 5,52

119 Raam 6 restaurant/café 1,70 3,83 3,83 3,83

113 Raam 4 restaurant/café 1,66 2,33 2,33 2,33

115 Deur 2 nooduitgang restaurant/café 1,66 0,78 0,78 0,78

112 Raam 3 restaurant/café 1,66 -0,13 -0,13 -0,13

114 Deur 1 nooduitgang restaurant/café 1,66 -3,65 -3,65 -3,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel

Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

LAeq bij Bron voor toetspunt: W04_A - Zundertseweg 79 (woning)

Groep: Horeca (restaurant/cafe)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W04_A Zundertseweg 79 (woning) 1,50 23,75 23,75 23,59

121 Schuindak bestaand restaurant/café 4,16 15,80 15,80 15,80

123 Schuindak bestaand restaurant/café 4,16 14,55 14,55 14,55

120 Schuindak bestaand restaurant/café 4,16 13,51 13,51 13,51

105 Schuifpui restaurant/café 1,66 13,36 13,36 13,36

116 Platdak 2 restaurant/café 0,10 12,26 12,26 12,26

117 Platdak 2 restaurant/café 0,10 12,17 12,17 12,17

124 Afzuiging restaurant 1,00 11,48 11,48 7,22

122 Schuindak bestaand restaurant/café 4,16 11,42 11,42 11,42

111 Raam 2 restaurant/café 1,66 9,72 9,72 9,72

101 Glas onder dak restaurant/café 3,30 8,90 8,90 8,90

107 Schuindak restaurant/café 4,50 8,23 8,23 8,23

108 Schuindak restaurant/café 4,50 8,09 8,09 8,09

110 Schuindak restaurant/café 4,50 7,29 7,29 7,29

106 Platdak 1 restaurant/café 0,10 7,23 7,23 7,23

113 Raam 4 restaurant/café 1,66 6,25 6,25 6,25

100 Glas onder dak restaurant/café 3,30 6,19 6,19 6,19

103 Glas onder dak restaurant/café 3,30 6,07 6,07 6,07

104 Raam 1 restaurant/café 1,66 5,91 5,91 5,91

109 Schuindak restaurant/café 4,50 3,56 3,56 3,56

102 Glas onder dak restaurant/café 3,30 3,37 3,37 3,37

112 Raam 3 restaurant/café 1,66 2,39 2,39 2,39

114 Deur 1 nooduitgang restaurant/café 1,66 1,50 1,50 1,50

115 Deur 2 nooduitgang restaurant/café 1,66 -5,66 -5,66 -5,66

118 Raam 5 restaurant/café 1,70 -7,89 -7,89 -7,89

119 Raam 6 restaurant/café 1,70 -9,08 -9,08 -9,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-10-2019 15:21:37Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel

Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

LAeq bij Bron voor toetspunt: W04_B - Zundertseweg 79 (woning)

Groep: Horeca (restaurant/cafe)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W04_B Zundertseweg 79 (woning) 5,00 26,56 26,56 26,43

121 Schuindak bestaand restaurant/café 4,16 19,18 19,18 19,18

123 Schuindak bestaand restaurant/café 4,16 18,50 18,50 18,50

120 Schuindak bestaand restaurant/café 4,16 16,58 16,58 16,58

105 Schuifpui restaurant/café 1,66 15,07 15,07 15,07

116 Platdak 2 restaurant/café 0,10 14,33 14,33 14,33

122 Schuindak bestaand restaurant/café 4,16 14,28 14,28 14,28

117 Platdak 2 restaurant/café 0,10 14,15 14,15 14,15

107 Schuindak restaurant/café 4,50 12,39 12,39 12,39

108 Schuindak restaurant/café 4,50 12,35 12,35 12,35

101 Glas onder dak restaurant/café 3,30 11,69 11,69 11,69

111 Raam 2 restaurant/café 1,66 11,25 11,25 11,25

110 Schuindak restaurant/café 4,50 10,80 10,80 10,80

100 Glas onder dak restaurant/café 3,30 9,07 9,07 9,07

124 Afzuiging restaurant 1,00 13,21 13,21 8,95

113 Raam 4 restaurant/café 1,66 8,15 8,15 8,15

103 Glas onder dak restaurant/café 3,30 8,08 8,08 8,08

106 Platdak 1 restaurant/café 0,10 8,08 8,08 8,08

104 Raam 1 restaurant/café 1,66 7,49 7,49 7,49

109 Schuindak restaurant/café 4,50 6,52 6,52 6,52

102 Glas onder dak restaurant/café 3,30 5,23 5,23 5,23

112 Raam 3 restaurant/café 1,66 3,48 3,48 3,48

114 Deur 1 nooduitgang restaurant/café 1,66 3,11 3,11 3,11

115 Deur 2 nooduitgang restaurant/café 1,66 -4,18 -4,18 -4,18

118 Raam 5 restaurant/café 1,70 -6,50 -6,50 -6,50

119 Raam 6 restaurant/café 1,70 -7,37 -7,37 -7,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-10-2019 15:21:48Geomilieu V4.50



 

 

 

Overige geluidbronnen huidige situatie 



Rapport: Resultatentabel

Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: verkeer/overig

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W01_A Zundertseweg 64c (woning) 1,50 33,86 18,96 15,95

W01_B Zundertseweg 64c (woning) 5,00 37,00 22,43 19,42

W02_A Blikken 9 (woning) 1,50 35,65 22,72 19,71

W02_B Blikken 9 (woning) 5,00 37,35 24,10 21,09

W03_A Blikken 15 (woning) 1,50 33,02 19,71 16,70

W03_B Blikken 15 (woning) 5,00 34,25 20,50 17,49

W04_A Zundertseweg 79 (woning) 1,50 36,84 27,69 24,68

W04_B Zundertseweg 79 (woning) 5,00 38,37 29,49 26,48

W05_A Zundertseweg 69 (woning) 1,50 33,23 16,90 13,89

W05_B Zundertseweg 69 (woning) 5,00 34,22 18,69 15,68

W06_A Zundertseweg 68 (woning) 1,50 31,55 23,85 20,84

W06_B Zundertseweg 68 (woning) 5,00 32,89 25,58 22,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-10-2019 15:22:36Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel

Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

LAeq bij Bron voor toetspunt: W01_A - Zundertseweg 64c (woning)

Groep: verkeer/overig

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W01_A Zundertseweg 64c (woning) 1,50 33,86 18,96 15,95

128 Grasmaaier 0,50 31,93 -- --

125 Grasmaaier 0,50 26,45 -- --

126 Grasmaaier 0,50 23,29 -- --

127 Grasmaaier 0,50 21,46 -- --

MO103 Personenwagens (camping/ terras/ staminee) 0,75 14,19 18,97 15,96

MO102 Vrachtwagen (aanleveren goederen) 1,00 12,32 -- --

MO101 Vrachtwagen (legen afvalcontainer) 1,00 12,27 -- --

129 Legen afval container 1,00 11,58 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-10-2019 15:23:44Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel

Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

LAeq bij Bron voor toetspunt: W01_B - Zundertseweg 64c (woning)

Groep: verkeer/overig

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W01_B Zundertseweg 64c (woning) 5,00 37,00 22,43 19,42

125 Grasmaaier 0,50 32,24 -- --

126 Grasmaaier 0,50 26,63 -- --

127 Grasmaaier 0,50 24,19 -- --

128 Grasmaaier 0,50 33,92 -- --

129 Legen afval container 1,00 13,53 -- --

MO101 Vrachtwagen (legen afvalcontainer) 1,00 15,31 -- --

MO102 Vrachtwagen (aanleveren goederen) 1,00 15,32 -- --

MO103 Personenwagens (camping/ terras/ staminee) 0,75 17,65 22,43 19,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-10-2019 15:23:57Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel

Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

LAeq bij Bron voor toetspunt: W04_A - Zundertseweg 79 (woning)

Groep: verkeer/overig

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W04_A Zundertseweg 79 (woning) 1,50 36,84 27,69 24,68

125 Grasmaaier 0,50 32,13 -- --

126 Grasmaaier 0,50 33,39 -- --

127 Grasmaaier 0,50 26,81 -- --

128 Grasmaaier 0,50 18,06 -- --

129 Legen afval container 1,00 23,19 -- --

MO101 Vrachtwagen (legen afvalcontainer) 1,00 15,45 -- --

MO102 Vrachtwagen (aanleveren goederen) 1,00 15,42 -- --

MO103 Personenwagens (camping/ terras/ staminee) 0,75 22,91 27,69 24,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-10-2019 15:24:08Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel

Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

LAeq bij Bron voor toetspunt: W04_B - Zundertseweg 79 (woning)

Groep: verkeer/overig

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W04_B Zundertseweg 79 (woning) 5,00 38,37 29,49 26,48

125 Grasmaaier 0,50 33,67 -- --

126 Grasmaaier 0,50 35,07 -- --

127 Grasmaaier 0,50 27,61 -- --

128 Grasmaaier 0,50 19,13 -- --

129 Legen afval container 1,00 24,62 -- --

MO101 Vrachtwagen (legen afvalcontainer) 1,00 16,84 -- --

MO102 Vrachtwagen (aanleveren goederen) 1,00 16,77 -- --

MO103 Personenwagens (camping/ terras/ staminee) 0,75 24,70 29,48 26,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-10-2019 15:24:19Geomilieu V4.50



 

 

 

Muziekgeluid horeca gelegenheid 



Rapport: Resultatentabel

Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Horeca(zaal)

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W01_A Zundertseweg 64c (woning) 1,50 19,85 19,85 19,85

W01_B Zundertseweg 64c (woning) 5,00 22,43 22,43 22,43

W02_A Blikken 9 (woning) 1,50 18,18 18,18 18,18

W02_B Blikken 9 (woning) 5,00 19,25 19,25 19,25

W03_A Blikken 15 (woning) 1,50 16,55 16,55 16,55

W03_B Blikken 15 (woning) 5,00 17,34 17,34 17,34

W04_A Zundertseweg 79 (woning) 1,50 19,64 19,64 19,64

W04_B Zundertseweg 79 (woning) 5,00 20,41 20,41 20,41

W05_A Zundertseweg 69 (woning) 1,50 16,75 16,75 16,75

W05_B Zundertseweg 69 (woning) 5,00 18,61 18,61 18,61

W06_A Zundertseweg 68 (woning) 1,50 15,56 15,56 15,56

W06_B Zundertseweg 68 (woning) 5,00 16,65 16,65 16,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-10-2019 15:26:12Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel

Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

LAeq bij Bron voor toetspunt: W01_A - Zundertseweg 64c (woning)

Groep: Horeca(zaal)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W01_A Zundertseweg 64c (woning) 1,50 19,85 19,85 19,85

28 Dak (noord) 0,10 12,79 12,79 12,79

26 Dak (noord) 0,10 12,04 12,04 12,04

27 Dak (noord) 0,10 12,04 12,04 12,04

29 Dak (noord) 0,10 11,90 11,90 11,90

20 Dak (zuid) 0,10 5,04 5,04 5,04

21 Dak (zuid) 0,10 4,95 4,95 4,95

22 Dak (zuid) 0,10 4,91 4,91 4,91

24 Dak (zuid) 0,10 3,72 3,72 3,72

25 Dak (zuid) 0,10 3,62 3,62 3,62

23 Dak (zuid) 0,10 3,40 3,40 3,40

30 Deur 1 1,60 2,05 2,05 2,05

07 Daklicht 0,10 1,97 1,97 1,97

31 Deur 2 1,33 0,94 0,94 0,94

32 Deur 3 1,33 0,92 0,92 0,92

08 Daklicht 0,10 0,50 0,50 0,50

12 Daklicht 0,10 -0,02 -0,02 -0,02

09 Daklicht 0,10 -0,04 -0,04 -0,04

10 Daklicht 0,10 -0,23 -0,23 -0,23

11 Daklicht 0,10 -0,26 -0,26 -0,26

19 Daklicht 0,10 -0,93 -0,93 -0,93

18 Daklicht 0,10 -1,06 -1,06 -1,06

33 Deur 4 2,33 -2,80 -2,80 -2,80

34 Deur 5 2,33 -4,59 -4,59 -4,59

01 Daklicht 0,10 -11,35 -11,35 -11,35

02 Daklicht 0,10 -11,57 -11,57 -11,57

03 Daklicht 0,10 -11,67 -11,67 -11,67

04 Daklicht 0,10 -11,73 -11,73 -11,73

06 Daklicht 0,10 -11,73 -11,73 -11,73

05 Daklicht 0,10 -11,78 -11,78 -11,78

13 Daklicht 0,10 -12,70 -12,70 -12,70

14 Daklicht 0,10 -12,85 -12,85 -12,85

17 Daklicht 0,10 -12,88 -12,88 -12,88

15 Daklicht 0,10 -12,93 -12,93 -12,93

16 Daklicht 0,10 -12,97 -12,97 -12,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-10-2019 15:26:24Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel

Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

LAeq bij Bron voor toetspunt: W01_B - Zundertseweg 64c (woning)

Groep: Horeca(zaal)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W01_B Zundertseweg 64c (woning) 5,00 22,43 22,43 22,43

28 Dak (noord) 0,10 15,30 15,30 15,30

27 Dak (noord) 0,10 14,74 14,74 14,74

26 Dak (noord) 0,10 14,69 14,69 14,69

29 Dak (noord) 0,10 14,14 14,14 14,14

20 Dak (zuid) 0,10 7,27 7,27 7,27

21 Dak (zuid) 0,10 7,21 7,21 7,21

22 Dak (zuid) 0,10 7,14 7,14 7,14

24 Dak (zuid) 0,10 5,65 5,65 5,65

25 Dak (zuid) 0,10 5,52 5,52 5,52

23 Dak (zuid) 0,10 5,34 5,34 5,34

32 Deur 3 1,33 5,11 5,11 5,11

07 Daklicht 0,10 4,87 4,87 4,87

30 Deur 1 1,60 4,52 4,52 4,52

18 Daklicht 0,10 3,95 3,95 3,95

08 Daklicht 0,10 3,72 3,72 3,72

09 Daklicht 0,10 3,36 3,36 3,36

12 Daklicht 0,10 3,29 3,29 3,29

10 Daklicht 0,10 3,21 3,21 3,21

11 Daklicht 0,10 3,17 3,17 3,17

31 Deur 2 1,33 3,14 3,14 3,14

19 Daklicht 0,10 1,93 1,93 1,93

33 Deur 4 2,33 0,73 0,73 0,73

34 Deur 5 2,33 -0,59 -0,59 -0,59

01 Daklicht 0,10 -8,10 -8,10 -8,10

02 Daklicht 0,10 -8,26 -8,26 -8,26

03 Daklicht 0,10 -8,33 -8,33 -8,33

04 Daklicht 0,10 -8,39 -8,39 -8,39

05 Daklicht 0,10 -8,45 -8,45 -8,45

06 Daklicht 0,10 -8,45 -8,45 -8,45

13 Daklicht 0,10 -9,89 -9,89 -9,89

14 Daklicht 0,10 -10,04 -10,04 -10,04

15 Daklicht 0,10 -10,12 -10,12 -10,12

17 Daklicht 0,10 -10,15 -10,15 -10,15

16 Daklicht 0,10 -10,18 -10,18 -10,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-10-2019 15:26:40Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel

Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

LAeq bij Bron voor toetspunt: W04_A - Zundertseweg 79 (woning)

Groep: Horeca(zaal)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W04_A Zundertseweg 79 (woning) 1,50 19,64 19,64 19,64

30 Deur 1 1,60 11,65 11,65 11,65

23 Dak (zuid) 0,10 9,39 9,39 9,39

24 Dak (zuid) 0,10 9,35 9,35 9,35

25 Dak (zuid) 0,10 9,02 9,02 9,02

29 Dak (noord) 0,10 9,02 9,02 9,02

20 Dak (zuid) 0,10 7,55 7,55 7,55

21 Dak (zuid) 0,10 7,38 7,38 7,38

26 Dak (noord) 0,10 7,27 7,27 7,27

22 Dak (zuid) 0,10 7,18 7,18 7,18

28 Dak (noord) 0,10 6,98 6,98 6,98

27 Dak (noord) 0,10 6,61 6,61 6,61

32 Deur 3 1,33 3,73 3,73 3,73

34 Deur 5 2,33 2,16 2,16 2,16

33 Deur 4 2,33 0,13 0,13 0,13

31 Deur 2 1,33 -1,04 -1,04 -1,04

13 Daklicht 0,10 -2,18 -2,18 -2,18

14 Daklicht 0,10 -2,28 -2,28 -2,28

15 Daklicht 0,10 -2,41 -2,41 -2,41

17 Daklicht 0,10 -2,54 -2,54 -2,54

16 Daklicht 0,10 -2,56 -2,56 -2,56

01 Daklicht 0,10 -3,32 -3,32 -3,32

19 Daklicht 0,10 -3,43 -3,43 -3,43

02 Daklicht 0,10 -3,45 -3,45 -3,45

03 Daklicht 0,10 -3,56 -3,56 -3,56

04 Daklicht 0,10 -3,68 -3,68 -3,68

06 Daklicht 0,10 -3,70 -3,70 -3,70

05 Daklicht 0,10 -3,77 -3,77 -3,77

18 Daklicht 0,10 -6,07 -6,07 -6,07

11 Daklicht 0,10 -7,20 -7,20 -7,20

12 Daklicht 0,10 -7,47 -7,47 -7,47

07 Daklicht 0,10 -8,58 -8,58 -8,58

09 Daklicht 0,10 -8,72 -8,72 -8,72

10 Daklicht 0,10 -8,87 -8,87 -8,87

08 Daklicht 0,10 -10,18 -10,18 -10,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-10-2019 15:26:50Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel

Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

LAeq bij Bron voor toetspunt: W04_B - Zundertseweg 79 (woning)

Groep: Horeca(zaal)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W04_B Zundertseweg 79 (woning) 5,00 20,41 20,41 20,41

30 Deur 1 1,60 12,74 12,74 12,74

23 Dak (zuid) 0,10 10,07 10,07 10,07

24 Dak (zuid) 0,10 9,98 9,98 9,98

25 Dak (zuid) 0,10 9,74 9,74 9,74

29 Dak (noord) 0,10 9,73 9,73 9,73

20 Dak (zuid) 0,10 8,36 8,36 8,36

21 Dak (zuid) 0,10 8,12 8,12 8,12

22 Dak (zuid) 0,10 7,83 7,83 7,83

28 Dak (noord) 0,10 7,31 7,31 7,31

27 Dak (noord) 0,10 7,09 7,09 7,09

26 Dak (noord) 0,10 6,94 6,94 6,94

32 Deur 3 1,33 5,50 5,50 5,50

34 Deur 5 2,33 3,61 3,61 3,61

33 Deur 4 2,33 1,19 1,19 1,19

31 Deur 2 1,33 -0,61 -0,61 -0,61

13 Daklicht 0,10 -0,86 -0,86 -0,86

14 Daklicht 0,10 -1,03 -1,03 -1,03

15 Daklicht 0,10 -1,22 -1,22 -1,22

16 Daklicht 0,10 -1,36 -1,36 -1,36

17 Daklicht 0,10 -1,36 -1,36 -1,36

01 Daklicht 0,10 -1,83 -1,83 -1,83

02 Daklicht 0,10 -2,03 -2,03 -2,03

19 Daklicht 0,10 -2,04 -2,04 -2,04

03 Daklicht 0,10 -2,21 -2,21 -2,21

04 Daklicht 0,10 -2,40 -2,40 -2,40

06 Daklicht 0,10 -2,51 -2,51 -2,51

05 Daklicht 0,10 -2,57 -2,57 -2,57

18 Daklicht 0,10 -5,30 -5,30 -5,30

12 Daklicht 0,10 -7,61 -7,61 -7,61

09 Daklicht 0,10 -7,64 -7,64 -7,64

07 Daklicht 0,10 -7,80 -7,80 -7,80

10 Daklicht 0,10 -7,84 -7,84 -7,84

11 Daklicht 0,10 -7,94 -7,94 -7,94

08 Daklicht 0,10 -9,47 -9,47 -9,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-10-2019 15:27:02Geomilieu V4.50



 

 

 

Overige geluidbronnen uitbreiding 
 



Rapport: Resultatentabel

Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: verkeer / overig

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W01_A Zundertseweg 64c (woning) 1,50 18,50 18,14 16,01

W01_B Zundertseweg 64c (woning) 5,00 22,05 21,86 19,87

W02_A Blikken 9 (woning) 1,50 24,59 21,02 18,25

W02_B Blikken 9 (woning) 5,00 26,20 22,63 19,96

W03_A Blikken 15 (woning) 1,50 23,77 18,59 15,71

W03_B Blikken 15 (woning) 5,00 24,60 19,48 16,63

W04_A Zundertseweg 79 (woning) 1,50 29,71 29,30 26,55

W04_B Zundertseweg 79 (woning) 5,00 31,49 31,73 28,95

W05_A Zundertseweg 69 (woning) 1,50 16,87 16,14 14,01

W05_B Zundertseweg 69 (woning) 5,00 18,12 18,08 15,94

W06_A Zundertseweg 68 (woning) 1,50 24,95 24,40 21,44

W06_B Zundertseweg 68 (woning) 5,00 26,60 26,51 23,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-10-2019 15:28:44Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel

Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

LAeq bij Bron voor toetspunt: W01_A - Zundertseweg 64c (woning)

Groep: verkeer / overig

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W01_A Zundertseweg 64c (woning) 1,50 18,50 18,14 16,01

35 Motor koelcel 1,50 11,51 11,51 8,50

36 Motor koelcel 1,50 -- -- 8,62

37 Legen afval container 1,00 8,89 -- --

MO01 Vrachtwagen (legen afvalcontainer) 1,00 12,26 -- --

MO02 Vrachtwagen (aanleveren goederen) 1,00 11,80 -- --

MO03 Personenauto's 0,75 -1,16 3,61 0,60

MO04 Personenauto's 0,75 -0,20 4,57 1,56

MO05 Personenauto's 0,75 6,96 11,73 8,72

MO06 Personenauto's 0,75 10,16 14,93 11,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-10-2019 15:28:58Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel

Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

LAeq bij Bron voor toetspunt: W01_B - Zundertseweg 64c (woning)

Groep: verkeer / overig

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W01_B Zundertseweg 64c (woning) 5,00 22,05 21,86 19,87

35 Motor koelcel 1,50 16,25 16,25 13,24

36 Motor koelcel 1,50 -- -- 13,06

37 Legen afval container 1,00 11,03 -- --

MO01 Vrachtwagen (legen afvalcontainer) 1,00 15,29 -- --

MO02 Vrachtwagen (aanleveren goederen) 1,00 15,37 -- --

MO03 Personenauto's 0,75 5,12 9,89 6,88

MO04 Personenauto's 0,75 5,58 10,35 7,34

MO05 Personenauto's 0,75 10,13 14,90 11,89

MO06 Personenauto's 0,75 12,99 17,76 14,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-10-2019 15:29:16Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel

Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

LAeq bij Bron voor toetspunt: W04_A - Zundertseweg 79 (woning)

Groep: verkeer / overig

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W04_A Zundertseweg 79 (woning) 1,50 29,71 29,30 26,55

37 Legen afval container 1,00 27,37 -- --

MO04 Personenauto's 0,75 20,69 25,46 22,45

MO03 Personenauto's 0,75 18,60 23,37 20,36

35 Motor koelcel 1,50 17,05 17,05 14,04

MO06 Personenauto's 0,75 16,21 20,98 17,97

MO05 Personenauto's 0,75 15,55 20,32 17,31

MO02 Vrachtwagen (aanleveren goederen) 1,00 15,52 -- --

MO01 Vrachtwagen (legen afvalcontainer) 1,00 15,43 -- --

36 Motor koelcel 1,50 -- -- 14,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-10-2019 15:29:58Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel

Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

LAeq bij Bron voor toetspunt: W04_B - Zundertseweg 79 (woning)

Groep: verkeer / overig

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W04_B Zundertseweg 79 (woning) 5,00 31,49 31,73 28,95

MO04 Personenauto's 0,75 23,47 28,24 25,23

MO03 Personenauto's 0,75 21,33 26,10 23,09

MO06 Personenauto's 0,75 17,80 22,57 19,56

MO05 Personenauto's 0,75 17,21 21,98 18,97

36 Motor koelcel 1,50 -- -- 15,91

35 Motor koelcel 1,50 18,88 18,88 15,87

37 Legen afval container 1,00 28,82 -- --

MO01 Vrachtwagen (legen afvalcontainer) 1,00 16,82 -- --

MO02 Vrachtwagen (aanleveren goederen) 1,00 16,93 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-10-2019 15:30:10Geomilieu V4.50



 

 

BIJLAGE 7 

Rekenresultaten maximale geluidniveaus 



Rapport: Resultatentabel

Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

LAmax totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Lmax

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W01_A Zundertseweg 64c (woning) 1,50 48,76 42,68 42,68

W01_B Zundertseweg 64c (woning) 5,00 52,01 45,12 45,12

W02_A Blikken 9 (woning) 1,50 54,53 43,49 43,49

W02_B Blikken 9 (woning) 5,00 55,97 45,95 45,95

W03_A Blikken 15 (woning) 1,50 54,36 37,48 37,48

W03_B Blikken 15 (woning) 5,00 55,15 38,76 38,76

W04_A Zundertseweg 79 (woning) 1,50 55,00 53,61 53,61

W04_B Zundertseweg 79 (woning) 5,00 56,43 55,40 55,40

W05_A Zundertseweg 69 (woning) 1,50 47,89 39,54 39,54

W05_B Zundertseweg 69 (woning) 5,00 48,51 40,52 40,52

W06_A Zundertseweg 68 (woning) 1,50 54,79 46,16 46,16

W06_B Zundertseweg 68 (woning) 5,00 56,25 49,06 49,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-10-2019 15:31:05Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel

Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

LAmax bij Bron voor toetspunt: W04_A - Zundertseweg 79 (woning)

Groep: Lmax

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W04_A Zundertseweg 79 (woning) 1,50 55,00 53,61 53,61

P08 Stemgeluid (gillen) 1,80 53,61 53,61 53,61

P03 Dichtslaan portieren voertuigen 1,00 50,95 50,95 50,95

P04 Dichtslaan portieren voertuigen 1,00 49,65 49,65 49,65

P10 Stemgeluid (gillen) 1,80 43,16 43,16 43,16

P09 Stemgeluid (gillen) 1,80 43,09 43,09 43,09

P02 Dichtslaan portieren voertuigen 1,00 42,22 42,22 42,22

P05 Dichtslaan portieren voertuigen 1,00 41,19 41,19 41,19

P11 Stemgeluid (gillen) 1,80 40,78 40,78 40,78

P01 Dichtslaan portieren voertuigen 1,00 40,01 40,01 40,01

P06 Rijden/optrekken vrachtwagen 1,00 50,10 -- --

P07 Legen afvalcontainer 1,00 55,00 -- --

LAmax (hoofdgroep) 65,10 53,61 53,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-10-2019 15:36:09Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel

Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

LAmax bij Bron voor toetspunt: W04_B - Zundertseweg 79 (woning)

Groep: Lmax

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W04_B Zundertseweg 79 (woning) 5,00 56,43 55,40 55,40

P08 Stemgeluid (gillen) 1,80 55,40 55,40 55,40

P03 Dichtslaan portieren voertuigen 1,00 53,63 53,63 53,63

P04 Dichtslaan portieren voertuigen 1,00 52,65 52,65 52,65

P10 Stemgeluid (gillen) 1,80 45,40 45,40 45,40

P09 Stemgeluid (gillen) 1,80 45,06 45,06 45,06

P02 Dichtslaan portieren voertuigen 1,00 44,33 44,33 44,33

P05 Dichtslaan portieren voertuigen 1,00 43,56 43,56 43,56

P11 Stemgeluid (gillen) 1,80 42,43 42,43 42,43

P01 Dichtslaan portieren voertuigen 1,00 42,09 42,09 42,09

P06 Rijden/optrekken vrachtwagen 1,00 51,35 -- --

P07 Legen afvalcontainer 1,00 56,43 -- --

LAmax (hoofdgroep) 65,41 55,40 55,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-10-2019 15:36:20Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel

Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

LAmax bij Bron voor toetspunt: W06_A - Zundertseweg 68 (woning)

Groep: Lmax

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W06_A Zundertseweg 68 (woning) 1,50 54,79 46,16 46,16

P08 Stemgeluid (gillen) 1,80 46,16 46,16 46,16

P04 Dichtslaan portieren voertuigen 1,00 43,76 43,76 43,76

P03 Dichtslaan portieren voertuigen 1,00 40,91 40,91 40,91

P05 Dichtslaan portieren voertuigen 1,00 39,94 39,94 39,94

P10 Stemgeluid (gillen) 1,80 38,84 38,84 38,84

P09 Stemgeluid (gillen) 1,80 38,43 38,43 38,43

P02 Dichtslaan portieren voertuigen 1,00 37,95 37,95 37,95

P01 Dichtslaan portieren voertuigen 1,00 35,80 35,80 35,80

P11 Stemgeluid (gillen) 1,80 35,78 35,78 35,78

P06 Rijden/optrekken vrachtwagen 1,00 44,12 -- --

P07 Legen afvalcontainer 1,00 54,79 -- --

LAmax (hoofdgroep) 70,11 53,86 53,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-10-2019 15:36:31Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel

Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

LAmax bij Bron voor toetspunt: W06_B - Zundertseweg 68 (woning)

Groep: Lmax

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W06_B Zundertseweg 68 (woning) 5,00 56,25 49,06 49,06

P08 Stemgeluid (gillen) 1,80 49,06 49,06 49,06

P04 Dichtslaan portieren voertuigen 1,00 46,96 46,96 46,96

P03 Dichtslaan portieren voertuigen 1,00 43,55 43,55 43,55

P05 Dichtslaan portieren voertuigen 1,00 42,43 42,43 42,43

P10 Stemgeluid (gillen) 1,80 41,11 41,11 41,11

P09 Stemgeluid (gillen) 1,80 40,40 40,40 40,40

P02 Dichtslaan portieren voertuigen 1,00 40,28 40,28 40,28

P01 Dichtslaan portieren voertuigen 1,00 38,64 38,64 38,64

P11 Stemgeluid (gillen) 1,80 37,43 37,43 37,43

P06 Rijden/optrekken vrachtwagen 1,00 45,15 -- --

P07 Legen afvalcontainer 1,00 56,25 -- --

LAmax (hoofdgroep) 70,01 53,82 53,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-10-2019 15:36:45Geomilieu V4.50



 

 

BIJLAGE 8 

Rekenresultaten indirecte hinder 



Rapport: Resultatentabel

Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Indirecte hinder

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W04_B Zundertseweg 79 (woning) 5,00 39,45 40,12 37,11

W06_B Zundertseweg 68 (woning) 5,00 39,67 40,04 37,03

W06_A Zundertseweg 68 (woning) 1,50 39,05 39,23 36,22

W04_A Zundertseweg 79 (woning) 1,50 38,05 38,75 35,74

W01_B Zundertseweg 64c (woning) 5,00 38,93 37,39 34,38

W01_A Zundertseweg 64c (woning) 1,50 38,13 35,51 32,50

W05_B Zundertseweg 69 (woning) 5,00 39,54 31,62 28,61

W05_A Zundertseweg 69 (woning) 1,50 39,04 29,20 26,19

W02_B Blikken 9 (woning) 5,00 28,12 28,03 25,02

W02_A Blikken 9 (woning) 1,50 26,47 26,39 23,38

W03_B Blikken 15 (woning) 5,00 24,77 24,63 21,62

W03_A Blikken 15 (woning) 1,50 23,84 23,68 20,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-10-2019 15:37:35Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel

Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

LAeq bij Bron voor toetspunt: W01_A - Zundertseweg 64c (woning)

Groep: Indirecte hinder

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W01_A Zundertseweg 64c (woning) 1,50 38,13 35,51 32,50

IN01 Vrachtwagen (aanleveren goederen) 1,00 37,25 -- --

IN02 Personenauto's 0,75 30,73 35,50 32,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-10-2019 15:38:05Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel

Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

LAeq bij Bron voor toetspunt: W01_B - Zundertseweg 64c (woning)

Groep: Indirecte hinder

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W01_B Zundertseweg 64c (woning) 5,00 38,93 37,39 34,38

IN01 Vrachtwagen (aanleveren goederen) 1,00 37,78 -- --

IN02 Personenauto's 0,75 32,62 37,39 34,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-10-2019 15:38:16Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel

Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

LAeq bij Bron voor toetspunt: W04_A - Zundertseweg 79 (woning)

Groep: Indirecte hinder

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W04_A Zundertseweg 79 (woning) 1,50 38,05 38,75 35,74

IN01 Vrachtwagen (aanleveren goederen) 1,00 35,90 -- --

IN02 Personenauto's 0,75 33,98 38,75 35,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-10-2019 15:38:32Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel

Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

LAeq bij Bron voor toetspunt: W04_B - Zundertseweg 79 (woning)

Groep: Indirecte hinder

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W04_B Zundertseweg 79 (woning) 5,00 39,45 40,12 37,11

IN01 Vrachtwagen (aanleveren goederen) 1,00 37,31 -- --

IN02 Personenauto's 0,75 35,36 40,13 37,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-10-2019 15:38:43Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel

Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

LAeq bij Bron voor toetspunt: W06_A - Zundertseweg 68 (woning)

Groep: Indirecte hinder

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W06_A Zundertseweg 68 (woning) 1,50 39,05 39,23 36,22

IN01 Vrachtwagen (aanleveren goederen) 1,00 37,19 -- --

IN02 Personenauto's 0,75 34,45 39,22 36,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-10-2019 15:38:52Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel

Model: Maatgevende representatieve bedrijfssituatie [zaal pop - 80 dB(A) / cafe dance 85 dB(A)]

LAeq bij Bron voor toetspunt: W06_B - Zundertseweg 68 (woning)

Groep: Indirecte hinder

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W06_B Zundertseweg 68 (woning) 5,00 39,67 40,04 37,03

IN01 Vrachtwagen (aanleveren goederen) 1,00 37,71 -- --

IN02 Personenauto's 0,75 35,27 40,04 37,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-10-2019 15:39:06Geomilieu V4.50



 

 

 

Bijlage 6  

Tekening huidige en gewenste situatie 

bestemmingsvlak en bouwvlak 
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Bijlage 7  

Vooroverlegreacties 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uw schrijven van : 27 november 2019 
Uw kenmerk :  
Zaaknummer : 80694 
Behandeld door : de heer K. Castricum 
Doorkiesnummer : 076 564 11 53 
Datum : 12 december 2019 
   

 
Gemeente Etten-Leur 
Postbus 10100 
4870 GA  ETTEN-LEUR 
 
 

 

Op 27 november 2019 heeft u het ontwerp bestemmingsplan Menmoerhoeve Zundertseweg 66-66a, Etten-
Leur toegestuurd met het verzoek om een wateradvies uit te brengen zoals bedoeld in artikel 3.1.1 lid 1 van 
het Besluit ruimtelijke ordening. 
 

Aangezien de belangrijkste uitgangspunten voor het waterschap naar wens zijn opgenomen in de toelichting 
en verbeelding geven wij een positief wateradvies. 
 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met de heer K. Castricum van het waterschap via telefoonnummer 076 564 11 53. 
 
 

Hoogachtend, 
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen  
 
 
ir. A.H.J. Bouten 

 

Onderwerp: wateradvies ontwerp bestemmingsplan Menmoerhoeve Zundertseweg 66-66a, Etten-Leur 
 

Geachte heer Van Beckhoven, 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gemeente Etten-Leur 

Postbus 10100 

4870 GA  ETTEN-LEUR 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 680 76 80 

www.brabant.nl 

IBAN NL86INGB0674560043 

 

 

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

22 januari 2020 

Ons kenmerk 

C2256274/4642747  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

B.C. (Bart) Coolen 

Telefoon 

(06) 52 79 41 50 

Email 

bcoolen@brabant.nl 

Bijlage(n) 

- 

 

 

 

Onderwerp 

Voorontwerp- bestemmingsplan 'Menmoerhoeve Zundertseweg 66-66a' 

 

 

 

 

Geacht college, 

 

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd 

op het voorontwerp-bestemmingsplan 'Menmoerhoeve Zundertseweg 66-66a'. In 

onze reactie gaan wij in op onderwerpen die op basis van het provinciaal 

ruimtelijk beleid relevant zijn. 

 

Planbeschrijving 

Het voorontwerp-bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van een bestaand 

recreatief agrarisch natuurbedrijf in het gemengd landelijk gebied van Etten-Leur. 

Het bedrijf krijgt de mogelijkheid voor horeca in een van de bestaande 

gebouwen. Tevens wordt voorzien in een beperkte vormverandering van het 

bestemmingsvlak om zo parkeervoorzieningen mogelijk te maken en wordt 

voorzien in extensief recreatief medegebruik (boerenspelen). Het plan is 

voorzien van een landschappelijk inpassingsplan.  

 

Provinciaal beleidskader 

Het provinciaal ruimtelijk beleid is vastgelegd in de Brabantse Omgevingsvisie. 

De te beschermen provinciaal ruimtelijke belangen zijn vertaald in de Interim 

omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV) die op 5 november 2019 in 

werking is getreden. Onze reactie is gebaseerd op deze documenten. Zowel de 

omgevingsvisie als de IOV zijn te raadplegen via 

www.omgevingswetinbrabant.nl 

 

 

http://www.omgevingswetinbrabant.nl/


 

 

 
 

Datum 

22 januari 2020 

Ons kenmerk 

C2256274/4642747 

  2/2 

Inhoudelijk standpunt 

Wij zijn in de basis positief over het voorontwerp-bestemmingsplan. Over het 

algemeen is het provinciaal beleid goed in het bestemmingsplan vertaald. 

Het recreatief-agrarisch natuurbedrijf wordt voorzien van een landschappelijke 

inpassing. Wel verzoeken wij in de toelichting niet meer uit te gaan van de 

Verordening Ruimte, maar van de interim-Omgevingsverordening (IOV) die op 5 

november 2019 in werking getreden is.  

 

Op grond van artikel 3.76 lid 1 van de IOV moet in het plan nog wel worden 

gemotiveerd hoe de vestiging past binnen de ontwikkelingsrichting van het 

gebied. De plantoelichting bevat daartoe al goede elementen maar is nog niet 

volledig. Wij verzoeken u dat in het (ontwerp)bestemmingsplan aan te vullen.  

 

In artikel 6.4.12 van de planregels is een voorwaardelijke gebruiksbepaling 

opgenomen voor de aanleg en het instand houden van de landschappelijke 

inpassing. Deze is gekoppeld aan het gebruik van horeca ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - horeca 2’. Wij verzoeken u de 

voorwaardelijke gebruiksbepaling niet te beperken tot horeca, maar tot de 

uitvoering van het volledige recreatief-agrarisch natuurbedrijf. 

 

Conclusie 

Wij verzoeken u om de onderdelen van het bestemmingsplan die nog niet in 

overeenstemming zijn met de Interim-Omgevingsverordening aan te passen. 

Mocht onze reactie aanleiding geven tot vragen of opmerkingen dan zijn wij 

graag bereid tot nader overleg.  

 

Provincie Noord-Brabant, 

 
 

P.M.A. van Beek, 

projectleider uitvoering Wet RO 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 

 



 



  

Menmoerhoeve Zundertseweg 66 - 66a

  



  

Inhoudsopgave

Regels          3

Hoofdstuk 1  Inleidende regels       4

Artikel 1  Begrippen         4

Artikel 2  Wijze van meten         18

Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels       20

Artikel 3  Agrarisch met waarden        20

Artikel 4  Groen - Houtsingel        23

Artikel 5  Natuur          25

Artikel 6  Recreatie - Recreatief agrarisch natuurbedrijf     27

Artikel 7  Waarde - Archeologie 1        35

Artikel 8  Waarde - Archeologie 2        37

Artikel 9  Waarde - Archeologie 3        39

Artikel 10  Waarde - Archeologie 4       41

Hoofdstuk 3  Algemene regels       43

Artikel 11  Anti-dubbeltelregel       43

Artikel 12  Algemene bouwregels       44

Artikel 13  Algemene gebruiksregels        46

Artikel 14  Algemene aanduidingsregels       47

Artikel 15  Algemene afwijkingsregels       49

Artikel 16  Algemene wijzigingsregels       50

Artikel 17  Overige regels        51

Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels       52

Artikel 18  Overgangsrecht        52

Artikel 19  Slotregel        53

Bijlagen bij de regels         55

Bijlage 1  Landschappelijk inpassingsplan      56

planstatus vastgesteld referentie 0129MENMOERHOEVE / 160642.01 pagina 2 van 62



  

Regels
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan

het bestemmingsplan "Menmoerhoeve Zundertseweg 66 - 66a" met identificatienummer 

NL.IMRO.0777.0129MENMOERHOEVE-3001 van de gemeente Etten-Leur.

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en bijlagen. 

1.3  ondergrond

de informatie die gebruikt is om de geometrische planobjecten te bepalen als vervat in het 

bestand NL.IMRO.0777.0129MENMOERHOEVE-3001. 

1.4  verbeelding

de digitale weergave van het bestemmingsplan "Menmoerhoeve Zundertseweg 66 - 66a", 

gewaarmerkt als NL.IMRO.0777.0129MENMOERHOEVE-3001 en elektronisch beschikbaar 

gesteld op de daarvoor aangewezen landelijke voorziening. 

1.5  AAB

Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen.

1.6  aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 

regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en / of het bebouwen van deze 

gronden.

1.7  aangebouwd

minimaal twee bouwwerken die aan elkaar zijn gebouwd en al dan niet een interne verbinding 

hebben.
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1.8  aan-huis-gebonden-beroep

het uitoefenen van een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, 

juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinning of ontwerp-technisch gebied of hiermee gelijk te 

stellen dienstverlenende beroepen en ambachtelijke en verzorgende bedrijven, zoals 

bijvoorbeeld een architect, tandarts, kunstenaar, edelsmid, adviseur en dergelijke. Hieronder 

worden eveneens kleine ateliers en kleine galeries verstaan.

1.9  aardkundige waarden

waarden van een gebied die vanwege geologische, geomorfologische, bodemkundige en 

(geo)hydrologische verschijnselen en processen dan wel anderszins vanwege de natuurlijke 

ontstaansgeschiedenis van de bodem, van algemeen belang zijn vanuit aardkundig oogpunt.

1.10  afhankelijke woonruimte

een bijgebouw bij een woning dat qua ligging hoort tot het perceel van de woning en waarin uit 

een oogpunt van mantelzorg een gedeelte van de huishouding gehuisvest is.

1.11  archeologisch onderzoek

bureauonderzoek en / of boren en / of graven en / of begeleiden verricht door een dienst, bedrijf 

of instelling, beschikkend over een opgravingsvergunning ex artikel 45 van de Monumentenwet 

en werkend volgens de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie.

1.12  archeologische verwachtingswaarde

de kans op aanwezigheid van onbekende archeologische vindplaatsen, zoals die met behulp 

van locatieanalyse is voorspeld.

1.13  achtergrondmuziek

muziek waarvan het geluidsniveau het aanwezige stemgeluid niet overstijgt.

1.14  bebouwing

één of meer gebouwen en / of bouwwerken geen gebouwen zijnde.
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1.15  bed & breakfast

particuliere verstrekking tegen betaling, met een niet bedrijfsmatig karakter, aan derden van 

uitsluitend logies (met ontbijt) zonder dienstverlening, niet zijnde uitoefening van hotel, pension 

of ander bedrijf, waarbij het aanbod zich beperkt tot maximaal 4 slaapplaatsen verdeeld over 

maximaal 2 kamers.

1.16  bedrijfsgebouw

een gebouw dat geschikt is voor bedrijfsmatige activiteiten. Een bedrijfswoning wordt hieronder 

niet begrepen.

1.17  bedrijfsmatig

in uitoefening van een bedrijf.

1.18  bedrijfswoning

een woning in of bij een gebouw of op dan wel bij een terrein, bestemd voor één huishouden 

waarvan huisvesting daar, gelet op de bedrijfsvoering, in overeenstemming met de bestemming, 

noodzakelijk is.

1.19  begane grond

de eerste bouwlaag volledig gelegen boven het peil.

1.20  beplantingsplan

plan, waarin wordt aangegeven hoe de beplanting ingericht en beheerd zal gaan worden.

1.21  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.

1.22  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
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1.23  bevoegd gezag

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om 

een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning.

1.24  bewoning

het verblijf c.q. gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf, zonder dat elders aantoonbaar over 

een hoofdverblijf wordt beschikt.

1.25  bijgebouw

een gebouw, vrijstaand, aangebouwd dan wel inpandig, ten dienste van een groter genot van het 

hoofdgebouw, zoals een garage, schuurtje en berging.

1.26  bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van 

een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een 

standplaats.

1.27  bouwen, ondergronds-

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een bouwwerk 

onder het ter plaatse vastgestelde peil. 

1.28  bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte 

liggende vloeren of balklagen is begrensd.

1.29  bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 

behorende bebouwing is toegestaan.
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1.30  bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

bepaalde gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, verhardingen en andere permanente 

voorzieningen zijn toegelaten.

1.31  bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct 

hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct steun vindt in of op de grond.

1.32  cultuurhistorische waarden

waarden van een gebied of daar aanwezige zaken, verband houdend met het bouwkundig 

erfgoed, het stedenbouwkundig erfgoed, de historische groenwaarden, het 

historisch-geografisch erfgoed en de bekende en verwachte archeologische waarden.

1.33  detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden van goederen, waaronder begrepen de uitstalling ten 

verkoop, het verkopen en / of leveren van goederen aan personen die de goederen kopen voor 

gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of 

bedrijfsactiviteit.

1.34  ecologische waarden en kenmerken

aanwezige en potentiële waarden, gebaseerd op de beoogde natuurkwaliteit voor het gebied, 

waartoe behoren de natuurdoelen en natuurkwaliteit, geomorfologische processen, de 

waterhuishouding, de kwaliteit van bodem, water en lucht, rust, de mate van stilte, donkerte en 

openheid, de landschapsstructuur en de belevingswaarde.

1.35  erf

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een 

hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw. 

1.36  evenement

een georganiseerde publieke gebeurtenis in de vorm van een voor het betreffende publiek 

toegankelijke verrichting van vermaak in de vorm van sport, spel, cultuur, tradities en dergelijke.
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1.37  extensief recreatief medegebruik

extensieve vormen van dagrecreatie die ondergeschikt zijn aan de functie van de bestemming 

waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan, die een kortstondig karakter hebben en in de 

openlucht plaatsvinden, zoals wandelen, fietsen, paardrijden, kanoën.

1.38  functie

doeleinden ten behoeve waarvan gebruik van gebouwen en / of gronden of aangewezen delen 

daarvan is toegestaan.

1.39  gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 

omsloten ruimte vormt.

1.40  geluidhinder

gevaar, schade of hinder, als gevolg van geluid. 

1.41  geometrische plaatsbepaling

locatie van een ruimtelijk object, vastgelegd in een ruimtelijk referentiesysteem.

1.42  gevelvlak

een (denkbeeldig) vlak, gesloten dan wel open, aan de buitenzijde van een bouwwerk dat de 

contouren van een bouwwerk aangeeft en waarbinnen de constructieve delen liggen.

1.43  groepsaccommodatie

als zodanig aangeduid gedeelte van een (voormalig) agrarisch bedrijf, waarbij een of meerdere 

gebouwen geheel of gedeeltelijk zijn ingericht om daarin gelegenheid te geven tot recreatief 

nachtverblijf.

1.44  herbouw

herbouw van de bestaande bebouwing waarbij sprake is van herbouw op exact dezelfde locatie 

en met exact dezelfde buitenwerkse maatvoeringen als de bestaande bebouwing.
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1.45  hoofdgebouw

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of 

toekomstige bestemming van een bouwperceel en, indien meer gebouwen op het bouwperceel 

aanwezig zijn, gelet op de bestemming het belangrijkst is.

1.46  hoofdverblijf

de woning waar:

naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste malen door een huishouden 

overnacht wordt, en

als het centrum van de sociale en maatschappelijke activiteiten van dat huishouden aan te 

merken is, en

waar dat huishouden staat ingeschreven in de GBA.

1.47  horeca / horecabedrijf

een bedrijf dat is gericht op het bedrijfsmatig verstrekken van dranken of etenswaren voor 

gebruik ter plaatse, het bedrijfsmatig bieden van vermaaks- of wellnessfaciliteiten of het 

bedrijfsmatig bieden van congres- of vergaderfaciliteiten, één en ander al dan niet in combinatie 

met elkaar. Discotheken en het bieden van nachtverblijf worden hieronder niet begrepen.

1.48  huishouden/ huishouding

de samenlevingsvorm van één gezin, waaronder mede wordt begrepen: 

de inwoning, al dan niet bij wijze van mantelzorg;

een met een gezin gelijk te stellen samenlevingsverband.

Een éénpersoonshuishouden wordt hieronder ook begrepen. 

1.49  huisverkoop

detailhandel in de vorm van verkoop van eigen agrarische producten dan wel streekgebonden 

agrarische producten uit eigen streek en rechtstreeks daarvan afgeleide ambachtelijke 

producten.

1.50  informatieve en / of educatieve activiteiten

informatieve en / of educatieve activiteiten zoals rondleidingen en excursies, in relatie tot het 

bedrijf en / of de omgeving, als ondergeschikt, niet zelfstandig onderdeel van de 

bedrijfsactiviteiten.
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1.51  inrichting

elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen 

bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.

1.52  kampeermiddel

een tent, tentwagen, kampeerauto, caravan of enig ander onderkomen of verblijf, geen bouwwerk 

zijnde, dat geschikt is voor tijdelijk recreatief nachtverblijf.

1.53  kleinschalig kamperen 

kleinschalig recreatief nachtverblijf op gronden met een andere hoofdfunctie, met gebruikmaking 

van kampeermiddelen tot een in de regels aangegeven maximum aantal standplaatsen. 

1.54  kwaliteitsverbetering van het landschap

een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten 

van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve 

mogelijkheden van het plangebied van dit bestemmingsplan. 

1.55  kwetsbare soorten

flora en / of fauna die zeer gevoelig is voor verstoring door menselijke activiteiten.

1.56  landschappelijke waarden en kenmerken

gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van het landschap, gericht op ruimtelijke, 

ecologische, cultuurhistorische en recreatieve aspecten.

1.57  landschapselementen

ecologische en / of landschappelijke waardevolle elementen zoals bosjes, houtwallen, poelen 

en moerasjes, in de regel kleiner dan 2 ha zonder een agrarische productiefunctie. 

1.58  maaiveld

de bovenkant van het terrein dat een bouwwerk omgeeft.
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1.59  mantelzorg

zorg, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een 

hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de 

zorgverlening voortvloeit uit de sociale relatie. Het gaat om zorg die meer is dan in een 

persoonlijke relatie gebruikelijk is. 

1.60  milieuhygiënisch inpasbaar

ter voorkoming van een ruimtelijke situatie die uit een oogpunt van milieuaspecten c.q. belasting 

van het milieu, zoals hinder voor omwonenden en verkeersaantrekkende werking, niet gewenst 

is, dient o.a. rekening te worden gehouden met:

de toegelaten gebruiksmogelijkheden in de bestemmingen;

de regels, voortvloeiend uit wettelijke bepalingen.

1.61  natuurwaarden

waarden in verband met de aanwezigheid van of potentiële mogelijkheden voor bijzondere 

planten, dieren en leefgemeenschappen in onderlinge samenhang en in samenhang met hun 

leefomgeving (biotoop) en welke verband houden met zaken als verscheidenheid, 

zeldzaamheid, natuurlijkheid, ongestoordheid en kenmerkend voor het gebied.

1.62  ondergeschikte functie

gebruik dat in planologisch opzicht ondergeschikt en ondersteunend is aan en / of beperkt 

aanvullend is op de hoofdfunctie. 

1.63  (normaal) onderhoud, gebruik en beheer

het in zodanige conditie houden of brengen van objecten dat het voortbestaan van deze objecten 

op ten minste het bestaande en / of voorgeschreven kwaliteitsniveau wordt gewaarborgd en de 

detaillering, profilering en vormgeving gelijk blijft en / of aan de voorgeschreven eisen blijft 

voldoen.

1.64  onderkomen

voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken voer- en vaartuigen, 

waaronder begrepen woonwagens, woonschepen, caravans, kampeerauto's, als ook tenten, 

schuilhutten en keten, al dan niet ingericht ten behoeve van recreatief buitenverblijf voor zover 

deze niet als bouwwerken zijn aan te merken. 
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1.65  ondersteunende horeca

horeca die wordt aangeboden binnen een bestemming waarvan de functie een andere dan 

horeca is maar waar men uitsluitend ter ondersteuning van en gerelateerd en ondergeschikt 

aan de hoofd- of nevenfunctie een ruimte gebruikt dan wel specifiek heeft ingericht voor de 

consumptie van drank en etenswaren, niet bedoeld voor feesten en partijen. Sanitaire en 

keukenvoorzieningen zijn als onderdeel van de ondersteunende horeca toegestaan.

1.66  onevenredige aantasting

de situatie dat een ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een afbreuk van bestaande ruimtelijke 

belangen en waarden, die redelijkerwijs niet in verhouding staat tot de ruimtelijke belangen en 

waarden van de ontwikkeling.

1.67  overkapping

een dakconstructie in de vorm van een bouwwerk, geen gebouw zijnde. 

1.68  paardenbak

een onoverdekte voorziening bedoeld voor het berijden, africhten en laten bewegen van paarden.

1.69  prostituee

degene (v/m) die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een 

ander tegen betaling.

1.70  prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 

betaling.

1.71  recreatief agrarisch natuurbedrijf

een agrarisch verwant bedrijf met nader in de bestemmingsomschrijving aangeduide zorg-, 

informatie-, educatie-, horeca- en recreatievoorzieningen /-activiteiten, waarbij de agrarische 

uitstraling in stand wordt gehouden en behoud en versterking van de aanwezige en potentiële 

natuur- en landschapswaarden deel uit maken van de bedrijfsvoering. 
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1.72  recreatief verblijf

het gebruik van een gebouw of ander onderkomen als woonruimte ten behoeve van niet 

permanent verblijf met een recreatieve bedoeling.

1.73  ruimtelijke kwaliteit

de kwaliteit van de ruimte (woon-, werk- en leefomgeving) als bepaald door de gebruikswaarde, 

de belevingswaarde en de toekomstwaarde van die ruimte, deze kwaliteit wordt bepaald door 

expliciete aandacht voor de ruimtelijk-functionele kwaliteit, de stedenbouwkundige kwaliteit, de 

beeldkwaliteit, de architectonische kwaliteit, de landschappelijke kwaliteit en de 

cultuurhistorische kwaliteit van objecten en terreinen, mede in relatie tot het streekeigen karakter 

van de directe omgeving.

1.74  seksinrichting

een bedrijf met een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in 

een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen 

van erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting wordt in ieder geval 

verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een 

(raam)prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in 

combinatie met elkaar.

1.75  speelvoorziening

voorziening ter stimulering van het klim-, klauter- en balanceergedrag van kinderen, al dan niet 

functionerend met behulp van de zwaartekracht of de fysieke kracht van de mens, zoals 

hangnetten, schommels, glijbanen, speelforten en dergelijke.

1.76  statische binnenopslag

binnenopslag van goederen die geen regelmatige verplaatsing behoeven, niet bestemd zijn voor 

handel en niet worden opgeslagen voor een elders gevestigd niet-agrarisch bedrijf, zoals 

(seizoens)stalling van (antieke) auto’s, boten, caravans, campers en dergelijke.

1.77  teeltondersteunende voorzieningen

teeltondersteunende voorzieningen, die onderdeel zijn van de totale agrarische bedrijfsvoering 

van een (grondgebonden) open- of vollegronds tuinbouwbedrijf(stak), boom- of vaste 

plantenteeltbedrijf(stak).

planstatus vastgesteld referentie 0129MENMOERHOEVE / 160642.01 pagina 14 van 62



  

1.78  teeltondersteunende voorzieningen, permanent

teeltondersteunende voorzieningen, geen kassen of andere gebouwen zijnde, die op een locatie 

voor onbepaalde tijd worden gebruikt, zoals containervelden, stellingen en dergelijke.

1.79  teeltondersteunende voorzieningen, tijdelijk

teeltondersteunende voorzieningen die op dezelfde locatie gebruikt kunnen worden zo lang de 

teelt dit vereist, doch maximaal 6 maanden per kalenderjaar. Deze tijdelijke voorzieningen 

hebben een directe relatie met het grondgebruik, zoals folies, insectengaas, acryldoek, 

wandelkappen, schaduwhallen, hagelnetten en dergelijke.

1.80  teeltondersteunende voorzieningen, overig

teeltondersteunende voorzieningen niet zijnde permanente en / of tijdelijke teeltondersteunende 

voorzieningen, bedoeld ter ondersteuning of bescherming van teelten die rechtstreeks in de 

open grond plaatsvinden, zoals een hekwerk ten behoeve van boomteelt, teeltgeleidende en / of 

-ondersteunende palen en dergelijke. 

1.81  ter zake deskundige

de AAB of een andere door het bevoegd gezag aangewezen deskundige.

1.82  tijdsduur periode dag, avond, nacht

aaneengesloten tijdsperiode, onderdeel van één etmaal vormende; hierbij worden de volgende 

tijdsperiodes onderscheiden:

dagperiode: van 07.00 uur tot 19.00 uur;

avondperiode: van 19.00 uur tot 23.00 uur;

nachtperiode: van 23.00 uur tot 07.00 uur.

1.83  verkoopvloeroppervlakte

de voor het publiek zichtbare en toegankelijke winkelruimte ten dienste van de detailhandel, 

inclusief de etalageruimte en de ruimte achter de toonbank.

1.84  versterkte muziek

muziek ten gehore gebracht, hetzij live-geproduceerd, hetzij afgespeeld van een geluidsdrager, 

waarvan de geluidssterkte kan worden gevarieerd langs mechanische of elektronische weg.
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1.85  vervangende nieuwbouw

het vervangen van bebouwing.

1.86  vormverandering van een bouwvlak

wijziging van de begrenzing van een bouwvlak zonder dat dit gepaard gaat met een vergroting 

van de totale oppervlakte.

1.87  voorgevel

de naar het openbaar toegankelijk gebied gekeerde gevel van een gebouw of, indien meerdere 

gevels naar het openbaar toegankelijk gebied gericht zijn, de als zodanig door het bevoegd 

gezag aan te wijzen gevel.

1.88  vrijstaand

bouwwerk dat geheel los staat van andere bouwwerken.

1.89  water

alle water dat zichtbaar (oppervlaktewater) aanwezig is in bijvoorbeeld waterlopen, poelen, 

vijvers, meren en vennen, of onzichtbaar (grondwater) aanwezig is zoals freatisch grondwater 

direct beneden het maaiveld.

1.90  waterhuishoudkundige voorzieningen

voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede waterkering, wateraanvoer, waterafvoer, 

waterretentie, waterberging, waterinfiltratie en waterkwaliteit. 

1.91  weg

alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden, daaronder begrepen 

de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, 

bermsloten en zijkanten, alsmede de aan de wegen liggende en als zodanig kenbare 

parkeervoorzieningen.
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1.92  werkzaamheid

op zich staande activiteiten al dan niet ter uitvoering van een werk, zoals bestraten, beplanten, 

dempen van sloten, graven, heien en dergelijke.

1.93  woning

een gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden. 

1.94  woonunit

een (tijdelijke) woonunit voor huisvesting ten behoeve van mantelzorg of seizoenarbeiders 

bestaande uit een demontabel en / of relatief eenvoudig verwijderbaar gebouw, onder welke 

benaming ook aangeduid, doch in het spraakgebruik als woonunit wordt aangemerkt, 

bestaande uit één bouwlaag, geschikt en ingericht ten dienste van woon-, dag- en / of 

nachtverblijf. 

1.95  zorgfunctie

een ondergeschikte functie ten behoeve van dagbesteding van mensen op het fysieke, 

psychische en/of sociale vlak in het kader van de verbetering van hun welzijn, met uitzondering 

van mantelzorg. Overnachting is niet toegestaan.   
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Artikel 2  Wijze van meten

2.1  Meten

Bij de toepassing van deze regels wordt loodrecht gemeten, tenzij anders is aangegeven.

2.2  Bouwwerken

2.2.1  de bepaling van het peil:

de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld.

2.2.2  de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord, of een daarmee 

te vergelijken constructiedeel.

2.2.3  de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk geen gebouw 

zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en 

naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.2.4  de bouwdiepte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het laagste punt van een gebouw met uitzondering van ondergeschikte 

bouwonderdelen, zoals rioleringen, kabels en naar de aard daarmee gelijk te stellen 

bouwonderdelen.

2.2.5  de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en / of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 

bouwwerk, waarbij uitstekende delen van ondergeschikte aard tot maximaal 0,5 m buiten 

beschouwing blijven.

2.2.6  de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en / of het hart van 

de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. Ondergronds bouwen wordt 

niet meegerekend voor het bepalen van de inhoud van een bouwwerk. Bijgebouwen tellen niet 

mee voor het bepalen van de inhoud van de woning.
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2.2.7  de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.2.8  de afstand tot de perceelsgrens:

vanaf de perceelsgrens tot aan het gevelvlak van een bouwwerk, daar waar de afstand het 

kleinste is. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch met waarden

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Agrarisch met waarden’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. grondgebonden agrarische activiteiten; 

b. agrarisch natuur- en / of landschapsbeheer;

c. informatieve en / of educatieve activiteiten;

d. extensief recreatief medegebruik; 

e. extensieve recreatieve boerenspelen; 

f. tevens een halfverhard (overloop)parkeerterrein ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

vorm van agrarisch met waarden - overloop parkeren'; 

g. behoud, versterking en / of ontwikkeling van de natuurwaarden en landschapswaarden in 

het algemeen en in het bijzonder voor:

1. landschappelijke afwisseling ter plaatse van de aanduiding ‘landschappelijk 

afwisselend gebied’, waarbij het bepaalde in 14.2 van toepassing is;

 alsmede voor bijbehorende:

h. veepaden;

i. toegangspaden tot gebouwen en in- en uitritten;

j. groenvoorzieningen en/of kleinschalige landschapselementen;

k. duikers, dammen en overkluizingen;

l. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

 

3.2  Bouwregels

Op en in deze gronden mag uitsluitend ten dienste van de in 3.1 bedoelde 

bestemmingsomschrijving worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden:

3.2.1  Algemeen

Op en in deze gronden mag uitsluitend ten dienste van en noodzakelijk voor de in 3.1 bedoelde 

bestemmingsomschrijving worden gebouwd, waarbij uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen 

en overkappingen zijnde, mogen worden gebouwd in de vorm van erf- en terreinafscheidingen. 

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde 

Voor het bouwen van erf- en terreinafscheidingen geldt de volgende regel:

a. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 1 m.
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3.3  Afwijken van de bouwregels

3.3.1  Afwijken bouwregels bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.2 onder a 

voor het bouwen van erf- en terreinafscheidingen met een hoogte van maximaal 2 m, mits dit 

stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is en de verkeersveiligheid niet wordt 

aangetast.

3.4  Specifieke gebruiksregels 

3.4.1  Strijdig gebruik 

Naast het bepaalde in artikel 13 wordt onder strijdig gebruik in ieder geval verstaan:

a. het gebruik van gronden ten behoeve van kleinschalig kamperen; 

b. Het gebruik van gronden ten behoeve van opslag; 

c. Het aanleggen van verhardingen anders dan ten behoeve van:

1. veepaden;

2. toegangspaden tot gebouwen;

3. in- en uitritten. 

3.4.2  Tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen

Het gebruik van de gronden voor tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen voor zover deze 

geen bouwwerken zijn, is toegestaan, waarbij de volgende regels gelden:

a. Tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen voor zover deze geen bouwwerken zijn, zijn 

uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'landschappelijk afwisselend gebied’,  

waarbij de volgende regels gelden:

1. de hoogte mag niet meer bedragen dan 4 m;

2. de plaatsing van tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen vindt maximaal 6 

maanden per kalenderjaar plaats.

3.5  Afwijken van de gebruiksregels 

3.5.1  Afwijken ten behoeve van overige teeltondersteunende voorzieningen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.4.2 ten 

behoeve van het gebruik van de gronden voor overige teeltondersteunende voorzieningen voor 

zover deze geen bouwwerken zijn, waarbij voldaan moet worden aan de volgende voorwaarden:

a. De hoogte mag niet meer bedragen dan 4 m; 

b. De in het gebied aanwezige waarden mogen niet onevenredig worden aangetast.
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3.6  Wijzigingsbevoegdheid

3.6.1  Wijzigen naar de bestemming 'Groen - Houtsingel'

Ten behoeve van de aanpassing van de bedrijfsvoering waarbij een bestaande houtsingel moet 

worden verplaatst, zijn burgemeester en wethouders bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen 

in die zin dat de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ ter plaatse van de nieuwe locatie van de 

houtsingel wijzigt in de bestemming ‘Groen - Houtsingel’ onder gelijktijdige wijziging van de 

bestemming ‘Groen - Houtsingel’ ter plaatse van de bestaande locatie van de houtsingel in de 

bestemming ‘Agrarisch met waarden’, een en ander met bijbehorende aanduidingen, waarbij de 

verplaatsing van de houtsingel plaatsvindt conform een door burgemeester en wethouders 

goedgekeurd beplantingsplan tot realisatie, beheer en instandhouding van de houtsingel en de 

omvang van de houtsingel minimaal gelijk moet blijven.
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Artikel 4  Groen - Houtsingel

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Groen - Houtsingel’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. houtwallen, houtopstanden en bosschages;

b. behoud, versterking en/of ontwikkeling van de in lid a genoemde natuur- en 

landschapswaarden; 

alsmede voor bijbehorende:

c. duikers, dammen en overkluizingen;

d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

4.2  Bouwregels

Op en in deze gronden mag niet worden gebouwd.

4.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2 voor het 

bouwen van terreinafscheidingen, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 1,5 m; 

b. De terreinafscheidingen dienen een open karakter te hebben.

4.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

van werkzaamheden

4.4.1  Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen 

bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

a. Het verwijderen van houtgewas en het vellen of rooien van houtopstanden alsmede het 

verwijderen van kleine natuurelementen zoals poelen, moerasjes en verwilderde terreintjes; 

b. Het verlagen, vergraven, ophogen en/of egaliseren van de bodem waarbij het gaat om 

ingrepen die grond verzetten met hoogteverschillen van meer dan 0,40 m; 

c. Het aanbrengen of verbreden van onverharde paden.

4.4.2  Uitzonderingen

Het in 4.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en 

werkzaamheden welke:

a. Het normale onderhoud en / of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn; 
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b. Reeds in uitvoering zijn krachtens een verleende omgevingsvergunning, dan wel krachtens 

een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van de 

inwerkingtreding van dit bestemmingsplan.

4.4.3  Toelaatbaarheid

De in 4.4.1 genoemde omgevingsvergunning kan worden verleend voor werken, geen 

bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden die de natuur- en landschapswaarden niet in 

onevenredige mate aantasten, dan wel de mogelijkheden voor behoud, versterking en/of herstel 

van die waarden niet in onevenredige mate verkleinen. Alvorens te beslissen wint het bevoegd 

gezag advies in bij een deskundige op het gebied van natuur- en landschapswaarden.

4.5  Wijzigingsbevoegdheid

4.5.1  Wijzigen ten behoeve van verplaatsen houtsingel

Ten behoeve van de aanpassing van de bedrijfsvoering waarbij een bestaande houtsingel moet 

worden verplaatst, zijn burgemeester en wethouders bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen 

in die zin dat de bestemming 'Groen - Houtsingel' ter plaatse van de bestaande locatie van de 

houtsingel wijzigt in de bestemming 'Agrarisch met waarden' onder gelijktijdige wijziging van de 

bestemming 'Agrarisch met waarden' ter plaatse van de nieuwe locatie van de houtsingel in de 

bestemming 'Groen - Houtsingel', een en ander met bijbehorende aanduidingen, waarbij de 

verplaatsing van de houtsingel plaatsvindt conform een door burgemeester en wethouders 

goedgekeurd beplantingsplan tot realisatie, beheer en instandhouding van de houtsingel en de 

omvang van de houtsingel minimaal gelijk moet blijven.   
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Artikel 5  Natuur

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Natuur’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. de duurzame instandhouding van natuurgebieden;

b. behoud, versterking en/of ontwikkeling van de aan de natuurgebieden eigen zijnde 

natuurwaarden en landschapswaarden, waaronder houtopstanden, rietoevers en poelen, in 

samenhang met de waterhuishouding en de ecologische verbindingszones, in het 

algemeen en in het bijzonder voor:

1. landschappelijke afwisseling ter plaatse van de aanduiding ‘landschappelijk 

afwisselend gebied’, waarbij het bepaalde in 14.2 van toepassing is;

c. behoud en herstel van watersystemen;

alsmede voor bijbehorende:

d. extensief recreatief medegebruik;

e. onverharde paden ten behoeve van extensief recreatief medegebruik;

f. duikers, dammen en overkluizingen;

g. water, waterberging en waterhuishoudkundige voorzieningen.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Gebouwen en overkappingen

Op en in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

5.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde

Op en in deze gronden mogen geen bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, 

worden gebouwd.

5.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.2.2 voor het 

bouwen van terreinafscheidingen, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 1,5 m; 

b. De terreinafscheidingen dienen een open karakter te hebben.
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5.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

van werkzaamheden

5.4.1  Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen 

bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

a. Het verwijderen van houtgewas en het vellen of rooien van houtopstanden alsmede het 

verwijderen van kleine natuurelementen zoals poelen, moerasjes en verwilderde terreintjes;

b. Het verlagen, vergraven, ophogen en / of egaliseren van de bodem waarbij het gaat om 

ingrepen die grond verzetten met hoogteverschillen van meer dan 0,40 m;

c. Het aanbrengen, verbreden of verharden van paden ten behoeve van extensief recreatief 

medegebruik.

5.4.2  Uitzonderingen

Het in 5.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en 

werkzaamheden welke:

a. Het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn; 

b. Reeds in uitvoering zijn krachtens een verleende omgevingsvergunning, dan wel krachtens 

een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van de 

inwerkingtreding van dit bestemmingsplan.

5.4.3  Toelaatbaarheid

De in 5.4.1 genoemde omgevingsvergunning kan worden verleend voor werken, geen 

bouwwerken zijnde, en / of werkzaamheden die de natuur- en landschapswaarden niet in 

onevenredige mate aantasten, dan wel de mogelijkheden voor behoud, de versterking en / of 

herstel van die waarden niet in onevenredige mate verkleinen. Alvorens te beslissen wint het 

bevoegd gezag advies in bij een deskundige op het gebied van natuur- en landschapswaarden.
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Artikel 6  Recreatie - Recreatief agrarisch natuurbedrijf

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Recreatie - Recreatief agrarisch natuurbedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. recreatief agrarisch natuurbedrijf;

b. tevens horecavoorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - 

horeca 1' en 'specifieke vorm van recreatie - horeca 2';

c. tevens een verhard parkeerterrein ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

recreatie - parkeerterrein'; 

d. tevens recreatieve blokhutten ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - 

blokhutten';

e. tevens een groepsaccommodatie ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

recreatie - groepsaccommodatie';

f. tevens kleinschalig kamperen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm recreatie - 

kleinschalig kamperen';

g. tevens een natuurstudiecentrum ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van 

recreatie - natuurstudiecentrum’;

h. tevens informatieve en educatieve activiteiten;

i. tevens speeltoestellen ter plaatse van de aanduiding 'speeltuin'; 

j. tevens een zorgfunctie ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - 

zorgfunctie'; 

k. wonen in een bedrijfswoning ten behoeve van het bedrijf;

l. behoud, herstel en ontwikkeling van de aanwezige landschaps- en natuurwaarden;

m. ondergeschikte speelvoorzieningen en extensieve recreatieve boerenspelen;

n. erf en terrein;

o. aan-huis-gebonden-beroepen;

 alsmede voor bijbehorende:

p. paden, parkeervoorzieningen en overige verhardingen;

q. groenvoorzieningen;

r. duikers, dammen en overkluizingen;

s. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

6.2  Bouwregels

Op en in deze gronden mag uitsluitend ten dienste van en noodzakelijk voor de in artikel 6.1 

bedoelde bestemmingsomschrijving worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden:

6.2.1  Algemeen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

a. Gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd, met 
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uitzondering van:

1. blokhutten die uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - 

blokhutten' zijn toegestaan;

2. dierenverblijven die ook ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - 

dierenverblijf' zijn toegestaan; 

b. Per bestemmingsvlak is bebouwing ten behoeve van niet meer dan één bedrijf toegestaan; 

c. Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, met dien verstande dat de afstand van 

gebouwen en overkappingen tot de perceelsgrenzen met derden niet minder mag bedragen 

dan 5 m.

6.2.2  Bedrijfsgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

a. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 5 m;

b. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 m; 

c. De dakhelling van bedrijfsgebouwen mag niet minder bedragen dan 12° en niet meer dan 

50°.

6.2.3  Blokhutten

Voor het bouwen van blokhutten gelden de volgende regels:

a. Blokhutten zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

recreatie - blokhutten'; 

b. Het aantal blokhutten mag niet meer bedragen dan 5; 

c. De oppervlakte per blokhut mag niet meer bedragen dan 30 m². Indien de bestaande legale 

oppervlakte meer bedraagt, geldt deze oppervlakte als maximale oppervlakte; 

d. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 2,1 m; 

e. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3,8 m.

6.2.4  Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

a. Het aantal bedrijfswoningen per bouwvlak mag niet meer bedragen dan één; 

b. Vervangende nieuwbouw, met uitzondering van herbouw, van bedrijfswoningen is niet 

toegestaan; 

c. De inhoud van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 750 m³. De ondergrondse 

bebouwing en de bijgebouwen worden niet meegerekend voor het bepalen van de inhoud; 

d. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m;

e. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 m; 

f. De dakhelling mag niet minder bedragen dan 12° en niet meer dan 50°.

6.2.5  Bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen gelden de volgende 

regels:
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a. De gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m²; 

b. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,25 m; 

c. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 m; 

d. De dakhelling mag niet meer bedragen dan 45°.

6.2.6  Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, gelden de 

volgende regels:

a. Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het 

bouwvlak worden gebouwd; 

b. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met 

dien verstande dat de bouwhoogte vóór de voorgevel van de bedrijfswoning niet meer mag 

bedragen dan 1 m; 

c. De bouwhoogte van hekwerken ten behoeve van paardenbakken mag niet meer bedragen 

dan 1,5 m; 

d. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mag 

niet meer bedragen dan 3 m.

6.3  Afwijken van de bouwregels

6.3.1  Afwijken algemene bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.2.1 onder 

c:

a. Voor het bouwen op een afstand minder dan 5 m van dan wel op de perceelsgrenzen met 

derden, mits de gebouwen en overkappingen worden opgericht op een afstand van ten 

minste 3 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel, indien geen bedrijfswoning 

aanwezig of toegestaan is, op een afstand van ten minste 3 m achter de voorste grens van 

het bouwvlak, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

1. het bouwen dient stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar te zijn;

2. de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad.

b. Voor het bouwen op een afstand minder dan 5 m van dan wel op de perceelsgrenzen met 

derden in geval van herbouw, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

1. het bouwen dient stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar te zijn;

2. de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad.

6.3.2  Afwijken vervangende nieuwbouw bedrijfswoning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.2.4 onder b 

voor vervangende nieuwbouw van een bedrijfswoning, al dan niet op dezelfde locatie, waarbij 

moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. Vervangende nieuwbouw dient plaats te vinden binnen het bouwvlak; 

b. De afstand van de bedrijfswoning tot de as van de openbare weg dient minimaal 15 m te 

bedragen. Deze afstand mag minder bedragen, mits:

1. de verkeersveiligheid niet onevenredig wordt geschaad;

2. er geen sprake is van een verslechtering van het woon- en leefklimaat; 
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c. De bouw van de bedrijfswoning mag geen onevenredige beperking opleveren voor de 

bedrijfsvoering en/of bedrijfsontwikkeling van omliggende agrarische en andere bedrijven; 

d. De afwijking dient aanvaardbaar te zijn uit een oogpunt van een milieuhygiënisch 

verantwoord woon- en leefklimaat; 

e. De afwijking dient stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar te zijn.

6.3.3  Afwijken ten behoeve van een tijdelijke woonunit voor mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde 6.2.5 onder a 

voor de plaatsing van een tijdelijke woonunit, waarbij moet worden voldaan aan de volgende 

voorwaarden:

a. De woonunit is noodzakelijk ten behoeve van huisvesting in het kader van mantelzorg;

b. Er is sprake van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is;

c. De zorgbehoefte is aangetoond door een door het bevoegd gezag aangewezen deskundige 

adviesinstantie;

d. De oppervlakte van de woonunit mag niet meer bedragen dan 80 m2;

e. De bouwhoogte van de woonunit mag niet meer bedragen dan 3,25 m;

f. De woonunit dient minimaal 3 m achter (het verlengde van) de voorgevel van de woning te 

worden geplaatst;

g. De woonunit mag ook vrij van de woning geplaatst worden;

h. Zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is dient de woonunit te worden verwijderd. 

6.3.4  Afwijken bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde:

a. In 6.2.6 onder b voor het bouwen van erf- en terreinafscheidingen met een hoogte van 

maximaal 2 m vóór de voorgevel van de bedrijfswoning, mits dit stedenbouwkundig en 

landschappelijk aanvaardbaar is en de verkeersveiligheid niet wordt aangetast.

b. In 6.2.6 onder d voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen en 

overkappingen zijnde, met een hogere bouwhoogte tot maximaal 6 m, mits dit 

stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is.

6.4  Specifieke gebruiksregels

6.4.1  Strijdig gebruik

Naast het bepaalde in artikel 13 wordt onder strijdig gebruik in ieder geval verstaan:

a. Het gebruik van bedrijfs- en bijgebouwen als zelfstandige woning; 

b. Het gebruik van bedrijfs- en bijgebouwen als afhankelijke woonruimte; 

c. Het gebruik van gebouwen ten behoeve van bed & breakfast; 

d. Het gebruik van gronden en / of gebouwen ten behoeve van de huisvesting van 

seizoenarbeiders; 

e. Het gebruik van versterkte muziek ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

recreatie - groepsaccommodatie';

f. Het gebruik van andere gebouwen en/of gebouwgedeeltes en/of gronden voor horeca en 

terrassen dan de gebouwen/gebouwgedeeltes en gronden met de aanduidingen 

'specifieke vorm van recreatie - horeca 1' en 'specifieke vorm van recreatie - horeca 2'. 
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6.4.2   Aan-huis-gebonden-beroep

Het gebruik van een woning of een bijgebouw ten behoeve van een aan-huis-gebonden-beroep 

is toegestaan, waarbij de volgende regels gelden:

a. Het gebruik heeft een kleinschalig karakter en zal dat behouden en is naar aard met het 

woonkarakter van de omgeving in overeenstemming; 

b. De daarvoor te benutten ruimte in de bedrijfswoning beslaat maximaal 33% van het 

gebruiksoppervlak van de bedrijfswoning, of maximaal 50 m² van de bijgebouwen; 

c. Het gebruik ondersteunt de woonfunctie, dat wil zeggen dat diegene die de activiteit in de 

woning of in een bijgebouw uitvoert tevens hoofdbewoner van de woning is; 

d. Het betreft niet zodanige verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een 

nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer, dan wel tot een 

onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte; 

e. Er vindt geen uitoefening van detailhandel plaats, met uitzondering van ter plaatse 

vervaardigde producten.

6.4.3  Blokhutten

Het gebruik van de recreatieve blokhutten ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

recreatie - blokhutten' is enkel toegestaan in de periode 15 maart tot en met 31 oktober, met 

uitzondering ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - zorgfunctie' waar de 

blokhut daarnaast gedurende het hele jaar in gebruik mag worden genomen ten behoeve van de 

zorgfunctie. 

6.4.4  Groepsaccommodatie

Behalve voor recreatieve overnachting mag de groepsaccommodatie ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - groepsaccommodatie' ook gebruikt worden voor 

educatieve en informatieve activiteiten in relatie tot landschap, natuur en landbouw (agrarisch) 

en voor de zorgfunctie conform artikel 6.4.10.

6.4.5  Horeca 1

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - horeca 1' is horeca in de vorm van 

het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en/of etenswaren voor het gebruik ter plaatse 

toegestaan.

6.4.6  Horeca 2

Voor het gebruik van het gebouw met de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - horeca 2' 

gelden de volgende regels:

a. Alleen het gedeelte met de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - horeca 2' mag 

gebruikt worden ten behoeve van horeca; 

b. De oppervlakte ten behoeve van horeca mag niet meer bedragen dan 360 m² en moet met 

vaste wanden of nagelvaste afscheidingen afgescheiden zijn van andere delen van het 

gebouw; 

planstatus vastgesteld referentie 0129MENMOERHOEVE / 160642.01 pagina 31 van 62



  

c. Het gebruik van het gebouw ten behoeve van horeca met versterkte muziek is uitsluitend 

toegestaan, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarde:

1. het maximale geluidsniveau binnen bedraagt in de dagperiode maximaal 90 dB, in de 

avondperiode maximaal 84 dB en in de nachtperiode maximaal 80 dB, waarbij geldt dat 

in de nachtperiode na 0.00 uur geen versterkte muziek meer is toegestaan.

d. Het gebruik van het gebouw als nachtclub, dancing en discotheek is niet toegestaan.

6.4.7  Huisverkoop en ondergeschikte detailhandel

Bij het recreatief agrarisch natuurbedrijf is huisverkoop en ondergeschikte detailhandel in 

informatiemateriaal met betrekking tot landschap, natuur en recreatie en ter plaatse 

vervaardigde goederen vanuit de zorgfunctie toegestaan, waarbij de totale gezamenlijke 

verkoopvloeroppervlakte niet meer mag bedragen dan 50 m².

6.4.8  Kleinschalig kamperen

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - kleinschalig kamperen' is 

kleinschalig kamperen toegestaan, waarbij de volgende regels gelden:

a. Het aantal toeristische standplaatsen mag niet meer bedragen dan 25; 

b. Kleinschalig kamperen is enkel toegestaan in de periode 15 maart tot en met 31 oktober.

6.4.9  Natuurstudiecentrum

Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie - natuurstudiecentrum’ is een 

natuurstudiecentrum toegestaan, waarbij de volgende regels gelden:

a. Ter plaatse zijn educatieve en informatieve activiteiten in relatie tot landschap, natuur en 

landbouw (agrarisch) toegestaan.

b. Samenkomst in verband met rondleidingen, excursies en buitenactiviteiten in relatie tot de 

omgeving is toegestaan.

c. Ondersteunende horeca, uitsluitend ter ondersteuning van en gerelateerd en ondergeschikt 

aan de toegestane activiteiten is toegestaan, waarbij feesten en partijen niet zijn 

toegestaan.

Daarnaast is ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - horeca 2' gebruik 

conform artikel 6.4.6 toegestaan.

6.4.10  Zorgfunctie 

Bij het recreatief agrarisch natuurbedrijf mag de oppervlakte aan bebouwing die wordt gebruikt 

ten behoeve van de zorgfunctie niet meer bedragen dan 310 m². De zorgfunctie mag in 

bebouwing uitsluitend worden uitgevoerd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

recreatie - zorgfunctie'. 
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6.4.11  Voorwaardelijke verplichting parkeren

Het gebruik van het recreatief agrarisch natuurbedrijf ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

vorm van recreatie - 1' is in strijd met het bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 

aanhef en onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, indien blijkt dat na het 

onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan de parkeerplaatsen als bedoeld in artikel 6.1 

onder c en artikel 3.1 onder f niet zijn aangelegd en/of als zodanig in stand worden gehouden. 

6.4.12  Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing

Het gebruik van het recreatief agrarisch natuurbedrijf ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

vorm van recreatie - 2' is in strijd met het bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 

aanhef en onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, indien blijkt dat na het 

onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan de landschappelijke inpassing zoals 

opgenomen in Bijlage 1 niet is aangelegd en/of als zodanig in stand wordt gehouden.

6.4.13  Voorwaardelijke verplichting sluis

Het gebruik van de horeca ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - 3' is in 

strijd met het bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c van de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, indien blijkt dat na het onherroepelijk worden van dit 

bestemmingsplan de geluidssluis ter plaatse van de aanduiding 'sluis'  niet is aangelegd en/of 

als zodanig in stand wordt gehouden.

6.5  Afwijken van de gebruiksregels

6.5.1  Afwijken ten behoeve van mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.4.1 onder b 

en toestaan dat een bijgebouw gebruikt wordt als afhankelijke woonruimte, waarbij moet worden 

voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. De afwijking is noodzakelijk ten behoeve van huisvesting in het kader van mantelzorg;

b. Er is sprake van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is;

c. De zorgbehoefte is aangetoond door een door het bevoegd gezag aangewezen deskundige 

adviesinstantie;

d. De oppervlakte van de afhankelijke woonruimte mag niet meer bedragen dan 80 m2;

e. Zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is dient het gebruik te worden beëindigd. 

6.5.2  Afwijken ten behoeve van bed & breakfast

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.4.1 onder c 

ten behoeve van bed & breakfast, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. Voorzieningen voor bed & breakfast zijn uitsluitend toegestaan binnen de bestaande 

woning; 

b. De exploitatie van de bed & breakfast wordt uitgeoefend door de hoofdbewoner van de 

woning; 
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c. Per woning is sprake van niet meer dan 2 bed & breakfast kamers en maximaal 4 

slaapplaatsen; 

d. De woonfunctie van de woning blijft behouden; 

e. De vloeroppervlakte aan logeereenheden en zelfstandige sanitaire voorzieningen mag niet 

meer bedragen dan 50 m²; 

f. De bed & breakfast-voorziening is vanuit milieuhygiënisch oogpunt inpasbaar in de 

omgeving; 

g. Parkeren geschiedt op eigen terrein.

6.6  Wijzigingsbevoegdheid

6.6.1  Wijzigen ten behoeve van vormverandering bouwvlak

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de 

vormverandering van het bouwvlak, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. Wijziging is noodzakelijk in het kader van de bedrijfsvoering; 

b. De totale oppervlakte van het bouwvlak mag niet worden vergroot; 

c. Er mag geen sprake zijn van milieuhygiënische belemmeringen en de wijziging dient 

milieuhygiënisch inpasbaar te zijn; 

d. Indien de vormverandering leidt tot een verslechtering van de kwaliteit van het landschap, 

gaat de wijziging gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de 

aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of 

van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied van dit bestemmingsplan.
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Artikel 7  Waarde - Archeologie 1

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waarde - Archeologie 1’ aangewezen gronden zijn, naast de daarvoor aangewezen 

andere bestemming(en) mede bestemd voor doeleinden ter bescherming en veiligstelling van 

de te verwachten archeologische waarden.

Indien strijd ontstaat tussen het belang van de bescherming van de te verwachten 

archeologische waarden als benoemd in dit artikel en het bepaalde in de overige artikelen, 

prevaleert de bestemming ‘Waarde - Archeologie 1’.

7.2  Bouwregels

a. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het bouwen overeenkomstig de 

regels voor de andere op deze gronden voorkomende bestemmingen waarbij het 

daadwerkelijk te verstoren gebied groter is dan 100 m² en de bodemingreep dieper is dan 

0,40 meter dient de aanvrager een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden 

van de gronden die blijkens de aanvraag zullen of kunnen worden verstoord, naar oordeel 

van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld.

b. De verplichting zoals genoemd onder a is eveneens van toepassing bij een kleinere 

oppervlakte van het te verstoren gebied indien daarmede kennelijk de bedoeling is om 

bouwwerkzaamheden te splitsen om onder de gestelde ondergrens van 100 m² te blijven.

c. Indien uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de 

gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, 

kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan de 

omgevingsvergunning:

1. het doen van nader archeologisch onderzoek;

2. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische 

waarden in de bodem kunnen worden behouden;

3. de verplichting tot het doen van opgravingen;

4. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten 

begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg 

die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen 

kwalificaties. 

7.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

van werkzaamheden

7.3.1  Verbod

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op en in de gronden 

als bedoeld in 7.1 werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of uit 

te laten voeren waarbij het daadwerkelijk te verstoren gebied groter is dan 100 m² en de 

bodemingreep dieper is dan 0,40 meter.

b. Het verbod zoals genoemd onder a is eveneens van toepassing bij een kleinere oppervlakte 
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van het te verstoren gebied indien daarmede kennelijk de bedoeling is om werken, geen 

bouwerken zijnde, en/of werkzaamheden te splitsen om onder de gestelde ondergrens van 

100 m² te blijven.

7.3.2  Uitzonderingen

Het in 7.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en 

werkzaamheden welke:

a. Het normale onderhoud en beheer betreffen; 

b. Reeds in uitvoering zijn krachtens een verleende omgevingsvergunning op het tijdstip van 

de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan; 

c. Mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning.

d. In het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd 

mits verricht door een daartoe bevoegde deskundige op het terrein van de archeologische 

monumentenzorg.

7.3.3  Toelaatbaarheid 

a. De in 7.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan worden verleend nadat door aanvrager 

een rapport is overgelegd waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens 

de aanvraag zullen of kunnen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in 

voldoende mate zijn vastgesteld; 

b. Indien uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de 

gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, 

kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan de 

omgevingsvergunning:

1. het doen van nader archeologisch onderzoek;

2. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische 

waarden in de bodem kunnen worden behouden;

3. de verplichting tot het doen van opgravingen;

4. de verplichting de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die leiden tot 

de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van 

archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de 

omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.

7.4  Wijzigingsbevoegdheid

7.4.1  Wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen door de 

dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 1’ geheel of gedeeltelijk te verwijderen, waarbij moet 

worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. uit nader onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig 

zijn;

b. het wordt niet meer noodzakelijk geacht dat het bestemmingsplan voorziet in bescherming 

van deze waarden.
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Artikel 8  Waarde - Archeologie 2

8.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waarde - Archeologie 2’ aangewezen gronden zijn, naast de daarvoor aangewezen 

andere bestemming(en) mede bestemd voor doeleinden ter bescherming en veiligstelling van 

de te verwachten archeologische waarden.

Indien strijd ontstaat tussen het belang van de bescherming van de te verwachten 

archeologische waarden als benoemd in dit artikel en het bepaalde in de overige artikelen, 

prevaleert de bestemming ‘Waarde - Archeologie 2’.

8.2  Bouwregels

a. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het bouwen overeenkomstig de 

regels voor de andere op deze gronden voorkomende bestemmingen waarbij het 

daadwerkelijk te verstoren gebied groter is dan 1.000 m² en de bodemingreep dieper is dan 

0,40 meter dient de aanvrager een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden 

van de gronden die blijkens de aanvraag zullen of kunnen worden verstoord, naar oordeel 

van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld.

b. De verplichting zoals genoemd onder a is eveneens van toepassing bij een kleinere 

oppervlakte van het te verstoren gebied indien daarmede kennelijk de bedoeling is om 

bouwwerkzaamheden te splitsen om onder de gestelde ondergrens van 1.000 m² te blijven.

c. Indien uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de 

gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, 

kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan de 

omgevingsvergunning:

1. het doen van nader archeologisch onderzoek;

2. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische 

waarden in de bodem kunnen worden behouden;

3. de verplichting tot het doen van opgravingen;

4. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten 

begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg 

die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen 

kwalificaties. 

8.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

van werkzaamheden

8.3.1  Verbod

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op en in de gronden 

als bedoeld in 8.1 werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of uit 

te laten voeren waarbij het daadwerkelijk te verstoren gebied groter is dan 1.000 m² en de 

bodemingreep dieper is dan 0,40 meter; 

b. Het verbod zoals genoemd onder a is eveneens van toepassing bij een kleinere oppervlakte 
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van het te verstoren gebied indien daarmede kennelijk de bedoeling is om werken, geen 

bouwerken zijnde, en / of werkzaamheden te splitsen om onder de gestelde ondergrens van 

1.000 m² te blijven. 

8.3.2  Uitzonderingen

Het in 8.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en 

werkzaamheden welke:

a. Het normale onderhoud en beheer betreffen.

b. Reeds in uitvoering zijn krachtens een verleende omgevingsvergunning op het tijdstip van 

de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan.

c. Mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning.

d. In het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd 

mits verricht door een daartoe bevoegde deskundige op het terrein van de archeologische 

monumentenzorg.

8.3.3  Toelaatbaarheid 

a. De in 8.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan worden verleend nadat door aanvrager 

een rapport is overgelegd waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens 

de aanvraag zullen of kunnen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in 

voldoende mate zijn vastgesteld; 

b. Indien uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de 

gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, 

kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan de 

omgevingsvergunning:

1. het doen van nader archeologisch onderzoek;

2. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische 

waarden in de bodem kunnen worden behouden;

3. de verplichting tot het doen van opgravingen;

4. de verplichting de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die leiden tot 

de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van 

archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de 

omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.

8.4  Wijzigingsbevoegdheid

8.4.1  Wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen door de 

dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 2’ geheel of gedeeltelijk te verwijderen, waarbij moet 

worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. uit nader onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig 

zijn;

b. het wordt niet meer noodzakelijk geacht dat het bestemmingsplan voorziet in bescherming 

van deze waarden.
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Artikel 9  Waarde - Archeologie 3

9.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waarde - Archeologie 3’ aangewezen gronden zijn, naast de daarvoor aangewezen 

andere bestemming(en) mede bestemd voor doeleinden ter bescherming en veiligstelling van 

de te verwachten archeologische waarden.

Indien strijd ontstaat tussen het belang van de bescherming van de te verwachten 

archeologische waarden als benoemd in dit artikel en het bepaalde in de overige artikelen, 

prevaleert de bestemming ‘Waarde - Archeologie 3’.

9.2  Bouwregels

a. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het bouwen overeenkomstig de 

regels voor de andere op deze gronden voorkomende bestemmingen waarbij het 

daadwerkelijk te verstoren gebied groter is dan 2.500 m² en de bodemingreep dieper is dan 

0,40 meter dient de aanvrager een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden 

van de gronden die blijkens de aanvraag zullen of kunnen worden verstoord, naar oordeel 

van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld; 

b. De verplichting zoals genoemd onder a is eveneens van toepassing bij een kleinere 

oppervlakte van het te verstoren gebied indien daarmede kennelijk de bedoeling is om 

bouwwerkzaamheden te splitsen om onder de gestelde ondergrens van 2.500 m² te blijven; 

c. Indien uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de 

gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, 

kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan de 

omgevingsvergunning:

1. het doen van nader archeologisch onderzoek;

2. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische 

waarden in de bodem kunnen worden behouden;

3. de verplichting tot het doen van opgravingen;

4. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten 

begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg 

die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen 

kwalificaties.

9.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

van werkzaamheden

9.3.1  Verbod

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op en in de gronden 

als bedoeld in 9.1 werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of uit 

te laten voeren waarbij het daadwerkelijk te verstoren gebied groter is dan 2.500 m² en de 

bodemingreep dieper is dan 0,40 meter; 

b. Het verbod zoals genoemd onder a is eveneens van toepassing bij een kleinere oppervlakte 
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van het te verstoren gebied indien daarmede kennelijk de bedoeling is om werken, geen 

bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden te splitsen om onder de gestelde ondergrens 

van 2.500 m² te blijven. 

9.3.2  Uitzonderingen

Het in 9.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en 

werkzaamheden welke:

a. Het normale onderhoud en beheer betreffen; 

b. Reeds in uitvoering zijn krachtens een verleende omgevingsvergunning op het tijdstip van 

de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan; 

c. Mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning; 

d. In het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd 

mits verricht door een daartoe bevoegde deskundige op het terrein van de archeologische 

monumentenzorg.

9.3.3  Toelaatbaarheid

a. De in 9.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan worden verleend nadat door aanvrager 

een rapport is overgelegd waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens 

de aanvraag zullen of kunnen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in 

voldoende mate zijn vastgesteld; 

b. Indien uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de 

gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, 

kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan de 

omgevingsvergunning:

1. het doen van nader archeologisch onderzoek;

2. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische 

waarden in de bodem kunnen worden behouden;

3. de verplichting tot het doen van opgravingen;

4. de verplichting de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die leiden tot 

de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van 

archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de 

omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.

9.4  Wijzigingsbevoegdheid 

9.4.1  Wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen door de 

dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 3’ geheel of gedeeltelijk te verwijderen, waarbij moet 

worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. uit nader onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig 

zijn;

b. het wordt niet meer noodzakelijk geacht dat het bestemmingsplan voorziet in bescherming 

van deze waarden.
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Artikel 10  Waarde - Archeologie 4

10.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waarde - Archeologie 4’ aangewezen gronden zijn, naast de daarvoor aangewezen 

andere bestemming(en) mede bestemd voor doeleinden ter bescherming en veiligstelling van 

de te verwachten archeologische waarden.

Indien strijd ontstaat tussen het belang van de bescherming van de te verwachten 

archeologische waarden als benoemd in dit artikel en het bepaalde in de overige artikelen, 

prevaleert de bestemming ‘Waarde - Archeologie 4’.

10.2  Bouwregels

a. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het bouwen overeenkomstig de 

regels voor de andere op deze gronden voorkomende bestemmingen waarbij het 

daadwerkelijk te verstoren gebied groter is dan 50.000 m² en de bodemingreep dieper is 

dan 0,40 meter dient de aanvrager een rapport te overleggen waarin de archeologische 

waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen of kunnen worden verstoord, naar 

oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld.

b. De verplichting zoals genoemd onder a is eveneens van toepassing bij een kleinere 

oppervlakte van het te verstoren gebied indien daarmede kennelijk de bedoeling is om 

bouwwerkzaamheden te splitsen om onder de gestelde ondergrens van 50.000 m² te 

blijven.

c. Indien uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de 

gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, 

kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan de 

omgevingsvergunning:

1. het doen van nader archeologisch onderzoek;

2. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische 

waarden in de bodem kunnen worden behouden;

3. de verplichting tot het doen van opgravingen;

4. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten 

begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg 

die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen 

kwalificaties.

10.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

van werkzaamheden

10.3.1  Verbod

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op en in de gronden 

als bedoeld in 10.1 werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of uit 

te laten voeren waarbij het daadwerkelijk te verstoren gebied groter is dan 50.000 m² en de 

bodemingreep dieper is dan 0,40 meter; 
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b. Het verbod zoals genoemd onder a is eveneens van toepassing bij een kleinere oppervlakte 

van het te verstoren gebied indien daarmede kennelijk de bedoeling is om werken, geen 

bouwwerken zijnde, en / of werkzaamheden te splitsen om onder de gestelde ondergrens 

van 50.000 m² te blijven.

10.3.2  Uitzonderingen

Het in 10.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en 

werkzaamheden welke:

a. Het normale onderhoud en beheer betreffen;

b. Reeds in uitvoering zijn krachtens een verleende omgevingsvergunning op het tijdstip van 

de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan;

c. Mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning; 

d. In het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd 

mits verricht door een daartoe bevoegde deskundige op het terrein van de archeologische 

monumentenzorg.

10.3.3  Toelaatbaarheid

a. De in 10.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan worden verleend nadat door aanvrager 

een rapport is overgelegd waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens 

de aanvraag zullen of kunnen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in 

voldoende mate zijn vastgesteld; 

b. Indien uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de 

gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, 

kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan de 

omgevingsvergunning:

1. het doen van nader archeologisch onderzoek;

2. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische 

waarden in de bodem kunnen worden behouden;

3. de verplichting tot het doen van opgravingen;

4. de verplichting de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die leiden tot 

de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van 

archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de 

omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.

10.4  Wijzigingsbevoegdheid

10.4.1  Wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen door de 

dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 4’ geheel of gedeeltelijk te verwijderen, waarbij moet 

worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. uit nader onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig 

zijn;

b. het wordt niet meer noodzakelijk geacht dat het bestemmingsplan voorziet in bescherming 

van deze waarden.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 11  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 

uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 

bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 12  Algemene bouwregels

12.1  Ondergronds bouwen 

Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden de volgende regels:

a. Ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan binnen de contouren van legaal 

opgerichte bovengrondse gebouwen, met uitzondering van toegangen tot gebouwen zoals 

laaddocks, hellingbanen en trappen, welke tevens buiten de genoemde contouren mogen 

worden gebouwd, waarbij geldt dat indien een bouwvlak is opgenomen deze uitsluitend 

binnen het bouwvlak mogen worden gebouwd; 

b. De bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken mag niet meer bedragen dan 4 meter onder 

peil.

12.2  Bestaande maten en andere maten 

12.2.1  Maximaal toelaatbaar 

Voor:

a. de inhoud van woningen;

b. het aantal bedrijfswoningen;

c. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;

die gebouwd zijn krachtens een vergunning, geldt dat wanneer zij op het tijdstip van 

inwerkingtreding van dit bestemmingsplan meer bedragen dan in deze planregels is 

voorgeschreven, deze maten en hoeveelheden - ook in geval van vervangende nieuwbouw - als 

maximaal toelaatbaar mogen worden aangehouden.

12.3  Onoverdekte zwembaden

Voor het bouwen van onoverdekte zwembaden bij een woning/bedrijfswoning gelden de 

volgende regels:

a. Onoverdekte zwembaden zijn uitsluitend toegestaan binnen het bestemmingsvlak waar de 

woning/bedrijfswoning is gelegen; 

b. Het zwembad dient te worden gebouwd op een afstand van ten minste 2,5 m achter de 

voorgevel van de woning en op een afstand van ten minste 1 m van de perceelsgrenzen met 

derden.

c. Het zwembad mag uitsluitend voor hobbymatig gebruik worden benut.

d. Per bouwperceel mag maximaal 1 zwembad worden gebouwd.

e. De oppervlakte van een zwembad mag niet meer bedragen dan 100 m².
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12.4  Radarverstoringsgebied 

a. Al dan niet in afwijking van het bepaalde in Hoofdstuk 2, mag de bouwhoogte van 

bouwwerken niet meer bedragen dan 113 m boven NAP, in verband met de bescherming 

van het radarverstoringsgebied van vliegveld Woensdrecht; 

b. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder a 

voor het toestaan van bouwwerken hoger dan 113 m boven NAP, indien geen onevenredige 

afbreuk wordt gedaan aan de werking van de radar en vooraf schriftelijk advies wordt 

ingewonnen bij de beheerder van de radar.
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Artikel 13  Algemene gebruiksregels

a. Het is verboden de in dit bestemmingsplan begrepen gronden, alsmede gebouwen en 

bouwwerken geen gebouwen zijnde, te gebruiken, te doen of te laten gebruiken op een wijze 

of tot een doel strijdig met de in dit bestemmingsplan aan de grond gegeven bestemming.

b. Tot een strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik en/of laten gebruiken van 

gronden en/of bouwwerken voor:

1. seksinrichtingen, escortbedrijf of prostitutie;

2. evenementen;

3. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of andere vaste of 

vloeibare afvalstoffen, tenzij behorend bij dan wel onderdeel van de betreffende 

toegestane bedrijfsvoering;

4. detailhandel, tenzij expliciet toegestaan;

5. het plaatsen of het geplaatst houden van onderkomens, waaronder begrepen 

kampeermiddelen, tenzij expliciet toegestaan.
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Artikel 14  Algemene aanduidingsregels

14.1  Overige gebiedsaanduidingen

Voor de overige gebiedsaanduidingen gelden, voor zover in de genoemde artikelen bepaald, de 

volgende regels:

a. ter plaatse van de aanduiding ‘landschappelijk afwisselend gebied’ is het bepaalde in 

artikel 3 en 14.2 van toepassing. 

14.2  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

van werkzaamheden

14.2.1  Verbod

Het is verboden ter plaatse van de aanduiding ‘landschappelijk afwisselend gebied’ zonder of in 

afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of 

werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

a. Het verlagen, vergraven, ophogen en/of egaliseren van de bodem waarbij het gaat om 

ingrepen die grond verzetten met hoogteverschillen van meer dan 0,40 m;

b. Het verwijderen van houtgewas en het vellen of rooien van houtopstanden;

c. Het verwijderen van kleine natuurelementen zoals poelen, moerasjes en verwilderde 

terreintjes;

d. Het aanleggen, dempen of wijzigen van (oevers, profiel, doorstroom- of bergingscapaciteit 

van) waterlopen, sloten en greppels; 

e. Het verwijderen van perceelsindelingen, zoals tot uiting komend in greppels, sloten en 

steilranden.

14.2.2  Uitzonderingen

Het in 14.2.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en 

werkzaamheden welke:

a. Het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn; 

b. Reeds in uitvoering zijn krachtens een verleende omgevingsvergunning, dan wel krachtens 

een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van de 

inwerkingtreding van dit bestemmingsplan; 

c. Binnen het bouwvlak dan wel bestemmingsvlak van de bestemming 'Recreatie - Recreatief 

agrarisch natuurbedrijf' plaatsvinden. Deze uitzondering geldt niet indien het werk of de 

werkzaamheden inbreuk maken op een verplichting in het kader van kwaliteitsverbetering 

van het landschap, dan wel op een verplichting op grond van een door het bevoegd gezag 

goedgekeurd beplantingsplan tot realisatie, beheer en instandhouding van 

landschappelijke inpassing; 

d. Betreffen het verwijderen van erfbeplantingen, welke uitzondering niet van toepassing is op 

erfbeplantingen welke op grond van een verplichting in het kader van kwaliteitsverbetering 

van het landschap dan wel als verplichting op grond van een door het bevoegd gezag 

goedgekeurd beplantingsplan tot realisatie, beheer en instandhouding van 

landschappelijke inpassing aanwezig zijn; 
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e. Betreffen het verwijderen van landschapselementen die gerealiseerd zijn op grond van de 

gemeentelijke regeling ‘Particulier landschapsbeheer Etten - Leur’ en / of het provinciale 

‘Groen Blauw stimuleringskader’ en waarvoor op grond van genoemde regelingen geen 

vergoeding voor waardedaling van de onderliggende grond is ontvangen;

f. Betreffen het aanbrengen van erfbeplanting;

g. Betreffen het aanbrengen van landschapselementen op grond van de gemeentelijke 

regeling ‘Particulier landschapsbeheer Etten - Leur’ en / of het provinciale ‘Groen Blauw 

stimuleringskader’; 

h. Betreffen het uitvoering geven aan een verplichting in het kader van kwaliteitsverbetering van 

het landschap, dan wel aan een door het bevoegd gezag goedgekeurd beplantingsplan tot 

realisatie, beheer en instandhouding van landschappelijke inpassing.

14.2.3  Toelaatbaarheid

De in 14.2.1 genoemde omgevingsvergunning kan worden verleend voor werken, geen 

bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden die de betreffende natuur- en landschapswaarden 

niet in onevenredige mate aantasten, dan wel de mogelijkheden voor behoud, versterking en/of 

herstel van die waarden niet in onevenredige mate verkleinen. Alvorens te beslissen wint het 

bevoegd gezag advies in bij een deskundige op het gebied van natuur- en landschapswaarden.
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Artikel 15  Algemene afwijkingsregels

15.1  Algemene afwijkingen 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels in dit 

bestemmingsplan en toestaan dat:

a. Geluidwerende voorzieningen worden gebouwd indien deze in het kader van de Wet 

geluidhinder noodzakelijk zijn, mits:

1. De bouwhoogte niet meer bedraagt dan 6 m; 

b. Waterkerende voorzieningen en sluizen ter voorkoming van wateroverlast worden gebouwd, 

mits:

1. De bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m; 

c. Bestemmingsgrenzen en bouwvlakgrenzen worden gewijzigd indien deze nodig zijn in 

verband met afwijkingen en onnauwkeurigheden op de verbeelding ten opzichte van de 

feitelijke situatie, dan wel nodig zijn in verband met de juiste inpassing van de gebouwen, 

waarbij de grenzen met niet meer dan 2 m worden verschoven; 

d. De voorgeschreven maatvoeringen met maximaal 10% worden overschreden.

15.2  Afwijken ten behoeve van evenementen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels in dit 

bestemmingsplan voor het toestaan van evenementen, waarbij moet worden voldaan aan de 

volgende voorwaarden:

a. Het evenement duurt maximaal 15 dagen, inclusief opbouwen, inrichten, afbreken en 

opruimen; 

b. Er vindt geen horeca plaats ter plaatse, anders dan ondergeschikt en inherent aan het 

toegestane evenement; 

c. Er vindt geen detailhandel ter plaatse plaats, anders dan ondergeschikt en inherent aan het 

toegestane evenement; 

d. Er treden geen onomkeerbare gevolgen voor het landschap op; 

e. Er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van de 

aangrenzende gronden; 

f. Er vindt geen onevenredige aantasting plaats van in de omgeving aanwezige 

architectonische, cultuurhistorische, landschappelijke of natuurwaarden; 

g. De belangen van in de nabijheid gelegen functies verzetten zich niet tegen het gebruik van 

de betreffende bestemming voor het evenement.
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Artikel 16  Algemene wijzigingsregels

16.1  Wijzigen naar 'Groen-Houtsingel' en/of 'Natuur'

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in het kader van natuur- en landschapsbeleid dit 

bestemmingsplan te wijzigen in die zin dat de bestemming 'Agrarisch met waarden' wordt 

gewijzigd in de bestemming 'Groen - Houtsingel' en/of 'Natuur' ten behoeve van behoud en/of 

ontwikkeling van landschapselementen en/of natuur, waarbij moet worden voldaan aan de 

volgende voorwaarden:

a. De wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen;

b. De wijziging vindt pas plaats nadat de aankoop/overdracht in voldoende mate verzekerd is of 

al heeft plaatsgevonden of de realisatie anderzins verzekerd is. 

16.2  Verwijderen aanduiding

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen door een 

aanduiding te verwijderen, indien het betreffende gebruik definitief is beëindigd, dan wel de 

betreffende bebouwing en/of waarden niet meer aanwezig zijn, dan wel het niet meer 

noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan voorziet in bescherming. 
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Artikel 17  Overige regels

17.1  Nadere eisen

a. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de situering van gebouwen en 

overkappingen en bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, ter voorkoming 

van onevenredige ruime situering van de bebouwing binnen het bouwvlak of 

bestemmingsvlak.

b. De onder a genoemde nadere eisen mogen slechts worden gesteld indien zulks 

noodzakelijk is ten behoeve van zorgvuldig ruimtegebruik en / of ruimtelijke kwaliteit.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 18  Overgangsrecht

18.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig 

of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor 

het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet 

wordt vergroot:

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 

gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een 

omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 

bedoeld in het bepaalde onder a met maximaal 10%.

c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 

tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd 

met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat 

plan.

18.2  Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 

het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde 

onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, 

tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van 

het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit 

gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 

voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van 

dat plan.
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Artikel 19  Slotregel

 Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan "Menmoerhoeve Zundertseweg 66 - 66a". 
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1  Landschappelijk inpassingsplan

planstatus vastgesteld referentie 0129MENMOERHOEVE / 160642.01 pagina 56 van 62















AW

N

N

(sr-klk)

WR-A1

WR-A1

WR-A2

WR-A2

WR-A2

WR-A3

WR-A4

(sr-h1)

(sr-h2)

(sr-dv)

(sr-dv)

(sr-zor)

(sr-zor)

(saw-op)

(sr-p)

AW

(spt)

(sr-gac)

(sl)

(sr-1)

(sr-2)

(sr-3)

(sr-nsc)

G-H

G-H

G-H

(sr-blh)

R-RAN

G-H

Compositie 5 stedenbouw bv

Boschstraat 35

4811 GB Breda

telefoon 076-5225262

e-mail info@c5s.nl

website www.c5s.nl

Opdrachtgever :

Projectnummer :

Gemeente :

Id./nr. :

Getekend :

Status :

Menmoerhoeve Zundertseweg 66-66a

Schaal :

Papierformaat: A2

Bestemmingsplan

Gemeente Etten-Leur

16064201

Etten-Leur

NL.IMRO.0777.0129MENMOERHOEVE-3001
28-04-2020  M.v.B.

vast te stellen

0m 20m 40m 60m 80m 100m

1:2000

basisregistratie grootschalige topografie

(ondergrond)

Verklaring

Plangebied

Menmoerhoeve Zundertseweg 66-66a

Enkelbestemmingen

AW

Agrarisch met waarden

G-H

Groen - Houtsingel

N

Natuur

R-RAN

Recreatie - recreatief agrarisch natuurbedrijf

Dubbelbestemmingen

WR-A1

Waarde - Archeologie 1

WR-A2

Waarde - Archeologie 2

WR-A3

Waarde - Archeologie 3

WR-A4

Waarde - Archeologie 4

Gebiedsaanduidingen

overige zone - landschappelijk afwisselend gebied

Bouwvlak

bouwvlak

Figuur

relatie

overige zone - zone langs doorgaande weg

Functieaanduidingen

(sl)

sluis

(saw-op)

specifieke vorm van agrarisch met waarden - overloop parkeren

(sr-blh)

specifieke vorm van recreatie - blokhutten

(sr-dv)

specifieke vorm van recreatie - dierenverblijf

(sr-gac)

specifieke vorm van recreatie - groepsaccommodatie

(sr-h1)

specifieke vorm van recreatie - horeca 1

(sr-h2)

specifieke vorm van recreatie - horeca 2

(sr-klk)

specifieke vorm van recreatie - kleinschalig kamperen

(sr-nsc)

specifieke vorm van recreatie - natuurstudiecentrum

(sr-p)

specifieke vorm van recreatie - parkeerterrein

(sr-zor)

specifieke vorm van recreatie - zorgfunctie

(spt)

speeltuin

(sr-1)

specifieke vorm van recreatie - 1

(sr-2)

specifieke vorm van recreatie - 2

(sr-3)

specifieke vorm van recreatie - 3



 


	Bijlage 1 bij de toelichting. Situatietekening De Menmoerhoeve.pdf
	Sheets and Views
	160642l13-A2 horizontaal


	160642.01r22.pdf
	Menmoerhoeve Zundertseweg 66 - 66a
	Regels
	Hoofdstuk 1 Inleidende regels
	Artikel 1 Begrippen
	Artikel 2 Wijze van meten
	Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
	Artikel 3 Agrarisch met waarden
	Artikel 4 Groen - Houtsingel
	Artikel 5 Natuur
	Artikel 6 Recreatie - Recreatief agrarisch natuurbedrijf
	Artikel 7 Waarde - Archeologie 1
	Artikel 8 Waarde - Archeologie 2
	Artikel 9 Waarde - Archeologie 3
	Artikel 10 Waarde - Archeologie 4
	Hoofdstuk 3 Algemene regels
	Artikel 11 Anti-dubbeltelregel
	Artikel 12 Algemene bouwregels
	Artikel 13 Algemene gebruiksregels
	Artikel 14 Algemene aanduidingsregels
	Artikel 15 Algemene afwijkingsregels
	Artikel 16 Algemene wijzigingsregels
	Artikel 17 Overige regels
	Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
	Artikel 18 Overgangsrecht
	Artikel 19 Slotregel
	Bijlagen bij de regels
	Bijlage 1 Landschappelijk inpassingsplan


