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1 Inleiding 
 

Voor het plan Stadsoevers is een stedenbouwkundig raamwerk opgesteld. Dit raamwerk biedt de 

kaders voor een mogelijke invulling van het plangebied. In onderstaande figuur is een weergave 

van het stedenbouwkundige raamwerk opgenomen. 

 
Figuur 1. Stedenbouwkundig raamwerk 

 
Voor het gebied zijn in het verleden diverse onderzoeken uitgevoerd. Omdat er sprake is van 

gewijzigde wet- en regelgeving, bevolkingsaantallen en de invulling van het plangebied zijn nieuwe 

onderzoeken uitgevoerd om de haalbaarheid van de ontwikkeling van het raamwerk te bepalen. Er 

is onderzoek gedaan naar bedrijven en milieuzonering, geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, 

bodem en ecologie. De uitgangspunten voor de onderzoeken zijn opgenomen in bijlage 1.  
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2 Bedrijven en milieuzonering 
 
2.1 Toetsingskader 

Milieuzonering is het aanbrengen van een noodzakelijke ruimtelijke scheiding tussen 
milieubelastende en milieugevoelige functies ter bescherming of vergroting van de kwaliteit van de 
leefomgeving. Milieuzonering beperkt zich in het algemeen tot de milieuaspecten met een 
ruimtelijke dimensie: geur, stof, geluid en gevaar. Voor een verantwoorde inpassing van 
bedrijvigheid in haar fysieke omgeving of van gevoelige functies nabij bedrijven, heeft de VNG van 
de publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ in 2009 een geheel herziene uitgave opgesteld. Deze 
publicatie is geraadpleegd ten behoeve van dit advies. 
 

 
De VNG-publicatie onderscheidt twee omgevingstypen: 
 
* Het omgevingstype rustige woonwijk en rustig buitengebied 
Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. 
Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of 
kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig 
verstoring door verkeer. 
Een vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied, 
(eventueel inclusief verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied. 
 
* Het omgevingstype gemengd gebied 
Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast 
woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing 
in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied 
worden beschouwd. 
Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype 
gemengd gebied. Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere 
richtafstanden rechtvaardigen. Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende 
activiteiten veelal bepalend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Wijze van meten 
De richtafstand geldt tussen enerzijds de grens van de bestemming die bedrijven (of andere 
milieubelastende functies) toelaat en anderzijds de uiterste situering van de gevel van een 
woning (of andere milieugevoelige functie) die volgens het (bestemmings)plan of via 
vergunningvrij bouwen mogelijk is. 

 

Richtafstanden 
In de VNG-publicatie is een richtafstandenlijst opgenomen in relatie tot het omgevingstype 
rustige woonwijk. In deze lijst zijn bedrijven op grond van hun potentiële milieubelasting 
ingedeeld in zes categorieën. In tabel 1 zijn de milieucategorieën en richtafstanden uit de VNG-
publicatie overgenomen. 
 
Tabel: Milieucategorieën en richtafstanden 

Milieucategorie Richtafstanden tot omgevingstype ‘rustige woonwijk’* in 
meters 

1     10 

2     30 
3.1     50 
3.2   100 
4.1   200 
4.2   300 
5.1   500 

5.2   700 
5.3 1000 
6 1500 

* indien de omgeving is te typeren als ‘gemengd gebied’, gelden kleinere richtafstanden, namelijk één 
afstandstap kleiner (Zie de VNG-publicatie, paragraaf 2.3.). 
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2.2 Situatie ter plaatse 

In het bedrijven en milieuzoneringsonderzoek (bijlage 2) wordt ingegaan op de vigerende 
bestemmingsplannen en de bedrijven in de omgeving van het plangebied.  
 
Bestemmingsplan 
In de nabijheid van het plangebied vigeren de volgende bestemmingsplannen: 
• Bestemmingsplan Westrand  
• Bestemmingsplan Spoorhaven 1e fase 
• Bestemmingsplan Borchwerf 
• Bestemmingsplan Stationsgebied 
Met betrekking tot bestemmingsplan Westrand kan geconcludeerd worden dat de bestemmingen in 
dit bestemmingsplan geen belemmering vormen voor de te ontwikkelen woningbouw. 
 
Vanuit de bestemmingsplannen Spoorhaven 1e fase en Stationsgebied wordt er voor drie percelen 
niet voldaan aan de richtafstanden: 
• Van Gilse, Suiker Unie Specialiteiten-fabriek 
• Stadion 
• Nutsvoorziening 
Bij het aspect externe veiligheid wordt nader ingegaan op de nutsvoorziening. 
 
Met betrekking tot het bedrijventerrein Borchwerf wordt voor geen van de bedrijfsbestemmingen 
(inclusief de aanduiding suikerfabriek) voldaan aan de richtafstanden.  
 
Bedrijven 
Begin augustus is er een inventarisatie uitgevoerd naar de aanwezige bedrijven in de omgeving 
van het plangebied. Gezien de conclusies die in voorgaande paragraaf zijn getrokken is 
geïnventariseerd op bedrijventerrein Borchwerf en in het oostelijke gedeelte grenzend aan het 
plangebied. Vanuit de overige bedrijven zijn geen belemmeringen te verwachten.  
 
Uit de lijst volgt dat voor onderstaande bedrijven niet aan de richtafstand wordt voldaan: 
• Sensus Operations C.V. 
• Suiker Unie Specialiteiten-fabriek (Van Gilse) 
• Stadion 
• ABS Hoppenbrouwers 
• Flopac 
• Jongmans Metaal 
 
De eerste twee bedrijven maken onderdeel uit van het gezoneerde industrieterrein. Het onderdeel 
geluid van deze bedrijven is daarom reeds berekend in het akoestische onderzoek. Naast geluid 
wordt ook voor geur bij deze bedrijven niet aan de richtafstand voldaan. 
 
Nader onderzoek 
Conform de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ kan, indien bekend is welke activiteiten 
concreet worden beoogd, gemotiveerd worden uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten 
milieubelasting (in plaats van de richtafstanden). Voor de bedrijven uit voorgaande paragraaf die 
niet aan de richtafstand voldoen is daarom nader onderzoek gedaan (bijlage 2). Op basis van het 
nader onderzoek kan de gemeente in overleg treden met de bedrijven. 
 

2.3 Conclusie 

Het stedenbouwkundige raamwerk voldoet voor zowel de vigerende bestemmingsplannen als de 
bestaande bedrijven niet aan de richtafstanden. Hiermee is op voorhand geen goed woon- en 
leefklimaat te garanderen.  
 
Of er sprake is van een belemmering van de bedrijven op Borchwerf is de vraag omdat een groot 
deel van de percelen reeds in het bestemmingsplan Spoorhaven 1e fase een woonbestemming 
heeft.  
 
Naar diverse bedrijven is nader onderzoek gedaan. Op basis van het nader onderzoek treedt de 
gemeente in overleg met de bedrijven. 
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3 Geluid 
 

3.1 Toetsingskader 

In de Wet geluidhinder (Wgh) is bepaald dat voor locaties in het bestemmingsplan waar woningen 
en andere geluidgevoelige bestemmingen kunnen worden gerealiseerd, de geluidbelasting wordt 
onderzocht binnen de zones behorende bij verkeerswegen, spoorwegen en industrieterreinen. 
 
3.2 Situatie ter plaatse 

Het plangebied heeft te maken met diverse geluidsbronnen: 
• Wegverkeerslawaai: Borchwerf, Burgemeester Frijterslaan, Jan Vermeerlaan, Stationsstraat, de 

Westelijke Havendijk en Rijksweg A-17 
• Spoorweglawaai: spoorweg Roosendaal –Bergen op Zoom 
• Industrielawaai: geluid gezoneerde industrieterrein Borchwerf 
 
Indicatief akoestisch onderzoek 
Om een eerste indicatie te geven van de geluidbelastingen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd 
(bijlage 3) waarin de bouwvlakken opgenomen zijn met een hoogte van 14 meter. Hierbij is geen 
rekening gehouden met afscherming. Om de resultaten inzichtelijk te maken zijn de bouwvlakken 
genummerd (zie onderstaande figuur). 
 

 
Figuur 2. Nummering bouwvlakken akoestisch onderzoek 

 
Verkeer 

In tabel 2 en bijlage II is opgenomen welke verkeersgegevens gebruikt zijn in het akoestische- en 
luchtkwaliteitsonderzoek. De verkeersgegevens van de nieuwe wegen zijn gebaseerd op de CROW 
publicatie 317 Kerncijfers parkeren en verkeersgeneratie. Dit betreft een globale inschatting. De 
verkeersafwikkeling van de nieuwe wegen naar de omliggende wegen is niet bepaald. Tevens is er 
geen verdeling gemaakt. Voor een akoestisch onderzoek bij een bestemmingsplan biedt een 
dergelijke bepaling van de verkeerscijfers onvoldoende inzicht. Voor het bestemmingsplan zal een 
onderzoek worden uitgevoerd op basis van meer nauwkeurig bepaalde verkeersgegevens. 
 
  



8 

 

Wegverkeerslawaai 

Voor de wegen Burgemeester Frijterslaan en Stationsstraat is er geen sprake van een 
overschrijding van de voorkeursgrenswaarde (48 dB Lden) en is er dus geen belemmering voor de 
planontwikkeling. 
 
Voor de onderstaande wegen is er sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, 
maar is er geen overschrijding van de maximale ontheffingswaarde (63 dB Lden): 
• Borchwerf (bouwvlak 2 en 12) 
• Jan Vermeerlaan (bouwvlak 1 en 2) 
• Westelijke Havendijk (bouwvlak 2) 
• Rijkswegen (alle bouwvlakken m.u.v. bouwvlak 1 noord) 
Er zijn maatregelen mogelijk bij de bron (ander wegdektype). Indien dit niet haalbaar is, kunnen 
voor deze bouwblokken hogere waarden aangevraagd worden.  
 
Voor de Rijksweg is er bij bouwvlak 1 sprake van een overschrijding van de maximale 
ontheffingswaarde (53 dB Lden). Alleen bij de hogere bouwlagen is er sprake van deze 
overschrijding. Er zijn een aantal mogelijke opties om dit probleem op te lossen: 
• Geen woningbouw toestaan vanaf circa 10 meter 
• Geen geluidgevoelige ruimten op de bovenste bouwlaag van woningen realiseren 
• Stedenbouwkundig plan aanpassen. 
 
Nieuwe en bestaande wegen 30 km/uur 

De geluidbelasting van de 30 km/uur wegen is in het kader van de goede ruimtelijke ordening 
onderzocht. Aangezien er vanuit de Wet geluidhinder geen wettelijk kader voor deze wegen is, is 
de zelfde indeling aangehouden als de overige wegen. Uit de berekeningen blijkt dat ter plaatse 
van alle bouwvlakken een waarde wordt berekend die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en 
ter plaatse van diverse bouwvlakken een waarde die hogere is dan de maximale 
ontheffingswaarde.  
Het geluidklimaat is daarmee tamelijk slecht en beoordeeld moet worden of deze waarden 
aanvaardbaar worden geacht.  
Een aandachtspunt hierbij is dat het Bouwbesluit voor de geluidwering alleen uitgaat van verleende 
hogere waarden en geen rekening houdt met de belasting van 30 km/uur wegen.  
 
Mogelijkheden om de geluidbelasting te verlagen zijn het anders inrichten van de wegen, grotere 
afstand tussen de wegen en de woningen, ander wegdektype of snelheid. Daarnaast kan het exact 
bepalen van de verkeersgegevens leiden tot andere uitkomsten. 
 
Spoorweglawaai 

De geluidbelasting vanwege de spoorweg blijft ter plaatse van de bouwvlakken onder de 
voorkeursgrenswaarde van 55 dB. Het spoorweglawaai vormt geen belemmering voor de te 
realiseren bouwvlakken. 
 
Industrielawaai 

Voor industrielawaai wordt uitgegaan van het gezoneerde industrieterrein Borchwerf. De bedrijven 
aan de Oostelijke havendijk behoren ook tot het gezoneerde industrieterrein. 
 
Bij alle bouwvlakken wordt de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) overschreden. Omdat er 
feitelijk geen maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting vanwege industrieterrein Borchwerf 
tot de voorkeursgrenswaarde te reduceren, kunnen voor deze bouwvlakken hogere waarden 
verleend worden. 
 
Bij de bouwvlakken 2, 4, 6, 8, 11 en 12 wordt de maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A) 
overschreden. Voor de bouwvlakken die een hogere geluidbelasting hebben dan de maximale 
ontheffingswaarde zijn er twee mogelijkheden: 
• Aanpassen van het stedenbouwkundige plan bijvoorbeeld door het realiseren van 

aaneengesloten bebouwing aan de noord- en oostzijde en daarnaast een deel van de gevels 
doof uitvoeren waarbij rekening gehouden dient te worden met de aanwezigheid van een 
geluidluwe gevel. 

• Stad & Milieu benadering op basis van de Interimwet Stad- en milieubenadering. 
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Cumulatie 

Het gecumuleerde geluid is niet exact berekend. Omdat de maximale ontheffingswaarde voor 
industrielawaai wordt overschreden kan reeds worden geconcludeerd dat het geluidklimaat bij de 
bouwvlakken als slecht wordt geclassificeerd. Bepaald moet worden of een dergelijk geluidklimaat 
toelaatbaar wordt geacht binnen het onderzochte plangebied.  
 
Wubbenterrein 

Er is nog geen akoestisch onderzoek uitgevoerd voor het Wubbenterrein. Gezien de ligging nabij de 
woningen aan de Industriestraat kan op voorhand geconcludeerd worden dat er geen grootschalige 
evenementen met muziek geluid mogelijk zin. Incidentele evenementen worden niet op voorhand 
uitgesloten. Gezien de recente jurisprudentie met betrekking tot evenementen waarin 
evenementen alleen mogelijk zijn onder strikte voorwaarden is het de vraag of het raadzaam is om 
evenementen in dit bestemmingsplan mogelijk te maken.  
 
Reconstructie 

Er is nog geen reconstructieonderzoek uitgevoerd. Als de exacte verkeersgegevens bekend zijn kan 
bepaald worden of er nieuwe aansluitingen gerealiseerd worden en of er ter plaatse van die 
aansluitingen sprake is van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.  
 
Conclusie 

De grootste knelpunten met betrekking tot geluid worden gevormd door: 
• De nieuwe 30 km/uur wegen 
• Het industrielawaai 
• De A17 
 
Om te bepalen welke vervolgonderzoeken voor deze drie knelpunten uitgevoerd gaan worden is het 
raadzaam om te bepalen of het wenselijk is dat het stedenbouwkundige raamwerk wordt 
aangepast en welke geluidwaarden als aanvaardbaar worden geacht.  
 
Vervolgonderzoek 
Naar aanleiding van het indicatieve akoestisch onderzoek zijn met betrekking tot de 
uitgangspunten van het stedenbouwkundig raamwerk een aantal aanpassingen doorgevoerd: 

- Aantal woningen teruggebracht naar 600.  
- Specifieke verkeersgegevens per weg. 
- Bouwblokken bestaande uit 3 bouwlagen, toetspunten op 1,5, 4,5 en 7,5 meter. 
- Bouwblok 12 maakt geen onderdeel meer uit van het plangebied. 
- Vanwege de overschrijding van de maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A) voor 

industrielawaai onderzoeken of het mogelijk is om gebruik te maken van de hogere 
waarden behorende bij het Stap 3 – besluit zoals vastgesteld op 12 maart 2009. 

 
Op basis van het vervolgonderzoek kan worden geconcludeerd: 

- Op basis van de specifieke verkeersgegevens kan de gemeente voor de 30 km/uur wegen 
motiveren dat er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.  

- Uitgaande van 2 bouwlagen met kap (geen geluidsgevoelige functie in 3e bouwlaag) ter 
plaatse van bouwvlak 1 en 3 bouwlagen voor de overige bouwvlakken is er vanwege de 
Rijksweg geen sprake meer van een overschrijding van de maximale ontheffingswaarde. 

- Het is niet mogelijk om de hogere waarden behorende bij het Stap 3 – besluit zoals 
vastgesteld op 12 maart 2009 te gebruiken, omdat de geluidbelasting op een aantal punten 
hoger uitvalt dan de destijds vastgestelde hogere waarden. 

Uit deze conclusies volgt dat de gemeente in het kader van de Interimwet Stad- en 
milieubenadering met de bedrijven op het gezoneerd industrieterrein in overleg moet treden. Voor 
meer informatie over de stad- en milieubenadering wordt verwezen naar bijlage 3. 
 
3.3 Conclusie 

Spoorweglawaai vormt geen belemmering voor de planontwikkeling. Vanwege wegverkeerslawaai 
moeten hogere waarden worden verleend. Voor de geluidbelasting vanwege het gezoneerd 
industrieterrein dient de gemeente in het kader van de Interimwet Stad- en milieubenadering met 
bedrijven op het industrieterrein in overleg te treden. 
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4 Lucht 
 
4.1 Toetsingskader 

Een vaststelling van een bestemmingsplan betreft de uitoefening van een bevoegdheid als bedoeld 
in artikel 5.16, tweede lid, van de Wet milieubeheer (Wm) die gevolgen kan hebben voor de 
luchtkwaliteit. Op grond van artikel 5.16, eerste lid, van de Wm is vaststelling van het 
bestemmingsplan mogelijk, indien aannemelijk is gemaakt dat: 

a. als gevolg van het plan, al dan niet nadat maatregelen zijn getroffen, de grenswaarden niet 
worden overschreden (artikel 5.16, eerste lid, sub a, van de Wm); 

b. als gevolg van het plan de concentratie van stoffen in de buitenlucht per saldo verbetert of 
ten minste gelijk blijft (artikel 5.16, eerste lid, sub b1 van de Wm); 

c. als gevolg van het plan bij een beperkte toename van de concentratie van stoffen in de 
buitenlucht, door een met de activiteiten samenhangende maatregel of optredend effect, 
de luchtkwaliteit per saldo verbetert (artikel 5.16, eerste lid, sub b2 van de Wm); 

d. als gevolg van het plan, al dan niet nadat maatregelen zijn getroffen, de toename van 
stoffen waarvoor grenswaarden zijn gesteld ‘niet in betekenende mate bijdraagt’ aan de 
concentratie in de buitenlucht (artikel 5.16, eerste lid, sub c van de Wm); of 

e. het te nemen besluit een besluit is dat genoemd of beschreven is in of betrekking heeft op 
een ontwikkeling of voorgenomen besluit welke is genoemd of beschreven in, dan wel past 
binnen of in elk geval niet in strijd is met een door de Minister of andere bestuursorganen 
vastgesteld programma dat is gericht op het bereiken van de grenswaarden (artikel 5.16, 
eerste lid, sub d van de Wm). 

 
4.2 Situatie ter plaatse 

Er is op basis van de verkeersbewegingen1 een luchtkwaliteitsberekening uitgevoerd (zie bijlage 5). 
Voor de stoffen NO2, PM2,5 en PM10 is ter plaatse van de gevels van de maatgevende woningen de 
concentratie berekend. Hieruit blijkt dat berekende concentraties NO2, PM2,5 en PM10 ruim onder de 
grenswaarden blijven en voldaan wordt aan de Wet milieubeheer artikel 5.16 1e lid, sub a.  
 
4.3 Conclusie 

Het aspect luchtkwaliteit is geen belemmering voor het realiseren van de nieuwe woningen. 
 
In het kader van de eerste globale berekening is alleen uitgegaan van de verkeersbewegingen. Ook 
als er in de plint rondom de haven of op het Wubbenterrein bedrijvigheid wordt gerealiseerd zullen 
de concentratie NO2, PM2,5 en PM10 naar alle waarschijnlijkheid onder de grenswaarden blijven. 
Daarnaast zijn er op voorhand geen belemmeringen te verwachten als het plan wijzigt en de 
verkeersaantallen iets toenemen. 
 
4.4 Vervolgonderzoek 

Als de bestemmingsplanregeling en de exacte verkeersgegevens bekend zijn zal voor het 
bestemmingsplan een nieuwe berekening uitgevoerd moeten worden om de exacte hoogte van de 
concentraties NO2, PM2,5 en PM10 te berekenen. 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
1 De verkeersbewegingen zijn opgenomen in het akoestische onderzoek 
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5 Externe veiligheid 
 

5.1 Toetsingskader 

Externe veiligheid richt zich op het beheersen van activiteiten die een risico voor de omgeving 
kunnen opleveren, zoals milieurisico’s, transportrisico’s en risico’s die kunnen optreden bij de 
productie, het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen in inrichtingen. Bij de (her)inrichting 
van een gebied bepaalt de externe veiligheidssituatie mede de ruimtelijke mogelijkheden. Binnen 
het vakgebied externe veiligheid wordt er onderscheid gemaakt in drie soorten risicobronnen, 
namelijk transportroutes (weg, water en spoor) inrichtingen met gevaarlijke stoffen en 
buisleidingen waardoor gevaarlijke stoffen worden getransporteerd.  
Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet onderzoek gedaan worden naar het plaatsgebonden risico en 
het groepsrisico van de aanwezige risicobronnen.  
 
Het plaatsgebonden risico (PR10-6) is een (berekende) afstand vanaf een risicobron waarbinnen de 
kans om te overlijden vanwege een ongeval met de aanwezig gevaarlijke stoffen meer dan 1 op 
een miljoen jaar is. Binnen deze afstand mogen geen kwetsbare objecten aanwezig zijn of worden 
opgericht binnen het bestemmingsplan. Kwetsbare objecten zijn bijvoorbeeld grote kantoren, 
kinderdagverblijven e.d. 
 
Het groepsrisico is een berekende waarde die aangeeft of er mogelijk sprake is van veel 
slachtoffers bij een ongeval met gevaarlijke stoffen.  
Om het groepsrisico te berekenen is er inzicht noodzakelijk in de aanwezige populatie binnen het 
bestemmingsplan en de omgeving ervan. De aanwezigen zijn bepaald op basis van de door de 
gemeente Roosendaal beschikbaar gestelde gegevens en eerdere gemodelleerde bevolking. Voor 
een uitgebreide toelichting op de bevolking wordt verwezen naar de rapporten “QRA buisleidingen 
stadsoevers” en “RBMII stadsoevers” die zijn opgenomen in de bijlage.  
 
Er zijn kwalitatieve risicoanalyses uitgevoerd voor de aardgasleidingen en voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen over het spoor om de waarde van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico 
vast te stellen. In de komende paragrafen worden de resultaten hiervan toegelicht.  
 
5.2 Situatie ter plaatse 

 
Bevi-bedrijven 
Om te bepalen of er in de directe omgeving bedrijven zijn gelegen waarop het Bevi van toepassing 
is, zijn het Register risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS)2 en de professionele risicokaart3 
geraadpleegd. In de nabijheid van het plangebied zijn de volgende inrichtingen gelegen die van 
invloed zijn op het plangebied: 

• Wubben Oliebewerking B.V. (Borchwerf)  
• Emplacement  
• Gasontvangsstation/Inrichting PNEM (geen Bevi) 

 
Wubben Oliebewerking B.V. 

Met betrekking tot deze inrichting is de provincie Noord-Brabant het bevoegd gezag. Het 
plangebied grenst niet aan de inrichtingsgrens van Wubben, maar ligt wel voor een aanzienlijk deel 
binnen het invloedsgebied van Wubben. 
Uit de kwantitatieve risicoanalyse (28-04-2011) blijkt dat het invloedsgebied van de bulkopslag van 
verwarmde klasse 3 stoffen 1426 meter bedraagt. Uit deze QRA blijkt eveneens dat er geen 
plaatsgebonden risico (PR) van 10-6 per jaar wordt berekend. Aan de normen voor het 
plaatsgebonden risico wordt zodoende voldaan.  
 
Het maximaal berekende groepsrisico (GR) in de huidige situatie bedraagt minder dan 0,01 * de 
oriënterende waarde. Het plangebied ligt op een afstand van ca. 800 meter van Wubben 
Oliebewerking B.V.  
Vanwege de grote afstand tot de risicobron en het al vastgestelde lage groepsrisico (minder dan 
0,01 * de oriënterende waarde) kan kwalitatief worden vastgesteld dat het groepsrisico bij 
vaststelling van het bestemmingsplan Stadsoevers waarschijnlijk niet significant zal toenemen en 
onder de 0,1 * de oriënterende waarde zal blijven. Vanwege het lage groepsrisico van deze 
risicobron (<0,1 * de oriënterende waarde) is een beperkte verantwoording van het groepsrisico 
voor deze risicobron afdoende. Een beperkte verantwoording houdt in dat bij de afweging 

                                                           
2  Het RRGS is en centraal landelijk register met gegevens over risicosituaties die in Nederland bestaan rond 

het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen. 
3  De professionele risicokaart laat onder andere zien waar risicobronnen liggen. 
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bronmaatregelen, alternatieve ruimtelijke varianten en toekomstige veiligheidsmaatregelen niet 
beschouwt hoeven te worden. Enkel de overige verplichte kwalitatieve elementen ‘bestrijdbaarheid’ 
en ‘zelfredzaamheid’ worden in de beperkte verantwoording beschouwd. Voor de verantwoording 
wordt in het kader van het bestemmingsplan advies gevraagd aan de Veiligheidsregio Midden- en 
West-Brabant.  
 
Emplacement 

Met betrekking tot deze inrichting is het ministerie van I&M bevoegd gezag. Prorail heeft in 2013 
de vergunning voor het emplacement Roosendaal voor zover het activiteiten met gevaarlijke 
stoffen betreft ingetrokken. Het invloedsgebied als gevolg van het emplacement (3 km) is hierdoor 
komen te vervallen. Het emplacement is derhalve niet meer relevant voor het plangebied 
Stadsoevers.  
 
Gasontvangstation/Inrichting PNEM 

Met betrekking tot deze nutsvoorziening is de gemeente Roosendaal bevoegd gezag. Deze 
inrichting valt niet onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen waardoor voor deze inrichting 
geen plaatsgebonden risico of groepsrisico hoeft te worden vastgesteld. Wel geld voor deze 
inrichting een veiligheidsafstand van 25 meter conform het Activiteitenbesluit milieubeheer. 
 
Beoordeling transport 
Om te bepalen of er in de directe omgeving van het plangebied risicorelevante transportassen zijn 
gelegen is de professionele risicokaart geraadpleegd. De onderstaande transportassen zijn 
beoordeeld.  
 
Vaarwegen 

Het plangebied ligt op meer dan 200 meter van een vaarweg waarover transport van gevaarlijke 
stoffen plaatsvindt. Gelet hierop zijn risicoberekeningen niet noodzakelijk en hoeven er geen 
beperkingen te worden gesteld aan het ruimtegebruik binnen het plangebied. 
 
Autowegen 

Het plangebied ligt op meer dan 200 meter afstand van de A17 (wegvak B99). Gelet hierop zijn 
risicoberekeningen niet noodzakelijk en hoeven er geen beperkingen te worden gesteld aan het 
ruimtegebruik binnen het plangebied. 
 
Spoorwegen 

Het plangebied ligt binnen 200 meter van het spoor waarover transport van gevaarlijke stoffen 
plaatsvindt. Hieronder is de ligging van het spoor ten opzichte van het plangebeid weergegeven.  
 
Gelet op de korte afstand van het plangebied ten opzichte van de risicovolle transportroute zijn 
conform het Bevt risicoberekeningen nodig voor de bepaling van het groepsrisico. Tevens moet het 
plaatsgebonden risico en het plasbrandaandachtsgebied beschouwd worden. In de komende 
paragrafen wordt dit uiteengezet.  
 
Plaatsgebonden risico 

Bijlage II tabel Basisnet spoor uit de Regeling basisnet geeft aan dat de veiligheidszones (komt 
overeen met het maximale plaatsgebonden risico van 10-6 per jaar) voor de spoorvakken gelegen 
langs het plangebied variëren van 0 tot 21 meter. In de onderstaande figuur is weergegeven voor 
welke spoorvakken welke veiligheidsafstanden gelden. 
 
De grens van de mogelijke bebouwing in het bestemmingsplan ligt buiten de aangegeven 
veiligheidszones. Hiermee wordt voldaan aan de veiligheidsafstand uit de Regeling basisnet. 
 
Plasbrandaandachtsgebied 

Voor de spoorwegen die hierboven beschreven zijn moet rekening worden gehouden met de 
effecten van een ongeval met brandbare vloeistoffen. Over het spoor worden veel brandbare 
vloeistoffen vervoerd (o.a. benzine, diesel). Bij een ongeval kan zo’n stof uit een tankwagon 
vrijkomen en in brand vliegen (plasbrand). Dat kan in een zone tot zo’n 30 meter langs het spoor 
tot slachtoffers leiden. Deze zone is daarom aangeduid als plasbrandaandachtsgebied (PAG), en 
wordt gemeten vanaf de buitenste spoorstaaf. In het bouwbesluit is beschreven aan welke 
voorwaarden het bouwen binnen een PAG moet voldoen. Binnen 30 meter vanaf het spoor worden 
geen ontwikkelingsmogelijkheden geboden in het bestemmingsplan, waardoor het aspect ‘PAG’ 
(plasbrandaandachtsgebied) in de huidige situatie niet aan de orde is. 
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Figuur 3: veiligheidsafstanden spoor 
 
Groepsrisico 
De hoogte van het groepsrisico is berekend met het rekenprogramma RBM-II (v2). De 
uitgangspunten en de resultaten hieruit zijn hieronder samengevat. De rapporten zijn bijgevoegd in 
de bijlage. Voor de modellering van de bevolking is uitgegaan van de door de gemeente 
Roosendaal verstrekte gegevens en van eerdere gemodelleerde bevolking. Voor een uitgebreide 
toelichting op de bevolkingsinvoer wordt verwezen naar het rapport “QRA buisleidingen 
stadsoevers” en de RBMII berekeningen van het spoor in de bijlagen.  
In de berekening is voor het spoor uitgegaan van de vervoersplafonds zoals deze zijn opgenomen 
in de regeling basisnet. Er is gerekend conform de handleiding risicoberekeningen transport met de 
vervoersgegevens uit het plafond.  
Er zijn twee berekeningen uitgevoerd om het groepsrisico van het spoor te beoordelen voor twee 
verschillende scenario’s. 
Een berekening is uitgevoerd waarbij er op het voormalige Wubbenterrein evenementen worden 
georgansieerd met 5000 personen gedurende 10 dagen in het jaar (tijdsduur 8 uur per dag) en een 
berekening met evenementen met 500 personen gedurende 100 dagen in het jaar (tijdsduur 8 uur 
per dag).  
Voor de huidige situatie is uitgegaan van de eerder uitgevoerde berekening van het groepsrisico 
ten behoeve van het ROC en de bijbehorende boulevard en de kinderdagopvang.  
In deze berekening is vastgesteld dat het huidige groepsrisico is gelegen op 2,07* de orienterende 
waarde.  
 
Uit de berekeningen waarin de ontwikkelingen in het plan stadsoevers zijn meegenomen blijkt dat 
het groepsrisico in de toekomstige situatie zal liggen bij een evenement met 500 personen 
gedurende 100 dagen op 2,43 * de orienterende waarde.  
Bij een evenement met 5000 personen gedurende 10 dagen ligt het groepsrisico op 2,44 * de 
orienterende waarde.  
Het is een minimaal verschil in groeprsico tussen beide scenario’s. Hieronder is de 
groepsrisicocurve weergegeven van het scenario met een evenement van 5000 personen.  
 

1 meter 

21 meter 

16 meter 

0 meter 
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Figuur 4: FN curve scenario 5000 personen evenement 
 
De hoogte van het groepsrisico is in de huidige situatie al gelegen boven de oriënterende waarde 
en neemt als gevolg van de nieuwe ontwikkelingen toe met circa 0,37.  
 
Voor het onderdeel transport moet, vanwege de toename en de overschrijding van de oriënterende 
waarde een volledige verantwoording van het groepsrisico worden afgelegd. Voor de 
verantwoording wordt in het kader van het bestemmingsplan advies gevraagd aan de 
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.  
 
Buisleidingen 

Om te bepalen of er in het plangebied of in de directe omgeving buisleidingen zijn gelegen is de 
professionele risicokaart geraadpleegd. In de komende paragrafen worden de buisleidingen per 
soort uiteengezet en worden de risico’s en invloedsgebieden van deze leidingen beschreven.  
 
Aardgasleidingen  

In de navolgende tabel zijn de leidingen, waardoor aardgas wordt getransporteerd, met hun 
eigenschappen opgenomen. In de figuur is de ligging en de deze buisleidingen ruimtelijk 
weergegeven.  
 
- Hogedruk aardgasleidingen 

Exploitant Leidingnaam Diameter 
[inch] 

Druk 
[bar] 

PR 10-6 
(m) 

Max. GR 
t.o.v. OW 

N.V. Nederlandse 
Gasunie 

1958_leiding-
Z-529-03 

219.10 40.00 
NEE 0,173 

N.V. Nederlandse 
Gasunie 

1958_leiding-
Z-529-05 

219.10 40.00 
NEE <0,1 

Tabel: hogedruk aardgasleidingen 
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Figuur 5: ligging hogedruk aardgasleidingen nabij het plangebied 
 
Om de risico’s van de aardgasleidingen in en rondom het plangebied te bepalen zijn er 
risicoberekeningen uitgevoerd met het rekenprogramma Carola, deze berekeningen zijn 
opgenomen in de bijlage. Voor de berekeningen is leidingdata opgevraagd bij de Nederlandse 
Gasunie B.V. De in de figuur weergegeven invloedsgebieden zijn afkomstig uit deze Carola 
berekeningen. Hieronder wordt het plaatsgebonden risico en het groepsrisico van de 
aardgasleidingen nader toegelicht.  
 
Plaatsgebonden risicocontour 

Beide leidingen die van invloed zijn op het plangebied hebben geen plaatsgebonden risico groter 
dan 10-6 per jaar. Aan de normen voor het plaatsgebonden risico wordt zodoende voldaan.  
 
Groepsrisico 

Uit de berekeningen is voor de buisleidingen het volgende groepsrisico vastgesteld: 
Het groepsrisico van de hogedruk aardgasleiding  Z-529-03 bedraagt 0,173 * de oriënterende 
waarde en voor de leiding Z-529-05 bedraagt het groepsrisico minder dan 0,1 * de oriënterende 
waarde.  
 
Omdat het groepsrisico van de leiding Z-529-03 gelegen is op meer dan 0,1 * de oriënterende 
waarde en er sprake is van een toename geldt er voor deze risicobron een volledige 
verantwoording van het groepsrisico. Voor de verantwoording wordt in het kader van het 
bestemmingsplan advies gevraagd aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.  
 
5.3 Conclusie 

Er zijn geen belemmeringen geconstateerd voor het bestemmingsplan vanwege de aanwezigheid 
van risicovolle inrichtingen, transportassen en buisleidingen. Aan de gestelde harde normen wordt 
voldaan. Een uitgebreide verantwoording van het groepsrisico is echter wel noodzakelijk gebleken 
vanwege de toename en het overschrijden van de oriënterende waarde van het groepsrisico van 
het spoor. Daarnaast moet het groepsrisico ook volledig verantwoord worden vanwege het hoge 
groepsrisico van de hogedruk aardgasleiding. Ook vanwege de risicovolle inrichting Wubben 
Olieverwerking B.V. moet het groepsrisico worden verantwoord, echter vanwege het zeer lage 
risico is hiervoor slecht een beperkte verantwoording noodzakelijk. Voor de verantwoording wordt 
in het kader van het bestemmingsplan advies gevraagd aan de Veiligheidsregio Midden- en West-
Brabant.  
 
 
 

Z-529-03 

Z-529-03 
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6 Bodem 
 

6.1 Historie 

Het gebied heeft een vrij uniek karakter omdat in de tijd van de industriële revolutie dit gebied is 
bestemd voor de vestiging van industrie. Met name de ligging aan het water (Roosendaalse Vliet) 
was een groot voordeel in verband met de aan- en afvoer van grond-, hulp- en afvalstoffen. 
Daarvoor is de Roosendaalse Vliet gekanaliseerd en zijn de oude meanders gedempt. Ook de 
tweede wereldoorlog heeft op dit gebied zijn stempel gedrukt. Vooral door bombardementen van 
het station en de afzwaaiers is oorlogsschade ontstaan. Het puin is later weer verwerkt in de 
bomkraters en voor ophoging van drassige gebieden. 
 
Het gebied rond de Havendijken is door de jaren heen opgehoogd met puin en dergelijke. Een niet 
onbelangrijke bijdrage daaraan is geleverd door de tweede wereldoorlog. Door bombardementen 
(o.a. van het nabijgelegen spooremplacement) en beschietingen is een deel van dit industriegebied 
vernield. Het aldus ontstane puin is gebruikt voor de opvulling van bomkraters en ophoging. 
In het kader van de werkverschaffing rond de jaren ’30 van de vorige eeuw, is in deze omgeving 
ook klei gewonnen (ter plaatse en nabij de locatie van de voormalige bouwmarkt Formido aan de 
Wethouder Lanenstraat 2-10/Westelijke havendijk 1). De ontstane put is later volgestort met afval. 
Bij recente graafactiviteiten, onder andere voor de doorpersing van leidingen onder de 
Roosendaalse Vliet, is dit stortmateriaal vrijgekomen waaruit blijkt dat er met name materiaal van 
voor de tweede wereldoorlog aanwezig is. 
 
Daarnaast zijn ook veel afvalstoffen in de omgeving terechtgekomen. Een voorbeeld is de koolas 
en sintels afkomstig van de suikerfabrieken in het gebied, ontstaan in de periode dat de ketels 
werden gestookt met kolen. Deze koolas en sintels zijn in de omgeving gebruikt voor paden, wegen 
en ophoging en demping. Ook de twee gasfabrieken die hier hebben gestaan, hebben er voor 
gezorgd dat een deel van het gebied is verontreinigd geraakt met teerhoudende stoffen en 
cyaniden. In het verleden is de bodem van deze gasfabrieken grotendeels gesaneerd. 
 
In dit gebied heeft voor de kanalisatie in het verleden ook de Roosendaalse Vliet gemeanderd. De 
oude meanders zijn gedempt. Op een oude topografische kaart van deze omgeving, gedateerd 
1823, is te zien dat de kanalisatie van de Roosendaalse Vliet al is uitgevoerd. De Engebeek 
stroomde toen nog ongeveer ter hoogte van het Scherpdeel (oostelijke begrenzing van de 
onderzoekslocatie) en mondde ter hoogte van de Wethouder Lanenstraat uit in de Vliet. Deze oude 
stroomgeul is ook teruggevonden bij de bodemsanering van het “Wipwei-terrein” aan de Turfberg. 
Deze geul bleek vol te zitten met teer als gevolg van afvallozingen vanuit de gasfabriek welke aan 
de Turfberg stond. 
 
Het gebied bood na de Tweede Wereldoorlog plaats aan diverse fabrieken en opslagloodsen. Op het 
meest westelijke gedeelte (Industriestraat) bevinden zich woningen. Een groot deel van de 
oorspronkelijk bedrijven zijn inmiddels verdwenen. Op verschillende locaties staan loodsen en 
worden terreinen gebruikt als opslagplaats van diverse materialen. Op dit moment maakt het 
bedrijventerrein een verouderde en enigszins verpauperde indruk. 
 
6.2 Plangebied 

Het bodembeleid is gebaseerd op de Wet bodembescherming. Bij functiewijzigingen dient te 
worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de betreffende nieuwe functie. Nieuwe 
bestemmingen dienen bij voorkeur op schone grond te worden gerealiseerd.  
 
Uit oude onderzoeken blijkt dat een groot deel van het plangebied wordt aangemerkt als verdacht 
en in min of meerdere mate is verontreinigd. Voor verschillende percelen is bekend dat hier 
bodemsanering plaats dient te vinden.  
 
De gegevens van de oude saneringsexploitatie van Spoorhaven zijn opgezocht. Op basis van deze 
saneringexploitatie is een raming van de saneringskosten gemaakt in 2007 voor het gehele gebied 
met uitzondering van die delen die niet onderzocht zijn. In onderstaande tabel is de raming van de 
bodemsanering voor de grondexploitatie van 2007 vermeld. Bij het opstellen van de ramingen zijn 
verschillende aannamen gedaan, waarbij de belangrijkste is dat er is uitgegaan van het feit dat de 
bodem dan wel het aanwezige puingranulaat nietasbesthoudend is, dat wil zeggen dat de 
gemiddeld gewogen asbestgehalten onder 100 mg/kg ds. liggen. Voor de overige aannames wordt 
verwezen naar de detailramingen. In de kostenraming van de sanering is ook een bedrag 
opgenomen voor (aanvullend) bodemonderzoek. Indien er geen raming beschikbaar was, is in de  
“nb”, niet bekend, opgenomen. 
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Adres Kadastraal perceel Bodemsanerings 

 kosten indicatie; 

peildatum 2007 

(excl. BTW) 
Industriestraat (openbare weg) A 4028 A 4029 A 4030 Nb 
Industriestraat (openbare weg) A 3728 Nb 
Jan Vermeerlaan ong. A 4448 Nb 
Jan Vermeerlaan 196 (vh.Wico Broodjes) A 4447 A 4515 Nb 
Jan Vermeerlaan 196a (vh. Vrachtwagenparkeerplaats) A 4516 A 4094 € 195.000,= 
Jan Vermeerlaan 198-200/Westelijke havendijk 14 A 3836 €  80.000,= 

Kadeplein 4 K 8014 Nb 
Pater Damiaan-straat ong.(“Wipweide”) K 5906 Nb 
Scherpdeel (openbare weg) A 4508 Nb 
Scherpdeel water K 6308 Nb 
Scherpdeel 2 (vh Rombouts betonstaalvlechterij) A 4020 A 4021 € 140.000,= 

Scherpdeel 4 4a A 4625 €   65.000,= 
Scherpdeel 8 A 4081 A 3832 € 195.000,= 
Scherpdeel ong. A 4263 €   75.000,= 
Scherpdeel 10, 12 -14 A 4262 A 4509 € 485.000,= 
Turfberg (openbare weg) K 5666 Nb 

Oostenlijke Havendijk (openbaar gebied ten noorden van 
Kadeplein 2 tot aan zwaaikom) 

K 5947 Nb 

Oostenlijke Havendijk (openbaar gebied ten noorden van 
zwaaikom tot Borchwerf) 

A 3984 Nb 

Oostenlijke Havendijk 13a – 13b – 13c (vh Wubben) A 3015 A 3016 A 4135 € 485.000,= 
Westelijke Havendijk A 3806 Nb 
Westelijke Havendijk 1,2/Wethouder Lanenstraat 10 (vh 
Formido – bouwmarkt) 

A 3395 A 3297 € 455.000,= 

Westelijke Havendijk 3, 4, 5 A 3028 A 3733  € 230.000,= 
Westelijke Havendijk 6, 6A A 4019 € 250.000,= 
Westelijke Havendijk 9 A 2973 A 3730  €   75.000,= 
Westelijke Havendijk 10  A 4284 Nb 
Westelijke Havendijk 10A A 4319 Nb 
Westelijke Havendijk 11  A 4215 A 3168 Nb 

Westelijke Havendijk 11a  A 3295 € 325.000,= 
Westelijke Havendijk 12  A 3249 A 3031 € 330.000,= 
Westelijke Havendijk 14 (Zie Jan Vermeerlaan 198-200) A 3836 - 
Wethouder Lanenstraat (openbare weg)  A 5227 Nb 
Totaal   € 3.412.000,=  

+ de nog nader te 

bepalen kosten 

 

Tevens is met behulp van de reeds ingevoerde rapporten van bodemonderzoeken in het 
bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) bepaald 
welke onderzoeken voor dit plangebied aanwezig zijn en of deze nog voldoende actueel zijn of dat 
vervolgonderzoeken noodzakelijk zijn. Zie voor de kadastrale percelen bovenstaande tabel 
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Adres Laatst bekende 

uitgevoerde 

ondezoek 

Actualisatie 

Industriestraat (openbare weg) - Verkennend 

Industriestraat (openbare weg) - Verkennend 
Jan Vermeerlaan ong. - Verkennend 
Jan Vermeerlaan 196 (vh.Wico Broodjes) - Verkennend 
Jan Vermeerlaan 196a (vh. Vrachtwagenparkeerplaats) Aanvullend Verkennend en nader 
Jan Vermeerlaan 198-200/Westelijke havendijk 14 Aanvullend Verkennend en nader 
Kadeplein 4 Nader en evaluatie 

bodemsanering 
Verkennend 

Pater Damiaan-straat ong.(“Wipweide”) Verkennend Nader 
Scherpdeel (openbare weg) - Verkennend 
Scherpdeel water Verkennend Verkennend 
Scherpdeel 2 (vh Rombouts betonstaalvlechterij) Verkennend Nader 
Scherpdeel 4 4a Aanvullend Nader 

Scherpdeel 8 Aanvullend Nader 
Scherpdeel ong. Aanvullend Verkennend 
Scherpdeel 10, 12 -14 Nader Verkennend 
Turfberg (openbare weg) Indicatief Verkennend 
Oostenlijke Havendijk (openbaar gebied ten noorden van 
Kadeplein 2 tot aan zwaaikom) 

Verkennend Nee 

Oostenlijke Havendijk (openbaar gebied ten noorden van 
zwaaikom tot Borchwerf) 

- Verkennend 

Oostenlijke Havendijk 13a – 13b – 13c (vh Wubben) Actualisatie, 
deelsaneringsplan 

Nee 

Westelijke Havendijk - Verkennend 
Westelijke Havendijk 1,2/Wethouder Lanenstraat 10 (vh 
Formido – bouwmarkt) 

Nader Nader 

Westelijke Havendijk 3, 4, 5 Nulsituatie Verkennend 

Westelijke Havendijk 6, 6A Nulsitautie Verkennend 
Westelijke Havendijk 9 Verkennend Verkennend 
Westelijke Havendijk 10  Verkennend Verkennend 
Westelijke Havendijk 10A Evaluatie 

bodemsanering 
Verkennend 

Westelijke Havendijk 11  - Verkennend 

Westelijke Havendijk 11a  Verkennend Verkennend en nader 
Westelijke Havendijk 12  Monitoring Verkennend en nader 
Westelijke Havendijk 14 (Zie Jan Vermeerlaan 198-200) Zie Jan Vermeerlaan 198-200 
Wethouder Lanenstraat (openbare weg)  Nader Verkennen en 

aanvullend 

 

 

6.3 Conclusie 

 
Bestemmingsplan 

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan hoeven niet alle bodemonderzoeken uitgevoerd te zijn. 
Wel dient in de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan rekening gehouden te 
worden met de noodzakelijke bodemsaneringen.   
 
Economische uitvoerbaarheid 

Een eerste indicatie van de saneringskosten is verkregen door de raming van de saneringskosten 
uit 2007. De raming uit 2007 moet op basis van de meest recente gegevens geactualiseerd 
worden. De meest recente bodemonderzoeken voor het plangebied worden momenteel ingevoerd 
in het bodeminformatiesysteem. 
 
 
6.4 Vervolgonderzoeken 

Op basis van de meest recente onderzoeken wordt per deelgebied van de stedenbouwkundige 
verkaveling een geactualiseerde raming van de saneringskosten opgesteld.  
 
Vervolgens wordt aangegeven welke werkzaamheden moeten plaatsvinden om de bodem geschikt 
te maken voor de functie en welke procedures hiervoor doorlopen moeten worden.   
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7 Ecologie 
 

7.1 Toetsingskader 

De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de 
Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Deze wetten vormen een uitwerking van de 
Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatig gebiedsbescherming plaats 
door middel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)), 
die op provinciaal niveau ruimtelijk is vastgelegd. 
 
In Nederland zijn de bescherming van natuurgebieden en de daarin voorkomende natuurwaarden 
geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998. Onder deze wetgeving vallen zowel de Natura 2000-
gebieden als de Beschermde Natuurmonumenten. Natura 2000-gebieden zijn gebieden die 
aangewezen zijn op grond van de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn of beide. Zowel Natura 2000-
gebieden als Beschermde Natuurmonumenten zijn geselecteerd en als te beschermen gebieden 
aangewezen op grond van in deze gebieden voorkomende bijzondere natuurwaarden. Deze 
natuurwaarden mogen niet worden aangetast. De Provincie is het bevoegd gezag voor de 
Natuurbeschermingswet 1998. 
 
De Flora- en faunawet is de soortgerichte implementatie van de Europese Habitatrichtlijn en 
Vogelrichtlijn. De Flora- en faunawet beschermt in beginsel soorten. De Flora- en faunawet heeft 
betrekking op alle in Nederland in het wild voorkomende zoogdieren, (trek)vogels, reptielen en 
amfibieën, op een aantal vissen, libellen en vlinders, op enkele bijzondere en min of meer 
zeldzame ongewervelde diersoorten (uit de groepen kevers, mieren, schelp- en schaaldieren) en op 
een honderdtal vaatplanten. Activiteiten waarbij schade wordt gedaan aan beschermde dieren of 
planten zijn verboden, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het “nee, tenzij”-principe). Het is dan 
ook altijd zaak om, waar mogelijk, activiteiten uit te voeren zonder schade aan beschermde dieren 
en planten aan te brengen. 
 
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN; voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) bestaat uit 
planologisch beschermde gebieden die zijn aangewezen om ecologische verbindingen te realiseren 
tussen belangrijke natuurgebieden. Deze natuurgebieden en de verbindingen daartussen vormen 
samen een ecologisch netwerk. De wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN mogen niet 
door een ingreep worden aangetast. Alle (mogelijke) effecten van een voorgenomen ingreep 
moeten daarop dan ook worden getoetst. De Provincie, waarbinnen het plangebied valt, geeft 
invulling aan het NNN en is daartoe het Bevoegd Gezag. 
 
7.2 Onderzoek 

Er is een ecologische quickscan uitgevoerd. Deze is opgenomen in bijlage 6.  
 
Flora en faunawet 
Uit het onderzoek volgt dat er in het plangebied de volgende soorten niet zijn aangetroffen, niet 
verwacht worden en er voor deze soorten binnen het plangebied geen geschikt habitat is: 

• Vaatplanten 
• Muizen (ware muizen, woel- en spitsmuizen) 
• Marterachtigen (steenmarter, das, boommarter en otter) 
• Eekhoorn en bever 
• Reptielen 
• Libellen en dagvlinders 
• Overige ongewervelden 
• Vogelsoorten (o.a. gierzwaluw, roofvogels, uilen, koolmees en pimpelmees) muv huismus 

en broedvogels 
Bovengenoemde soorten hebben dan ook geen verblijfplaats of essentieel foerageergebied in het 
plangebied. Een negatief effecten op deze soorten is redelijkerwijs uit te sluiten en de ontwikkeling 
van het plangebied zorgt voor deze soorten dan ook niet voor een overtreding van de Flora- en 
faunawet. 
 
Vleermuizen 

Het plangebied is geschikt als foerageergebied voor tien soorten vleermuizen. Lijnvormige 
elementen zijn aanwezig in de vorm van de watergangen en bomenrijen. Deze kunnen gebruikt 
worden als vaste vliegroute door vleermuizen. Een deel van de gebouwen heeft een spouwmuur, 
dakpannen en/of houten betimmering met ruimte daarachter. In deze gebouwen kunnen 
verblijfplaatsen van gebouw bewonende vleermuizen aanwezig zijn. Binnen het plangebied zijn 
geen bomen met losse bast of holtes aanwezig welke gebruikt kunnen worden als verblijfplaats 
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door vleermuizen. In onderstaande figuur zijn de potentiële vliegroutes en potentiële 
verblijfsplaatsen voor vleermuizen opgenomen:  
 

 
 

Huismus 

Binnen het plangebied zijn mogelijk jaarrond beschermde nesten van de huismus (Passer 
domesticus) aanwezig. Huismussen broeden onder dakpannen en in ruimtes van leegstaande of 
weinig gebruikte gebouwen die voor huismussen toegankelijk zijn door openingen in de buitenmuur 
of kapotte ramen. Bij de sloop van deze gebouwen gaan de nesten verloren. Daarnaast kan het 
verwijderen van de vegetatie leiden tot het verlies van voldoende rust- en slaapplekken en 
foerageergebied van huismussen. De gebouwen waarin zich mogelijk jaarrond beschermde nesten 
van de huismus bevinden zijn weergegeven in bovenstaande figuur. 
 
Broedvogels 

Naast huismussen kunnen algemene zangvogels die in tuinen en stedelijk gebied broeden zoals 
merel, heggenmus en winterkoning en overige vogels die broeden in gebouwen onder bijvoorbeeld 
dakpannen, zoals kauw binnen het plangebied aanwezig zijn. Werkzaamheden die uitgevoerd 
worden tijdens het broedseizoen kunnen leiden tot verstoring van broedgevallen van algemene 
vogelsoorten uit met name het stedelijke gebied. Omdat alle vogels tijdens het broeden zijn 
beschermd, kunnen werkzaamheden tijdens het broedseizoen leiden tot een overtreding van de 
Flora- en faunawet. 
 
Amfibieën en vissen 

In het plangebied is een watergang met goed ontwikkelde water- en oevervegetatie aanwezig 
grenzend aan de Scherpdeel. Deze watergang vormt mogelijk geschikt voortplantingswater voor de 
alpenwatersalamander. Zowel deze watergang als het kanaal vormen mogelijk leefgebied van de 
kleine modderkruiper. Afhankelijk van de ingrepen aan de watergangen is vervolgonderzoek 
noodzakelijk.  
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Natuurbeschermingswet 

Het Natura 2000-gebied dat het dichtste bij het plangebied ligt is “Brabantse Wal”. Dit gebied ligt 
op een afstand van meer dan 8 km van het plangebied. Door menselijke invloeden in het 
tussenliggende gebied (als gevolg van de aanwezigheid van bijvoorbeeld stedelijk gebied en grote 
wegen) zijn negatieve effecten door geluidsverstoring of visuele verstoring als gevolg van de 
ingreep op Natura 2000-gebieden uitgesloten. De ingreep draagt niet bij aan verreikende effecten. 
In de omgeving van het plangebied zijn geen Beschermde Natuurmonumenten aanwezig. 
Vervolgstappen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 zijn voor dit project dan ook niet 
nodig.  
 
Natuurnetwerk Nederland 

De ingreep vindt niet plaats binnen het Natuurnetwerk Nederland. Hierdoor is het afwegingskader 
Ecologische Hoofdstructuur niet van toepassing. Binnen het plangebied loopt een gebied dat door 
de Provincie Noord-Brabant aangewezen is als ecologische verbindingszone. Bij de ingreep dient 
een afweging gemaakt te worden of deze een negatief effect heeft op de kwaliteit van deze 
ecologische verbindingszone voor planten en dieren. 
 
7.3 Conclusie 

Door de ontwikkeling van het plangebied zijn mogelijk negatieve effecten te verwachten op: 
• Vleermuizen (10 soorten)  
• Huismus 
• Alpenwatersalamander en kleine modderkruiper  
 

Voor broedvogels geldt dat werkzaamheden buiten het broedseizoen uitgevoerd dienen te worden 
(ongeveer 15 maart tot 15 juli). Wanneer niet buiten het broedseizoen gewerkt kan worden moet 
het plangebied voorafgaande aan de werkzaamheden door een deskundige op het gebied van 
beschermde soorten onderzocht worden op de aanwezigheid van broedgevallen. Ook is het dan aan 
te raaden het aanwezige snoeiafval en de vegetatie binnen het werkterrein (ruim) voor het 
broedseizoen te verwijderen, ten einde de kans op broedgevallen binnen het plangebied te 
beperken.  
 
7.4 Vervolgonderzoek 

Gezien de ingreep zoals die is opgenomen in het raamwerk voor stadsoevers moet in ieder geval 
vervolgonderzoek plaatsvinden naar vleermuizen en huismussen vanwege de sloop van bebouwing 
en het verwijderen van vegetatie. Afhankelijk van de daadwerkelijke ingreep aan de watergangen 
moet een vervolgonderzoek uitgevoerd worden voor amfibieën en vissen.  
 
De onderzoeken moeten uitgevoerd worden volgens de richtlijnen die gelden voor de betreffende 
diersoorten en kunnen daarom maar in bepaalde periodes van het jaar uitgevoerd worden. 
Inmiddels zijn de benodigde vervolgonderzoeken in uitvoering. Gedurende de paarperiode is 
onderzoek naar vleermuizen uitgevoerd. De rapportage met conclusie en aanbevelingen is 
opgenomen in de bijlage. Aangezien het onderzoek enkel heeft plaatsgevonden in de paarperiode 
kunnen pas definitieve conclusies worden getrokken indien het vleermuisonderzoek volledig is 
afgerond. 
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Bijlage 1: Aangepaste uitgangspunten ten behoeve van onderzoeken haalbaarheid 

raamwerk Stadsoevers 

 

Algemeen 

• Uitgangspunt: Ontwerp Stadsoevers en raamwerk en spelregels voor het bouwen. 
• Uitgangspunt raamwerk is 600 woningen. 
• Woningbouw kan op gehele bouwvlak plaatsvinden, daarom wordt gerekend met de rand van 

de bouwvlakken. Op de kaart ontwerp Stadsoevers zijn dit de rood aangegeven gedeelten (zie 
zwarte arcering).  

 
 
• Voor de woningen nabij de Wipweide wordt uitgegaan van het rood gearceerde gedeelte. 

 
 
• Bouwhoogte 8 meter (2 lagen met kap) voor de bouwvlakken/woonvlekken. Toetspunten 1,5 -

4,5 - 7,5 meter. Er wordt voorlopig niet gerekend met de hoekaccenten van 14 meter. 
• De twee bouwvlakken aan de haven (west en noord) hebben een bouwhoogte van 20 meter (6 

bouwlagen). 
• De functies in de plint bij de haven en in de haven zijn nog onbekend, een mogelijkheid is 

lichte horeca. Werkzaamheden in de haven kunnen zorgen voor een geluidbelasting. Voorlopig 
uitgangspunt is een aanlegplaats voor boten, zonder werkzaamheden. 

• Wubbenterrein 
o Voor de invulling van het Wubbenterrein rekenen we voor externe veiligheid met twee 

scenario’s: 
� Maximaal 100 keer per jaar een evenement, gedurende 8 uur, 500 personen 
� Maximaal 10 keer per jaar een evenement, gedurende 8 uur, 5000 personen 

o Met betrekking tot geluid wordt aangegeven welke (on)mogelijkheden er zijn, met 
betrekking tot het realiseren van evenementen. Er vinden vooralsnog geen 
berekeningen plaats. 

• Ten noorden van het Kellebeek college wordt een gebouw gerealiseerd. 
• De gevolgen van het verkeer op de aansluiting op de wegen wordt nog niet meegenomen in 

het akoestisch onderzoek. 
 
Industrielawaai 
• Het perceel ten noorden van Van Gilse is ingevoerd als oppervlaktebron conform het 

bestemmingsplan Spoorhaven 1e fase. Het perceel is momenteel niet in gebruik. 

Verkeer  

• Aangeleverde verkeersintensiteiten stadsoevers 2020 (zie navolgend). 
• Autonome groei 1,5 % voor omliggende wegen. 
• 2026 uitgangspunten nieuwe wegen conform afbeelding.  
• Er vindt geen transport voor gevaarlijke stoffen plaats over de lokale wegen 
• Wegdektype: Het hele plan wordt met klinkerverharding uitgevoerd 
• Snelheid: nieuwe wegen 30 km/uur  
• Overige wegen conform verkeersmodel 
  



 

 

Ontwikkelingen in de omgeving 

• In het externe veiligheidsonderzoek wordt de recent uitgevoerde berekening voor het EKP 
meegenomen (500 personen) 
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1 Inleiding 
In verband met een de ontwikkeling van Stadsoevers in Roosendaal wordt in deze memo 
ingegaan op de reeds beschikbare gegevens met betrekking tot bedrijven en milieuzone-
ring en wordt aangegeven welke vervolgstappen benodigd zijn.  
 
Het voornemen bestaat uit de realisatie van circa 600 woningen. De percelen zijn mo-
menteel deels in gebruik met bedrijfsbestemmingen. Aangezien de aanwezige bedrijven 
onder het overgangsrecht vallen en voor de ontwikkeling gesaneerd worden, wordt in 
deze memo niet verder op deze bedrijven ingegaan. Indien in een later stadium meer 
bekend is over eventuele fasering is het raadzaam te kijken of deze bedrijven hiervoor 
een belemmering vormen. 
 
Binnen het plangebied zal lichte bedrijvigheid en horeca ontwikkeld worden. Deze bedrij-
vigheid vormt op voorhand geen probleem voor de ontwikkeling van het plangebied. Er 
kan er aansluiting gezocht worden bij de bedrijvenlijst voor functiemenging, waardoor 
bedrijvigheid in de nabijheid van woningen mogelijk is.  
 

In de memo wordt ingegaan op het toetsingskader bedrijven en milieuzonering en de 
typering van het gebied. Vervolgens worden ingegaan op de mogelijkheden die de vige-
rende bestemmingsplannen bieden en op de daadwerkelijk gevestigde bedrijven. Op ba-
sis hiervan worden conclusies getrokken. 
 

2 Bedrijven en milieuzonering 
Milieuzonering is het aanbrengen van een noodzakelijke ruimtelijke scheiding tussen mi-
lieubelastende en milieugevoelige functies ter bescherming of vergroting van de kwaliteit 
van de leefomgeving. Milieuzonering beperkt zich in het algemeen tot de milieuaspecten 
met een ruimtelijke dimensie: geur, stof, geluid en gevaar. Voor een verantwoorde in-
passing van bedrijvigheid in haar fysieke omgeving of van gevoelige functies nabij be-
drijven, heeft de VNG van de publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ in 2009 een geheel 
herziene uitgave opgesteld. Deze publicatie is geraadpleegd ten behoeve van dit advies. 
 



 
 
De VNG-publicatie onderscheidt twee omgevingstypen: 
 
* Het omgevingstype rustige woonwijk en rustig buitengebied 
Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functie-
scheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies 
(zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijke be-
drijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. 
Een vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buiten-
gebied, (eventueel inclusief verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied. 
 
* Het omgevingstype gemengd gebied 
Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct 
naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. 
Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvig-
heid kan als gemengd gebied worden beschouwd. 
Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het om-
gevingstype gemengd gebied. Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toe-
passing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen. Geluid is voor de te hanteren af-
stand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijze van meten 
De richtafstand geldt tussen enerzijds de grens van de bestemming die bedrijven (of 
andere milieubelastende functies) toelaat en anderzijds de uiterste situering van de 
gevel van een woning (of andere milieugevoelige functie) die volgens het (bestem-
mings)plan of via vergunningvrij bouwen mogelijk is. 

 

Richtafstanden 
In de VNG-publicatie is een richtafstandenlijst opgenomen in relatie tot het omge-
vingstype rustige woonwijk. In deze lijst zijn bedrijven op grond van hun potentiële 
milieubelasting ingedeeld in zes categorieën. In tabel 1 zijn de milieucategorieën en 
richtafstanden uit de VNG-publicatie overgenomen. 
 
Tabel: Milieucategorieën en richtafstanden 
Milieucategorie Richtafstanden tot omgevingstype ‘rustige woonwijk’* in 

meters 

1     10 
2     30 
3.1     50 
3.2   100 

4.1   200 
4.2   300 
5.1   500 
5.2   700 
5.3 1000 
6 1500 

* indien de omgeving is te typeren als ‘gemengd gebied’, gelden kleinere richtafstan-
den, namelijk één afstandstap kleiner (Zie de VNG-publicatie, paragraaf 2.3.). 



3 Plangebied 
In figuur 1 is de vigerende bestemmingsplansituatie rondom het plangebied opgenomen. 
In de figuur zijn globaal de bestemmingen rondom het plangebied aangegeven. Ten  
westen van het plangebied bevinden zich woonbestemmingen, ten noorden van het 
plangebied bedrijven en ten zuiden van het plangebied woon- en centrumfuncties. Ten 
oosten van het plangebied is er sprake van een mix van functies: een stadion, woningen, 
bedrijven en het spoor. 
 
Het plangebied sluit aan bij de bestaande woningen. Daarnaast is er sprake van een dui-
delijke scheiding tussen het woongebied en de bedrijven door de Jan Vermeerlaan en  
door de Westelijke en Oostenlijke Havendijk. Het grootste gedeelte van het gebied is 
daarom aan te merken als een rustige woonwijk. De geprojecteerde woningen in het 
noorden van het plangebied liggen direct langs de hoofdinfrastructuur, waardoor het 
omgevingstype gemengd gebied als uitgangspunt kan worden gehanteerd. 
 

 
Figuur 2 bestemmingen in omgeving van het plangebied  
 



4 Bestemmingsplan 
 
In de nabijheid van het plangebied vigeren de volgende bestemmingsplannen: 

• Bestemmingsplan Westrand  
• Bestemmingsplan Spoorhaven 1e fase 
• Bestemmingsplan Borchwerf 
• Bestemmingsplan Stationsgebied 

 
In bijlage 1 wordt nader ingegaan op de diverse bestemmingsplannen. Met betrekking 
tot bestemmingsplan Westrand kan geconcludeerd worden dat de bestemmingen in dit 
bestemmingsplan geen belemmering vormen voor de te ontwikkelen woningbouw.  
 
Vanuit de bestemmingsplannen Spoorhaven 1e fase en Stationsgebied wordt er voor drie 
percelen niet voldaan aan de richtafstanden: 
• Perceel Van Gilse, specialiteitenfabriek 
• Stadion 
• Nutsvoorziening 
 
Met betrekking tot het bedrijventerrein Borchwerf wordt voor geen van de bedrijfsbe-
stemmingen (inclusief de aanduiding voor de suikerfabriek) voldaan aan de richtafstan-
den.  
 
 
 
 
 
 



5 Bedrijven 
 
Begin augustus is er een inventarisatie uitgevoerd naar de aanwezige bedrijven in de 
omgeving van het plangebied. Gezien de conclusies die in voorgaande paragraaf zijn ge-
trokken is geïnventariseerd op bedrijventerrein Borchwerf en in het oostelijk gedeelte 
grenzend aan het plangebied. Vanuit de overige bedrijven zijn geen belemmeringen te 
verwachten.  
 
In bijlage 2 is een lijst met de bedrijven opgenomen en is de milieucategorie bepaald.  
 
Uit de lijst volgt dat voor onderstaande bedrijven niet aan de richtafstand wordt voldaan: 

• Sensus Operations C.V. 
• Suikerunie specialiteitenfabriek (Van Gilse) 
• Stadion 
• ABS Hoppenbrouwers 
• Flopac 
• Jongmans Metaal 

 
De eerste twee bedrijven maken onderdeel uit van het gezoneerde industrieterrein. Het 
onderdeel geluid van deze bedrijven is daarom reeds berekend in het akoestische onder-
zoek. Naast geluid wordt ook voor geur bij deze bedrijven niet aan de richtafstand vol-
daan.  
 
 
 
 

  



6 Conclusie  
 
Het stedenbouwkundige raamwerk voldoet voor zowel een deel van de bestemmings-
plannen als de bestaande bedrijven niet aan de richtafstanden. Hiermee is op voorhand 
geen goed woon- en leefklimaat te garanderen.  
 
Of er sprake is van een belemmering van de bedrijven op Borchwerf is de vraag, omdat 
een groot deel van de percelen reeds in het bestemmingsplan Spoorhaven 1e fase een 
woonbestemming heeft.  
 
 
 
  



 

Bijlage 1 Bestemmingsplannen in de omgeving 
 

Westrand 

 
 
 Bestemming Milieu

eu-
cat. 

Afstand 
(meter) 

Daadwerke-
lijke afstand 
(meter) 

Belem-
mering ? 

1-3 Maatschappelijk (bibliotheken, gezondheidszorg, 
jeugd/kinderopvang,onderwijs, openbare dienst-
verlening, verenigingsleven, (woon)zorg en wel-
zijn) 

1-2 30  > 30  nee 

4-6 Bedrijf- 2 2 30  > 100  nee 
7 Gemengd – 3 (detailhandel, dienstverlening, kan-

toren, maatschappelijke voorzieningen, woningen) 
2 30  35 (noord-

zijde Pater-
Damiaanstr. 

nee 

8 Bedrijf- 3 1-3.2 100 > 350 nee 
9-11 Gemengd-5 (detailhandel, dienstverlening, horeca-

bedrijven cat 1a/1b/2) kantoren, maatschappelijke 
voorzieningen (kade tpv aanduiding feestzaal)) 

2 30  >80 (noord-
zijde Kade-
plein) 

nee 

 

 

  

2 

4 

6 

5 

7 

1 

8 3 

9 
10 

11 



Borchwerf 1 

 

 

 
 Bestemming Milieucat. Afstand 

(meter) 
Rustige 
woon-
wijk 

Daadwer-
kelijke 
afstand 
(meter) 
 

Belem-
mering ? 

Afstand 
(meter) 
Gemengd 
gebied 

Belem-
mering ? 

1 Bedrijventer-
rein – 1  

2-3.1 50 >20  Ja 30 Ja 

2 Bedrijventer-
rein – 2  

3.1 - 3.2 100 >70 Ja 50 Nee 

3 Bedrijventer-
rein – 3  

3.1 - 4.1 200 >50 Ja 100 Ja 

4 Bedrijventer-
rein – 4  

3.1 – 4.2  300 >100 Ja 200 Ja 

5 Bedrijventer-
rein – 5  

3.1 - 5.1  500 >300 Ja 300 Nee 

6  Bedrijventer-
rein – 6 

3.1 – 5.2 700 >800 Nee 500 Nee 

a functieaandui-
ding bedrijf 
van categorie 
5.3  (suikerfa-
briek sbi 1081 
nr. 2 verwer-
kingscap. van 
2500 ton/jaar 
of meer) 

5.3 1000 
(van-
wege 
geur) 

>50 Ja 700 Ja 

Het gedeelte van Borchwerf dat ten oosten van de Oostelijke Havendijk ligt betreft een 
gezoneerd industrieterrein. De richtafstanden hebben daarom enkel betrekking op 
geur/stof/gevaar. 
 

 

  

2 

6 

1 

3 

4a 

5a 3 

4 

5 

5 

5 

3a 



Stadsoevers 1e fase 

 
 Bestemming Milieucat. Afstand 

(meter) 
Rustige 
woon-
wijk 

Daad-
werkelij-
ke af-
stand 
(meter) 

Belem-
mering ? 

Afstand 
(meter) 
Gemeng 
gebied 

Belem-
mering ? 

1 Bedrijf - 3  2-3.1 50 >50 Nee 30 Nee 
2 Aanduiding 

categorie 2  
2 30 >40 Nee 10 Nee 

3 Aanduiding 
specifieke 
vorm van be-
drijf 1 be-
drijfsactiviteit 
met 1584 uit 
ten hoogste 
cat. 3.2* 

3.2 100 
(van-
wege 
geur) 

>15 Ja 50 Ja 

4 nutsvoorzie-
ning (gasont-
vangststation) 

onbe-
kend 

     

5 Gemengd- 3 
(2 ligt in plan-
gebied) 

2 30 >40 Nee 10 Nee 

*Cacao-en chocoladefabriek en vervaardigen van chocoladewerken met p.o <2.000 m2 
of suikerwerkfabrieken zonder suikerbranden 
De percelen met een bedrijfsbestemming maken deel uit van het gezoneerde industrie-
terrein. De richtafstanden hebben daarom enkel betrekking op geur/stof/gevaar. 

3 

1 

1 

4 

2 

2 

1 

5 



Bestemmingsplan Stationsgebied 

 
 

Het stadion heeft de bestemming ‘Cultuur en ontspanning’. Binnen deze bestemming zijn 
niet in de buitenlucht plaatsvindende evenementen en sportvoorzieningen toegestaan. 
En daarnaast sport in de buitenlucht en het houden van evenementen in de buitenlucht 
indien ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen voldaan kan worden aan de grens-
waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau: 
• 55 dB(A) in de dagperiode 
• 50 dB(A) in de avondperiode 
• 45 dB(A) in de nachtperiode 
Het stadion maakt geen deel uit van het gezoneerde industrieterrein.  
 
Op het perceel op de hoek Industriestraat/Borchwerf is het mogelijk om op basis van het 
vigerende bestemmingsplan Spoorhaven 1e fase een school op te richten. Tevens zijn 
buiten de geurzone woningen toegestaan. Er zijn dus reeds geluidgevoelige objecten 
toegestaan.   
 
 



Bijlage 2 Bestaande bedrijven 
 

Inrichting Adres Bedrijfsomschrijving 

SBI-

code2013 

RO-

cat. Richtafstand 

Daadwer-

kelijke af-

stand Knelpunt? 

A. van der hof Kabel-
fabriek Ziel 1 Elektrische draad- en kabelfabrieken 273 4.1 200 450 Nee 
KWS Aquavia em 
Roosendaalse asfalt-
centrale Ziel 12 en 14 asfaltcentrales: p.c. < 100 ton / uur   4.1 200 580 Nee 

Heros Ziel 18 
verhuurbedrijven voor machines en 
werktuigen 773 3.1 50 650 Nee 

Sensus Operations 
C.V. Borchwerf 3 suikerfabrieken v.c. ≥ 2.500 t/j 1081.2 5.3 1000 100 Ja 

Stadion Borchwerf 4 stadions en openluchtijsbanen 931 D 4.2 200 30 Ja 

Karwei Borchwerf 8a bouwmarkt 4752 2 30 600 Nee 

Raab Karcher Borchwerf 8 bouwmarkt 4752 2 30 600 Nee 

DHL Borchwerf 23 distributiecentra, pak- en koelhuizen 
52102, 
52109 3.1 50 600 Nee 

Pont Meijer Borchwerf 11 bouwmarkt 4752 2 30 400 Nee 

Jongenelen Borchwerf 11a 
constructiewerkplaatsen - gesloten 
gebouw 251, 331 3.2 100 400 Nee 

Q'art Borchwerf 9 
Aannemersbedrijven met werkplaats: 
b.o. > 1000 m² 41,42,43 3.1 50 400 Nee 

Prestige Drinkservice Borchwerf 9a 1 inrichting met nr 9?       400 Nee 

Euromaster 
Jan Vermeer-
laan 263 

handel in auto's en motorfietesn, re-
paratiebedrijven en servicebedrijven 451,452,454 2 30 +/- 30 

Nee (afhankelijk 
van def ligging 
bouwvlak) 

Flopac 
Jan Vermeer-
laan 261/261a constructiewerkplaats 251, 331 3.2 100 +/- 30 Ja 

ABS Hoppenbrouwers 
Jan Vermeer-
laan 255 autoplaatwerkerijen 45204 3.2 100 +/- 30 Ja 

A van der Linden 
Jan Vermeer-
laan 253a 

fabricage van medische en optische 
apparaten e.d. 26, 32, 33 A 2 30 +/- 30 

Nee (afhankelijk 
van def ligging 
bouwvlak) 



JP Car Color 
Jan Vermeer-
laan 251 

 Groothandel in verfmateria-
len/vergelijkbaar met autospuitinrich-
ting  45204  3.1 50 +/- 50 

Nee (afhankelijk 
van def ligging 
bouwvlak) 

Jongmans Metaal 
Jan Vermeer-
laan 249 

Constructiewerkplaatsen gesloten ge-
bouw 251, 331 3.2 100 50 Ja 

Honing  
Oostelijke Ha-
vendijk 13 

 Artsenpraktijken, klinieken en dag-
verblijven 

8621, 8622, 
8623 1 10 40 Nee 

Suikerunie specialitei-
tenfabriek (Van Gilse 

Industriestraat 
11a 

Suikerwerkfabrieken zonder suiker 
branden : p.o.> 200 m2 10821.5 3.2 100 15 Ja 

NS-rangeerterrein 
Stationsplein 
1 

spoorwegen rangeerterrein, overslag-
stations (zonder rangeerheuvel) 491, 192 4.2 

300 (geluid) 
overig 30 200 

Nee, want on-
derdeel gezo-
neerd terrein 

Leegstaand 
Industriestraat 
19  -         

EKP (voormalig ROC) Kadeplein 2  onbekend   

 
  



 

 



 

1 

 

NOTITIE 
  

  

datum 12 oktober 2015 

  

aan Gemeente Roosendaal 

 

 

  

betreft Nader onderzoek bedrijven en milieuzone-

ring Stadsoevers 

  

afzender Jos van Mierlo 

  

telefoon 06-52857351 

  

afdeling Team Projecten, adviezen en leefomgeving 

  

zaaknummer 15070275 

  

 

Inleiding 

In verband met de ontwikkeling van Stadsoevers in Roosendaal is in augustus 2015 on-

derzoek gedaan naar het aspect bedrijven en milieuzonering. Ut het onderzoek volgde 

dat voor onderstaande bedrijven niet aan de richtafstand wordt voldaan: 

• Sensus Operations C.V. 

• Suiker Unie Specialiteiten-fabriek (Van Gilse) 

• Stadion 

• ABS Hoppenbrouwers 

• Flopac 

• Jongmans Metaal 

 

Voor alle bedrijven wordt niet aan de richtafstand voor geluid voldaan. Voor de bedrijven 

Sensus en Suiker Unie wordt tevens niet voldaan aan de richtafstanden voor geur, ge-

vaar en stof. Voor het bedrijf ABS Hoppenbrouwers wordt tevens niet voldaan aan de 

richtafstand voor geur. Op basis van de risicokaart is voor alle bedrijven geconcludeerd 

dat er met betrekking tot gevaar geen belemmering is voor het plangebied.  

 

Conform de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ kan, indien bekend is welke 

activiteiten concreet worden beoogd, gemotiveerd worden uitgegaan van de daadwerke-

lijk te verwachten milieubelasting (in plaats van de richtafstanden). Voor de bedrijven 

die niet aan de richtafstand voldoen is nader onderzoek gedaan. Het nader onderzoek 

bestaat uit een dossieronderzoek per bedrijf. Navolgend zijn de conclusies per bedrijf 

opgenomen. 

 

Conclusie en advies 

Op basis van de huidige bedrijfsvoering van Suiker Unie Specialiteitenfabriek en Sensus 

is er met betrekking tot geur geen belemmering voor de ontwikkeling van het plange-

bied.  

 

De bedrijven Sensus en Suiker Unie Specialiteitenfabriek maken onderdeel uit van het 

gezoneerde industrieterrein. Voor de geluidbelasting vanwege het industrieterrein kan 

ter plaatse van nieuwe geluidgevoelige objecten niet worden voldaan de maximaal te 

verlenen hogere waarde. Na overleg is besloten gebruik te maken van de Interimwet 

Stad- en milieubenadering. Onderdeel van deze benadering is onderzoek om te bepalen 

of het mogelijk is om de geluidproductie van het industrieterrein te verlagen. In dit ka-

der wordt geadviseerd om een bedrijfsbezoek aan de bedrijven te brengen, daarbij kan 

tevens het aspect stof worden besproken. 
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Voor het stadion zijn ‘nieuwe’ maatwerkvoorschriften voor referentiepunten op de grens 

van het plangebied Stadsoevers (referentiepunten N1 t/m N3) bepaald. Nagegaan dient 

te worden of de maatwerkvoorschriften daadwerkelijk zijn opgelegd.  

 

Voor de bedrijven ABS Hoppenbrouwers, Flopac en Jongmans Metaal is niet mogelijk om 

op basis van dossieronderzoek te concluderen dat er geen effecten in het plangebied 

zijn. Geadviseerd wordt om op bedrijfsbezoek bij de bedrijven te gaan en maatwerk-

voorschriften op te leggen aan de bedrijven. 
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Sensus Operations C.V. 

 

Adres:       Borchwerf 3 

Vigerend Bestemmingsplan:  Borchwerf I (onherroepelijk 31-10-2012), bestemming 

Bedrijventerrein – 3, 4, 5, functieaanduiding bedrijf van 

categorie 5.3. 

Milieu:   In maart 2015 vergunning verleend voor het afkoppelen 

van de emissie van geurgassen van de centrale schoor-

steen en deze te emitteren via een aparte, nieuw op te 

richten schoorsteen. De situatie van de nieuwe schoor-

steen is in onderstaande figuur opgenomen (blauwe 

lijn). De figuur is afkomstig uit het rapport ‘GEURSITU-

ATIE SENSUS BV NA AANPASSING EN VERPLAATSING 

GASWASSER’ opgesteld door SGS Nederland (23 januari 

2015, kenmerk EZGE-14-0281_RAP_R1). 

Gezoneerd industrieterrein:  Ja 

 

 
Figuur:  98-percentiel immissieconcentraties 

Blauw situatie nieuwe schoorsteen gaswasser, 1 ouE/m3 

 

Opmerking: 

Vanwege het gezoneerde industrieterrein kan ter plaatse van de nieuwe geluidgevoelige 

objecten niet worden voldaan aan de maximaal te verlenen hogere waarde. Na overleg 

met de gemeente is besloten gebruik te maken van de Interimwet Stad- en milieubena-

dering. 

 

Advies 

Op bezoek gaan bij het bedrijf in het kader van de Interimwet Stad- en milieubenade-

ring. 
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Suiker Unie Specialiteiten-fabriek (van Gilse) 

 

Adres:       Industriestraat 11 

Vigerend Bestemmingsplan:  Spoorhaven 1e fase (onherroepelijk 27-06-2012), be 

stemming B3, functieaanduiding specifieke vorm van 

bedrijvigheid 1 bedrijf met SBI-code 1584 uit ten hoog-

ste categorie 3.2 

Milieu:   In december 2013 vergunning verleend voor het veran-

deren van de inrichting (milieu), het verhogen van de 

uitlaat van een natwasser, het plaatsen van twee pro-

ceswatertanks en het plaatsen van twee opslagtanks 

voor eindproducten. In onderstaande figuur is geurbe-

lasting weergegeven door verhoging van het lozingspunt 

naar 24 meter. De figuur is afkomstig uit het rapport 

‘Geur- en maatregelen onderzoek Suiker Unie speciali-

teiten Roosendaal’ opgesteld door SGS Nederland (april 

2013, kenmerk 11-EZGE-0124_rap_2). 

Gezoneerd industrieterrein:  Ja 

 

 
 

Figuur: 99,99-percentiel immissieconcentratie 5 ouE(H)/m3. 

 

Opmerking: 

Vanwege het gezoneerde industrieterrein kan ter plaatse van de nieuwe geluidgevoelige 

objecten niet worden voldaan aan de maximaal te verlenen hogere waarde. Na overleg 

met de gemeente is besloten gebruik te maken van de Interimwet Stad- en milieubena-

dering. 

 

Advies 

Op bezoek gaan bij het bedrijf in het kader van de Interimwet Stad- en milieubenade-

ring. 
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Herstaco Stadion 

 

Adres:       Borchwerf 4 

Vigerend Bestemmingsplan:  Stationsgebied (vastgesteld 18-09-2013), bestemming 

Cultuur en Ontspanning. Het stadion heeft de bestem-

ming ‘Cultuur en ontspanning’. Binnen deze bestemming 

zijn niet in de buitenlucht plaatsvindende evenementen 

en sportvoorzieningen toegestaan. En daarnaast sport in 

de buitenlucht en het houden van evenementen in de 

buitenlucht indien ter plaatse van geluidgevoelige be-

stemmingen voldaan kan worden aan de grenswaarden 

voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau: 

• 55 dB(A) in de dagperiode 

• 50 dB(A) in de avondperiode 

• 45 dB(A) in de nachtperiode 

Conform het vigerende bestemmingsplan Spoorhaven 1e 

fase kan op de hoek Industriestraat/Borchwerf (direct 

ten westen van het stadion) een school worden opge-

richt. Tevens zijn buiten de geurzone woningen toege-

staan. Er zijn dus reeds geluidgevoelige objecten toege-

staan. 

Milieu:   Op 16 april 2015 heeft Herstaco stadion een verzoek inge-

diend om de eerder bij besluit van 13 september 2001 opge-

legde maatwerkvoorschriften in te trekken. Op basis van dit 

verzoek is besloten om het besluit van 13 september 2001 in 

te trekken en nieuwe maatwerkvoorschriften op te leggen. 

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT), geprodu-

ceerd door de in de inrichting aanwezige toestellen en instal-

laties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaam-

heden en activiteiten ter plaatse van de gevels van gevoelige 

gebouwen, alsmede ter plaatse van de referentiepunten N1 

tot en met N3 niet meer bedragen dan: 

• 55 dB(A), tussen 07.00 en 19.00 uur; 

• 50 dB(A), tussen 19.00 en 23.00 uur; 

• 45 dB(A), tussen 23.00 en 07.00 uur. 

 De referentiepunten N1 tot en met N3 zijn grafisch aan-

geduid in onderstaande figuur. 

Gezoneerd industrieterrein:  Nee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

       Figuur: Maatwerkvoorschrift Herstaco Stadion.  

 

Advies 

Nagaan of de ‘nieuwe’ maatwerkvoorschriften, waarin de referentiepunten N1 tot en met 

N3 zijn opgenomen, daadwerkelijk zijn opgelegd. 
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ABS Hoppenbrouwers 

 

Adres:       Jan Vermeerlaan 255 

Vigerend Bestemmingsplan:  Borchwerf I (onherroepelijk 31-10-2012), bestemming 

Bedrijventerrein – 1, milieucategorie 2 en 3.1 

Milieu:       Activiteitenbesluit milieubeheer 

Gezoneerd industrieterrein:  Nee 

 

 

Opmerking: 

Uit bouwvergunning 2000 volgt ‘zwaar plaat-

werk’ met bijbehorende milieucategorie 3.2, 

richtafstand 50 meter in omgevingstype ge-

mengd gebied.  

 

Advies 

Op bezoek gaan bij het bedrijf en maatwerk-

voorschriften opleggen. 

 

 

Flopac 

 

Adres:       Westelijke Havendijk en Jan Vermeerlaan 

Vigerend Bestemmingsplan:  Borchwerf I (onherroepelijk 31-10-2012), bestemming 

Bedrijventerrein – 1, milieucategorie 2 en 3.1 

Milieu:       Activiteitenbesluit milieubeheer 

Gezoneerd industrieterrein:  Nee 

 

 

Opmerking: 

In bestemmingsplan Spoorhaven wordt niet 

ingegaan op dit bedrijf, waarschijnlijk omdat 

het toen enkel nog was gevestigd aan de Wes-

telijke Havendijk 15. 

 

Advies 

Op bezoek gaan bij het bedrijf en maatwerk-

voorschriften opleggen. 

 

 

Jongmans Metaal 

 

Adres:       Jan Vermeerlaan 249 

Vigerend Bestemmingsplan:  Borchwerf I (onherroepelijk 31-10-2012), bestemming 

Bedrijventerrein – 1, milieucategorie 2 en 3.1 

Milieu:       Activiteitenbesluit milieubeheer 

Gezoneerd industrieterrein:  Nee 

 

 

 

Opmerking: 

In bestemmingsplan Spoorhaven wordt aange-

geven dat met bedrijf overleg wordt gevoerd 

over maatwerk. 

 

Advies 

Op bezoek gaan bij het bedrijf en maatwerk-

voorschriften opleggen. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Concept 
Akoestisch onderzoek 

BP Stadsoevers  

Gemeente Roosendaal  

 

 

 

 

 
 

Voorliggend akoestisch onderzoek geeft een eerste indicatie van de geluidbelastingen die 

optreden in het plangebied. Naar aanleiding van deze eerste indicatie van de 

geluidbelastingen heeft overleg plaatsgevonden over de geluidproblematiek in het 

plangebied, waarbij enkele uitgangspunten van het stedenbouwkundig raamwerk zijn 

aangepast. Voor het bestemmingsplan wordt een nieuw akoestisch onderzoek opgesteld, 

waarbij gebruik wordt gemaakt van de ruimere mogelijkheden die de Interimwet stad- en 

milieubenadering biedt.  
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Gemeente Roosendaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opdrachtgever:  Gemeente Roosendaal  
Datum rapport : augustus 2015 
Projectnummer: 15070275_1/wlo  
Status rapport:  concept 
 
 
 
Uitvoering:  Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

Team Metingen en Onderzoek 
Postbus 75 
5000 AB  Tilburg 

 
Steller :  W.M.A. van Loon 
Geaccordeerd door: W.H. van Empel 
 
 
 
 

 

 

 

 

----------------------------------------                                        --------------------------------------- 
Handtekening steller                                                              Handtekening akkoord 

 
Dit advies is gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving. Indien u het advies niet direct gebruikt, dient u er 
rekening mee te houden dat wet- en regelgeving aan verandering onderhevig zijn en het advies naar verloop van 
tijd mogelijk (op onderdelen) niet meer correct is. Bij twijfel hierover kunt u met ons contact opnemen, zodat wij 
u kunnen adviseren over de bruikbaarheid van het advies. 
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1. Inleiding 

 
De gemeente Roosendaal is bezig met het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan Stadsoevers 
te Roosendaal. Dit bestemmingsplan moet de realisatie mogelijk maken van circa 900 woningen. De 
exacte indeling van het plangebied is nog niet bekend, uitgegaan wordt vooralsnog van 12 
bouwvlakken waar zowel grondgebonden woningen als appartementen kunnen worden gerealiseerd 
met een bouwhoogte van maximaal 20 meter.  
 
Het plangebied ligt direct ten westen van het voor geluid gezoneerde industrieterrein Borchwerf, aan 
de noordzijde begrensd door de Jan Vermeerlaan en de Borchwerf en aan de oostzijde door de 
Westelijke Havendijk. Tevens is direct ten oosten van het plangebied de spoorweg Roosendaal-
Bergen op Zoom gesitueerd alsmede het spoorwegemplacement. Aan de west- en zuidzijde wordt 
het plangebied begrensd door de woonwijk Westrand.  
 
Het akoestisch onderzoek richt zich op de te ontwikkelen gedeelten van het plangebied. In dit 
onderzoek worden de gevolgen voor de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai, 
industrielawaai en spoorweglawaai beschouwd. 
 
Het in het onderhavige onderzoek gehanteerde kaartmateriaal en de verkeersgegevens zijn 
aangeleverd door de gemeente Roosendaal. 
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2. Wettelijk kader  

2.1. Zones langs wegen 

Volgens artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh), eerste lid, hebben alle wegen een geluidzone, 
met uitzondering van: 
1e wegen die binnen een als woonerf aangeduid gebied zijn gelegen; 
2e wegen waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 km/uur. 
 
Een geluidzone is een aandachtsgebied dat zich aan weerszijden van een weg even ver uit de as 
uitstrekt en waar een onderzoeksplicht van toepassing is in het kader van de Wgh, indien daarbinnen 
sprake is van, onder andere, oprichting of wijziging van gevoelige bestemmingen (waaronder 
woningen en scholen). De ruimte boven en onder een weg behoort eveneens tot de zone van een weg. 
 
De breedte van een zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving: stedelijk 
dan wel buitenstedelijk gebied. Volgens artikel 1 van de Wgh moet als stedelijk gebied worden 
aangemerkt het gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied binnen de 
bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs auto(snel)wegen. 

Tabel 1: Breedte van de geluidzone in relatie tot gebiedstypering en het aantal rijstroken. 

aantal rijstroken breedte van de geluidzone (m) 

buitenstedelijk gebied stedelijk gebied 

5 of meer 600 350 

3 of 4 400 350 

1 of 2 250 200 

2.2. Normen wegverkeerslawaai  

Bij de beoordeling van een (toekomstige) akoestische situatie worden normen gehanteerd zoals 
vermeld in de Wgh. Deze normen hebben betrekking op geluidgevoelige bestemmingen, zoals 
woningen, scholen en ruimten met een gezondheidszorgfunctie. Deze normen zijn niet van 
toepassing op gebouwen met een kantoorfunctie of bijvoorbeeld een hotel of een bedrijf.  
 
Per type geluidgevoelige bestemming gelden er op de gevel, afhankelijk van de situatie, twee 
normen: een voorkeursgrenswaarde (streefwaarde) en een maximale ontheffingswaarde (norm die 
nooit overschreden mag worden). Indien de voorkeursgrenswaarde wel maar de maximale 
ontheffingswaarde niet wordt overschreden kan, mits voldaan wordt aan bepaalde criteria, ontheffing 
worden verleend tot  de maximale ontheffingswaarde. 
 
Voor toetsing van het geluidniveau aan de buitenzijde van een geluidgevoelige bestemming aan de 
normen van de Wgh wordt gebruik gemaakt van het begrip Lden. Deze grootheid staat voor de 
geluidbelasting, uitgedrukt in dB, op een bepaalde plaats en vanwege een bepaalde geluidbron over 
alle perioden van de dag - van 07:00 – 19:00 uur (dagperiode), van 19:00 – 23:00 uur 
(avondperiode) en van 23:00 – 07:00 uur (nachtperiode) – gemiddeld over een jaar. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de hinderbeleving in de verschillende onderscheiden delen van de dag: voor 
de avondperiode wordt een ‘straffactor’ van 5 dB meegenomen en voor de nachtperiode een factor 
van 10 dB. 
 
Ter plaatse van de projectie geldt voor wegverkeerslawaai een voorkeursgrenswaarde op de gevel 
van 48 dB Lden, met een maximale ontheffingswaarde van 63 dB Lden voor woningen in 
binnenstedelijk gebied. Voor wegverkeerslawaai van de rijksweg A17 geldt een maximale 
ontheffingswaarde van 53 Lden. 

2.3. Aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder 

Al de in de Wgh genoemde grenswaarden voor de gevelbelasting vanwege wegverkeerslawaai 
betreffen waarden na de toegestane aftrek volgens artikel 110g van de Wgh. De numerieke invulling 
van deze aftrek is in artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 geregeld. Conform 
dit artikel bedraagt deze aftrek tot 1 juli 2018, voor wegen waarvoor de representatief te achten 
snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt:  
• 4 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB Lden bedraagt; 
• 3 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 56 dB Lden bedraagt; 
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• 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 

70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde 
waarden; 

• 5 dB voor de overige wegen; 
• 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012. 
 
Het argument voor het mogen toepassen van deze aftrek is dat auto’s in de toekomst stiller zullen 
worden als gevolg van voortschrijdende verbeteringen aan motoren en banden.  

2.4. Zones langs spoorwegen 

De omvang van de geluidszone (het planologisch aandachtsgebied) langs een spoorweg is 
afhankelijk van het feit of de spoorweg is aangegeven op de geluidplafondkaart of de zonekaart. 
 
Voor spoorwegen die zijn aangegeven op de zonekaart wordt in artikel 1.4 van het Besluit 
geluidhinder de omvang van de geluidzone geregeld. De zone strekt zich uit vanaf de as van de 
spoorweg tot de breedte aan weerszijden van de spoorweg, gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf, 
als aangegeven op die kaart. De ruimte boven en onder de spoorweg behoort tot de zone. Bij 
spoorweglawaai is de breedte van de zone langs een spoorweg onder andere afhankelijk van het 
aantal sporen en de verkeersintensiteit. In de Regeling Zonekaart spoorwegen is per spoortraject de 
zonebreedte vastgesteld. Deze zonebreedte varieert van 25 tot maximaal 100 meter. De zonekaart 
is opgenomen is de bijlage van de regeling.  
 
Voor spoorwegen die zijn aangegeven op de geluidplafondkaart wordt in artikel 1.4a van het Besluit 
geluidhinder de omvang van de geluidzone geregeld. De breedte van de zone is afhankelijk de 
hoogte van het geluidproductieplafond. De ruimte boven en onder de spoorweg behoort tot de zone. 
De zonebreedte wordt afhankelijk gesteld van de hoogte van het geluidproductieplafond (gpp) op het 
betreffende referentiepunt langs deze spoorbaan en varieert van 100 meter tot maximaal 1200 
meter. De zonebreedten zijn in tabel 4.1 opgenomen. De referentiepunten zijn opgenomen in het 
Geluidregister spoor. 
 

Tabel 2: Zones langs spoorwegen geluidplafondkaart 

Hoogte geluidproductieplafond Breedte zone (in meters) 

 

Kleiner dan 56 dB 100 

Gelijk aan of groter dan 56 dB en kleiner dan 61 dB 200 

Gelijk aan of groter dan 61 dB en kleiner dan 66 dB 300 

Gelijk aan of groter dan 66 dB en kleiner dan 71 dB 600 

Gelijk aan of groter dan 71 dB en kleiner dan 74 dB 900 

Gelijk aan of groter dan 74 dB 1200 

 
De planlocatie is voor het grootste gedeelte gelegen binnen de zone van de spoorlijn Roosendaal – 
Bergen op Zoom (spoortraject 660). De zonebreedte ter plaatse van het plangebied bedraagt 100 tot 
300 meter.  

2.5. Normen spoorweglawaai  

Voor spoorweglawaai geldt voor woningen een voorkeursgrenswaarde van 55 dB Lden, met een 
hoogst toelaatbare geluidbelasting van 68 dB Lden. 
 
2.6. Zones rond industrieterreinen 

 
Een geluidzone is een aandachtsgebied dat zich rond een industrieterrein gelegen is waar een 
onderzoeksplicht van toepassing is in het kader van de Wgh, indien binnen de zone sprake is van, 
onder andere, de oprichting of wijziging van gevoelige bestemmingen (waaronder woningen 
onderwijsgebouwen).  
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2.7. Normen industrielawaai 

Ook indien er sprake is van industrielawaai worden bij de beoordeling van een (toekomstige) 
akoestische situatie de normen gehanteerd zoals vermeld in de Wgh. Deze normen hebben 
betrekking op geluidgevoelige bestemmingen, zoals woningen. Per type geluidgevoelige bestemming 
zijn er voor op de gevel, afhankelijk van de situatie, twee normen: een voorkeursgrenswaarde 
(streefwaarde) en een maximale ontheffingswaarde (norm die nooit overschreden mag worden). 
Indien de voorkeursgrenswaarde wel maar de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden 
kan, mits voldaan wordt aan bepaalde criteria, ontheffing worden verleend tot maximaal de 
maximale ontheffingswaarde. Voor industrielawaai geldt voor woningen een voorkeursgrenswaarde 
van 50 dB(A) etmaalwaarde met een maximaal toelaatbare geluidbelasting van 55 dB(A) 
etmaalwaarde. 
 
2.8. Verzoek hogere waarde 

 
2.8.1. Algemeen 

De Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder hebben als uitgangspunt, dat in nieuwe situaties 
wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. De Wet geluidhinder staat echter toe dat een 
hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde wordt vastgesteld (in de meeste gevallen door het 
college van burgemeester en wethouders), mits deze de maximaal toelaatbare geluidbelasting 
(maximale ontheffingswaarde) niet overschrijdt. De noodzaak om af te wijken van de 
voorkeursgrenswaarde moet echter duidelijk worden aangetoond of gemotiveerd. 
 
Allereerst moet worden onderzocht welke maatregelen kunnen worden getroffen om de 
voorkeursgrenswaarde te halen. Om ontheven te worden van de verplichting om de 
voorkeursgrenswaarde te realiseren, kan een beroep worden gedaan op een vijftal 
ontheffingsgronden (hoofdcriteria):  
1. Stedenbouwkundige overwegingen; 
2. Verkeerskundige overwegingen; 
3. Vervoerskundige overwegingen; 
4. Landschappelijke overwegingen; 
5. Financiële overwegingen. 
 
2.8.2. Voorwaarden verzoek hogere waarden 

Aan het verzoek om vaststelling van een hogere grenswaarde zijn eisen gesteld in het Besluit 
geluidhinder. Het verzoek dient minimaal de volgende informatie te bevatten: 
- de verzochte hogere waarde; 
- de redenen die aan het verzoek ten grondslag liggen; 
- de resultaten van het akoestisch onderzoek. In dit onderzoek moeten de volgende 

onderwerpen minimaal behandeld zijn: 
• de feitelijke geluidbelasting zonder maatregelen op de woningen en andere 

geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige terreinen; 
• bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde een onderzoek naar de mogelijk te 

treffen maatregelen en de akoestische effecten; 
• een onderbouwing van de doelmatigheid van de mogelijk te treffen maatregelen en 

een onderbouwing op basis van de hoofdcriteria en eventueel vastgestelde 
aanvullende criteria; 

• indien relevant een overzicht van de gecumuleerde geluidbelasting; 
- een verklaring dat maatregelen getroffen zullen worden om te voldoen aan het wettelijk 

binnenniveau (gevelmaatregelen). Het hoeft op het moment van het verzoek om een 
hogere waarde nog niet gedetailleerd bekend te zijn welke maatregelen getroffen zullen 
worden; 

- één of meer kaarten met bijbehorende verklaring met daarop onder andere de 
geluidgevoelige objecten, de positie van de bron en de ligging van de zone 
(overeenkomstig art. 16 Bro; Besluit op de ruimtelijke ordening). 
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2.8.3. Gemeentelijk hogere waarde beleid  

Met de invoering van de gewijzigde Wet geluidhinder in 2007 zijn de gemeentes in de meeste 
gevallen bevoegd een eigen geluidbeleid op te stellen. Aan dit geluidbeleid zal moeten worden 
getoetst bij eventuele hogere waarde verzoeken. 
 
De gemeente Roosendaal heeft een hogere waarde beleid vastgesteld, Ontheffingenbeleid Wet 
geluidhinder, vastgesteld door het college van B&W op 19 juni 2007. Aanvullend op de 
vorenstaande wettelijke bepalingen zijn in het gemeentelijk beleid in hoofdstuk 8 de volgende 
aanvullende eisen opgenomen voor alle lawaaisoorten: 

- Voor alle woningen waarop de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden wordt er naar 
gestreefd dat er tenminste één geluidluwe zijde aanwezig is (dat wil zeggen één zijde 
waarop de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden.) 

- Bij ontheffingswaarden meer dan 5 dB boven de voorkeursgrenswaarden voor te 
projecteren woningen kan slechts een hogere waarde worden vastgesteld, indien 
voldoende verzekerd is, dat de verblijfsruimten, alsmede de tot de woning behorende 
buitenruimten niet aan de uitwendige scheidingsconstructie worden gesitueerd waar de 
hoogste geluidbelasting optreedt (Er dient dus een geluidluwe gevel te zijn waaraan 
tenminste één verblijfsruimte gesitueerd wordt). 

 
2.9. Dove gevel 

Ingevolge het vierde lid van artikel 1b van de Wgh wordt onder een gevel in de zin van die wet en 
de daarop berustende bepalingen niet verstaan:  

a. een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in 
NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil 
tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB, alsmede 

b. een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig 
zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte. 
 

2.10. Gecumuleerde geluidbelasting 

Indien een geluidgevoelige bestemming geprojecteerd is binnen meerdere zones, dan dient 
ingevolge artikel 110f Wgh onderzoek uitgevoerd te worden naar de effecten van de samenloop van 
de verschillende geluidbronnen. Allereerst dient vastgesteld te worden wat de relevante blootstelling 
van de verschillende bronnen is. Vervolgens dient onderzocht te worden wat de gecumuleerde 
geluidbelasting ter plaatse van de woningen is.  
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3. Uitgangspunten 

3.1. Situatieschets 

Het plangebied ligt direct ten westen van het voor geluid gezoneerde industrieterrein Borchwerf, aan 
de noordzijde begrensd door de Jan Vermeerlaan en aan de oostzijde door de Westelijke Havendijk. 
Tevens is direct ten oosten van het plangebied de spoorweg Roosendaal-Bergen op Zoom gesitueerd 
alsmede het spoorwegemplacement. Aan de West- en zuidzijde wordt het plangebied begrensd door 
de woonwijk Westrand.  
 
Figuur I geeft een luchtfoto van de huidige situatie in het plangebied. In figuur II is de 
planverbeelding weergegeven met de voor deze rapportage gehanteerde bouwvlaknummering. In 
het plangebied zijn 12 bouwvlakken gesitueerd, waarbinnen woningbouw is geprojecteerd.   

 
De binnen het plangebied te realiseren woningen zijn ingevolge de Wet geluidhinder geluidgevoelig. 
De projectie is gedeeltelijk gelegen binnen de geluidzone van de wegen Borchwerf, Burg. 
Freijterslaan, Jan Vermeerlaan, Stationsstraat en Westelijke Havendijk, de spoorlijn Roosendaal-
Bergen op Zoom (traject 660) en voor het ingevolge de Wet geluidhinder gezoneerde industrieterrein 
Borchwerf. 
 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat de rijsnelheid van alle nieuw aan te leggen wegen binnen het 
plangebied 30 km/u zal bedragen.  

3.2. Rekenmodellen ten behoeve van de overdrachtsberekening 

Ter bepaling van de te verwachten geluidbelasting op de gevels van de projecties is een 
computermodel opgebouwd. In dat model zijn verschillende ruimtelijke kenmerken, die voor de 
geluidoverdracht van belang zijn, ingevoerd. Omdat de inrichting van de bouwvlakken nog onbekend 
is, wordt de geluidbelasting gepresenteerd door middel van geluidcontouren en horizontale en 
verticale grids. De horizontale grids zijn gelegen op een hoogte van 4 meter, de verticale grids 
hebben de maximale toegestane hoogte van het betreffende bouwvlak. 

 
Het programma dat is gebruikt voor het opbouwen van het akoestisch rekenmodel en het uitvoeren 
van de berekeningen is Geomilieu V2.62 van DGMR Raadgevende Ingenieurs BV. Dit programma 
voldoet aan de eisen die gesteld worden aan software voor het gedetailleerd bepalen van 
geluidbelastingen. Het is daarmee gekwalificeerd als Standaard Rekenmethode II (SRM II), conform 
het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012; de regeling van 12 juni 2012, houdende regels voor het 
berekenen en meten van geluidbelasting ingevolge de Wgh. 
 
Er is uitgegaan van een bodemfactor 0,5 (zowel harde als zachte bodem). Wegen en water zijn hard 
gemodelleerd (bodemfactor 0,2). Landbouwgrond is zacht gemodelleerd (bodemfactor 0,8). Verder 
is gerekend met een zichthoek van 20 en met één reflectie. 
 
Voor wegverkeerslawaai zijn de belangrijkste onderdelen in het opgebouwde model, de ligging en 
hoogte van bebouwing en wegkenmerken als verkeersintensiteit, snelheid, wegdektype en verdeling 
over de verschillende soorten motorvoertuigen, opgenomen.  
 
Voor spoorweglawaai zijn de belangrijkste onderdelen in het opgebouwde model, de ligging en 
hoogte van bebouwing en spoorwegkenmerken, zoals de verschillende categorieën treinen en het 
aantal bakken per uur en de snelheid, opgenomen.  
 
Voor industrielawaai is het zonebeheersmodel van industrieterrein Borchwerf gebruikt. Voor de 
uitgangspunten van dit rekenmodel wordt kortheidshalve verwezen naar het akoestisch onderzoek 
“Actualisatie zonebeheer 2014 Industrieterrein Borchwerf-Stationsgebied, Gemeente Roosendaal 
Zaaknummer 14020365 van 19 december 2014, opgesteld door de Omgevingsdienst Midden- en 
West-Brabant. 
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Voor een overzicht van de gehanteerde modeleigenschappen wordt verwezen naar bijlage I. De 

ingevoerde wegen en spoorwegen zijn weergegeven in respectievelijk figuur III en IV. Een overzicht 
van het zonebeheersmodel van industrieterrein Borchwerf is weergegeven in figuur V. 

3.3. Invoergegevens wegverkeer 

In de Wgh is voorgeschreven dat voor nieuwe situaties (bijvoorbeeld bouw van een woning of 
school) een bepaling van de geluidbelasting moet plaatsvinden voor een toekomstige situatie die 
tenminste 10 jaar verder ligt dan de datum van afgifte van een bouwvergunning. Voor de 
berekeningen van de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai is uitgegaan van de prognose van 
de verkeersintensiteiten voor het jaar 2020, zoals deze zijn opgenomen in de verkeersmilieukaart 
van de gemeente Roosendaal van 2009.  
 
Voor een overzicht van de beschouwde wegen voor dit onderzoek en een aantal gebruikte 
wegverkeerskenmerken zie tabel 3. Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar bijlage II. 
De in deze rapportage gepresenteerde verkeersintensiteiten zijn voor het jaar 2020 opgehoogd met 
1,5% per jaar voor het planhorizonjaar 2026. Voor de nieuwe wegen in het plangebied is een 
klinkerverharding als wegdektype toegepast.  
 

Tabel 3: Overzicht van de beschouwde wegen en overige wegkenmerken 

Weg verharding Max. snelheid 
(km/uur) 

Borchwerf Asfalt 50 

Burgemeester Freijterslaan Asfalt  50 

Jan Vermeerlaan Asfalt 50 

Stationsstraat Asfalt 50 

Westelijke Havendijk Asfalt 50 

Westelijke Havendijk (nieuw) Klinkers 30 

Frans Halslaan Klinkers 30 

Kade/Kadeplein Klinkers 30 

Oostelijke Havendijk Klinkers 30 

Turfberg Klinkers 30 

Scherpdeel Klinkers 30 

Van Goghlaan Klinkers 30 

Wethouder Lanenstraat Klinkers 30 

Titus Brandsmastraat Klinkers 30 

Nieuwe wegen Klinkers 30 

Rijksweg A-17 ZOAB/referentiewegdek 120 

 
De gegevens van de rijksweg A17 voor het traject zijn conform het geluidregister van 
Rijkswaterstaat (download augustus 2015). De gegevens zijn te omvangrijk om helder in dit rapport 
te presenteren, maar zijn op de website http://www.rws.nl/geotool/geluidsregister  te raadplegen. 
In het onderzoek is de 1,5 dB werkruimte reeds verdisconteerd in de rekenresultaten. 
 
Voor de verkeersgegevens van de nieuwe wegen is aangesloten bij de CROW publicatie 317, 
Kerncijfers parkeren en verkeersgeneratie. Aangehouden is een gemiddelde van 6,2 bewegingen per 
woning (tabel blz. 25, koop, etage, duur/ schil centrum/ zeer sterk stedelijk). De verkeersafwikkeling 
van deze nieuwe wegen naar de omliggende wegen is niet bepaald. 

3.4. Invoergegevens spoorwegverkeer 

De spoorweggegevens van het spoortracé Roosendaal – Bergen op zoom zijn conform het 
geluidregister spoor van ProRail (download augustus 2015). De gegevens zijn te omvangrijk om 
helder in dit rapport te presenteren, maar zijn op de website www.geluidspoor.nl/geluidregisterspoor 
te raadplegen. In het onderzoek is de 1,5 dB werkruimte reeds verdisconteerd in de rekenresultaten. 
 
 
 
 
 



 

zaaknummer: 15070275  Pagina 11 van 20 

 

 
3.5. Invoergegevens industrielawaai 

Zoals reeds aangegeven is voor industrielawaai het zonebeheersmodel van industrieterrein 
Borchwerf gebruikt. Voor de uitgangspunten van dit rekenmodel wordt kortheidshalve verwezen naar 
het akoestisch onderzoek “Actualisatie zonebeheer 2014 Industrieterrein Borchwerf-Stationsgebied, 
Gemeente Roosendaal, zaaknummer 14020365 van 19 december 2014, opgesteld door de 
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. 
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4. Rekenresultaten  

4.1. Resultaten wegverkeerslawaai en toetsing aan de Wet geluidhinder  

De geluidbelasting is berekend op het gehele plangebied, met behulp van horizontale 
geluidcontouren op een hoogte van 4,0 meter. In bijlage III zijn de contourenplots per gezoneerde 
weg opgenomen, alsmede van de bestaande 30 km/uur wegen, de nieuwe 30 km/uur wegen en de 
rijksweg A-17. De gepresenteerde contourenplots voor de gezoneerde wegen zijn inclusief aftrek 
conform artikel 110g van de Wgh. Voor de rijksweg is overal een aftrek van 2 dB toegepast.  
 
Uit de resultaten blijkt dat: 
Er geen sprake is van overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 Lden ten gevolge van de: 

- Burgemeester Freijterslaan; 
- Stationsstraat. 

Er sprake is van overschrijding van de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van de: 
- Borchwerf (bouwvlak 2 en 12); 
- Jan Vermeerlaan (bouwvlak 1 en 2); 
- Westelijke Havendijk (bouwvlak 2); 
- Rijksweg (alle bouwvlakken). 

Er geen sprake is van een overschrijding van de maximale ontheffingswaarde van 63 dB Lden voor de 
gemeentelijke wegen. 
 
Er is ter plaatse van bouwvlak 1 op de hogere bouwlagen sprake van een overschrijding van de 
maximale ontheffingswaarde van 53 dB Lden voor de rijksweg. Zie hiervoor het rode gedeelte in 
onderstaande figuur A, waarbij oranje een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde weergeeft 
en geel geen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. 
 

 
Figuur A: geluidbelasting tgv rijksweg A17 (incl. aftrek artikel 110g Wgh) 

 
In bijlage III zijn de gecumuleerde geluidbelastingen ten gevolge van alle wegen weergegeven. Deze 
resultaten zijn exclusief aftrek artikel 110g van de Wgh. De geluidbelasting in het plangebied 
varieert vanaf circa 50 dB aan de randen tot circa 70 dB in het centrum van het plangebied. 
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4.2. Resultaten spoorweglawaai en toetsing aan de Wet geluidhinder  

De geluidbelasting is berekend op het gehele plangebied met behulp van horizontale geluidcontouren 
op een hoogte van 4,0 meter. In bijlage V zijn de geluidcontouren weergegeven, inclusief de 
plafondcorrectiewaarde van 1,5 dB.  
 
Uit de gepresenteerde geluidcontouren blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 55 dB in het 
plangebied, daar waar de bouwvlakken zijn geprojecteerd, niet wordt overschreden. De maximaal te 
verlenen ontheffingswaarde van 68 dB wordt uiteraard tevens niet overschreden.  

4.3. Resultaten Industrielawaai en toetsing aan de Wet geluidhinder  

De geluidbelasting is berekend op het gehele plangebied met behulp van horizontale geluidcontouren 
op een hoogte van 4,0 meter. In bijlage VI zijn de geluidcontouren weergegeven.  
 
Uit de gepresenteerde geluidcontouren blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) in het 
plangebied ter plaatse van alle bouwvlakken wordt overschreden. De maximaal te verlenen 
ontheffingswaarde van 55 dB(A) wordt overschreden ter plaatse van bouwvlakken 2, 4, 6, 8, 11 en 
12. Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is de planontwikkeling, onder bepaalde 
voorwaarden mogelijk. Bij een overschrijding van de maximale ontheffingswaarde is kan de 
planontwikkeling in principe geen doorgang vinden. Zie hiervoor onderstaande figuur B, waarin het 
rode gedeelte een overschrijding van de maximale ontheffingswaarde weergeeft, oranje een 
overschrijding van de voorkeursgrenswaarde weergeeft en geel een onderschrijding van de 
voorkeursgrenswaarde. 
 

 
Figuur B: geluidbelasting industrieterrein Borchwerf  
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4.4. Cumulatie van geluid 

Indien een plan binnen de zone van meer dan één geluidsbron ligt waarvoor de 
voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, dient tevens onderzoek gedaan te worden naar de 
effecten van de samenloop van de verschillende geluidsbronnen. Er dient te worden aangegeven op 
welke wijze met de samenloop rekening is gehouden bij het bepalen van de te treffen maatregelen 
(art. 110a en 110f van de Wgh). 
 
Bij de cumulatie van geluid wordt per geluidssoort, behalve voor industrielawaai, op basis van de 
geluidsbelastingen in de dagperiode, de avondperiode en de nachtperiode, de Lden-waarden bepaald. 
Voor industrielawaai worden op basis van de drie perioden etmaalwaarden berekend. Vervolgens 
worden de 24-uurs waarden van de verschillende geluidssoorten gewogen naar hinderlijkheid en 
energetisch gecumuleerd. Bij deze berekeningsmethode worden geen totaalresultaten voor de dag- 
avond- en nachtperiode getoond. 
 
De cumulatie wordt als volgt berekend: 

• RL is de geluidsbelasting vanwege wegverkeer die evenveel hinder veroorzaakt als een 

geluidsbelasting vanwege spoorwegverkeer.  

L*RL wordt als volgt berekend: L*RL = 0,95 LRL- 1,40 

 

Bovenstaande geldt, met de nodige veranderingen, voor de bronnen luchtvaart (index LL), industrie 

(index IL) en wegverkeer (index VL). De rekenregels hiervoor zijn: 

• L*LL = 0,98 LLL + 7,03 

L*IL = 1,00 LIL + 1,00 

L*VL = 1,00 LVL + 0,00 

 

Als alle betrokken bronnen op deze wijze zijn omgerekend in L*-waarden, dan kan de gecumuleerde 

waarde worden berekend door middel van de zogenoemde energetische sommatie. De rekenregel 

hiervoor is:  

 

���� = 10log ��10�∗��� ��
���

� 
 

waarbij gesommeerd wordt over alle N betrokken bronnen en de index n kan staan voor RL, LL, IL 

en VL. 

 
Uit het akoestisch onderzoek blijkt vooralsnog dat de maximale ontheffingswaarde voor 
industrielawaai wordt overschreden. Zonder hiervoor een nadere cumulatieberekening uit te voeren 
met wegverkeerslawaai kan reeds worden geconcludeerd dat het geluidklimaat binnen het 
plangebied ter plaatse van de geprojecteerde woningbouw als slecht kan worden geclassificeerd. Het 
is aan het bevoegd gezag om te beoordelen of zij een dergelijk geluidklimaat toelaatbaar acht binnen 
het onderzochte plangebied. 
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5. Maatregelen wegverkeerslawaai 

 
5.1. Algemeen 

Uit hoofdstuk 4 blijkt, dat de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai vanwege de 
Borchwerf, Jan Vermeerlaan, Westelijke Havendijk en de Rijksweg wordt overschreden op een 
aantal bouwvlakken. Vanwege de rijksweg A17 wordt de maximale ontheffingswaarde op de 
bovenste bouwlagen van bouwvlak 1 overschreden. Voor de geluidbelasting vanwege deze wegen 
moet daarom onderzoek plaats vinden naar de mogelijkheden om de geluidbelasting te 
reduceren.  
 
Uit hoofdstuk 4 blijkt ook dat de geluidbelasting vanwege zowel de bestaande als nieuwe 30 
km/uur wegen in het plangebied, ter plaatse van de bouwvlakken, hoger is dan de 
voorkeursgrenswaarde. Hoewel de wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur niet onder 
het regime van de Wet geluidhinder vallen is in het kader van een goede ruimtelijke ordening 
tevens onderzocht welke geluidreducerende maatregelen kunnen worden getroffen. De 
maatregelen worden hieronder verder uitgewerkt. 
 
In deze paragraaf zal verder ingegaan worden op mogelijke maatregelen die getroffen kunnen 
worden om de berekende overschrijdingen teniet te doen, dan wel te doen verminderen. De te 
treffen maatregelen kunnen zijn: 
• maatregelen bij de bron; 
• maatregelen in de overdrachtsweg; 
• maatregelen bij de ontvanger. 
 
5.2. Maatregelen bij de bron 

De bestaande gemeentelijke wegen zijn voorzien van asfalt. De bestaande wegdekverharding zou 
vervangen kunnen worden door een geluidarmer wegdek. Om aan de voorkeursgrenswaarde te 
kunnen voldoen, dient het geluidarmere wegdek een geluidreductie ten opzichte van het huidige 
wegdek te hebben van 10 dB of meer. Deze reductie kan met de bestaande stille wegdekken niet 
worden bereikt.  
 
Andere maatregelen bij de bron zijn in dit geval niet mogelijk: de verkeersintensiteit kan niet 
omlaag worden gebracht en de verkeerssamenstelling niet gewijzigd, zonder de functie van de 
wegen aan te tasten. 
 
De nieuw aan te leggen wegen worden uitgevoerd als 30 km-wegen en hebben van rechtswege 
geen zone. Om de geluidbelasting naar de omgeving zoveel mogelijk te beperken wordt tevens 
aangeraden deze wegen uit te voeren met een stiller wegdektype dan klinkers. Het vervangen 
van klinkers door Dicht Asfalt Beton levert een geluidreductie van circa 2 dB op. 
 
Bij maatregelen aan de rijksweg (A17) wordt tevens bekeken of het geluidniveau van de 
veroorzaker van het geluid gereduceerd kan worden. Bij een maximale snelheid van 115 km/uur 
zijn er twee oorzaken van geluidproductie, namelijk het motorgeluid van de motorvoertuigen en het 
geluid dat de banden op het wegdek maken. Mogelijke maatregelen zijn stillere voertuigen, 
verlaging van de maximum snelheid of een geluidreducerend wegdek.  
- stillere voertuigen: een vermindering van mechanische geluiden kan alleen door de ontwikkeling 

van nieuwe technieken en is zodoende binnen de scope van dit plan niet realistisch;  
- verlaging van de maximum snelheid: op een verlaging van het snelheidsregime op een weg kan 

de initiatiefnemer van het bouwplan geen invloed uitoefenen; 
- geluidreducerend wegdek: een vermindering van het geluid dat de banden op het wegdek 

veroorzaken is te realiseren door het toepassen van een geluidreducerend wegdek. De A17 is 
voor het grootste gedeelte reeds voorzien van een geuidreducerend wegdek. De te behalen 
geluidreductie zal hier minimaal zijn. Daarnaast ontmoet het toepassen van een stiller wegdek  
overwegende bezwaren van financiële aard. De kosten voor deze maatregel bedragen circa € 
150,- m2 en het is vanuit financieel oogpunt niet realistisch dat het bouwplan deze extra kosten 
kan dragen. Derhalve voldoet deze maatregel niet aan het doelmatigheidscriterium. 

 
Voor bouwvlak 1 kan door een lagere bouwhoogte aan te houden worden voorkomen dat de 
maximale ontheffingswaarde wordt overschreden. 
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5.3. Maatregelen in de overdrachtsweg 

Door middel van het oprichten van geluidschermen kan de geluidbelasting vanwege de nabij en 
binnen het plan gelegen wegen gereduceerd worden. Dit is echter op die locatie vanuit 
stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk. De mogelijkheid om het bouwplan op een groter 
afstand tot de weg te projecteren is om stedenbouwkundige redenen niet wenselijk. Een andere 
potentiële maatregel is het voorzien van de meest geluidbelaste gevels van een soort 
voorhangscherm. Dit voorhangscherm dient een geluidwering van minimaal 10 dB te hebben. 

 

5.4. Maatregelen bij de ontvanger 

Om binnen de geprojecteerde woningen een goed woon en leefklimaat te kunnen waarborgen zal 
de gevel van de woningen waar de geluidbelasting hoger uitkomt dan 48 dB tot maximaal 63 dB 
aanvullend te worden geïsoleerd. De minimale geluidwering van de gevel, die wordt 
voorgeschreven in het Bouwbesluit, bedraagt 20 dB. Bij een maximaal berekende geluidbelasting 
van bijvoorbeeld 63 dB dient de geluidwering van deze gevels ten minste 30 dB dienen te 
bedragen om te kunnen voldoen aan het vereiste binnenniveau van 33 dB.  
 
Gevels van woningen waarbij de gevelbelasting meer dan 63 dB bedraagt voor binnenstedelijk 
gebied zijn niet mogelijk. Wanneer deze situatie ontstaat, dienen deze gevel als dove gevel 
(zonder te openen delen) te worden uitgevoerd, of te voorzien van een ‘koude kamer’ of een 
inpandig balkon.  

5.5. Hogere waarde  

Indien geen geluidreducerende maatregelen worden genomen, of deze onvoldoende resultaat 
opleveren, dient voor de geluidbelastingen hoger dan de voorkeursgrenswaarde in het kader van de 
bestemmingsplanprocedure ten aanzien van wegverkeerslawaai een verzoek voor hogere waarde bij 
burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal ingediend te worden. Vanwege de relatie 
Wgh met de Wro moet de hogere waarde procedure zijn afgerond voordat de gemeenteraad het 
bestemmingsplan vaststelt. Het verzoek dient derhalve na het gereedkomen van het akoestisch 
onderzoek ten spoedigste ter hand genomen te worden. Het vaststellen van een hogere waarde kan 
alleen in die gevallen, zoals in de onderhavige situatie, waarin maatregelen, gericht op het terugbrengen 
van de te verwachten geluidbelasting onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel op overwegende bezwaren 
stuit van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. 
Voorwaarde voor het verlenen van een hogere waarde is dat de geluidbelasting binnen de geluidge-
voelige ruimten de maximaal toelaatbare waarden niet overschrijdt. 
 
In onderhavige situatie kunnen, omdat vanwege de nog onbekende invulling van het plangebied niet de 
geluidbelasting per gevel geduid kan worden, geen exacte hogere waarden vastgesteld worden. In 
onderhavige situatie kan feitelijk alleen voor de bouwvlakken die in figuur 2 zijn aangeduid, een 
maximale hogere waarde aangevraagd en verleend worden. 
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6. Maatregelen Industrielawaai  

 
6.1. Algemeen  

Uit hoofdstuk 4 blijkt, dat zowel de voorkeursgrenswaarde als de maximale ontheffingswaarde 
voor industrielawaai vanwege de industrieterrein Borchwerf wordt overschreden in het 
plangebied. Voor de geluidbelasting vanwege het industrieterrein moet daarom onderzoek plaats 
vinden naar de mogelijkheden om de geluidbelasting te reduceren.   
 
In deze paragraaf zal verder ingegaan worden op mogelijke maatregelen die getroffen kunnen 
worden om de berekende overschrijdingen teniet te doen, dan wel te doen verminderen. De te 
treffen maatregelen kunnen zijn: 
• maatregelen bij de bron; 
• maatregelen in de overdrachtsweg; 
• maatregelen bij de ontvanger. 

 

6.2. Maatregelen bij de bron 

Vanwege het industrieterrein zal in het gehele plangebied een overschrijding van de 
voorkeursgrenswaarde optreden, het plan wordt immers gerealiseerd binnen de zone. Het treffen 
van bronmaatregelen is, omdat de bestaande inrichtingen reeds over een vigerende 
omgevingsvergunning beschikken, feitelijk alleen mogelijk voor zich nog te vestigen bedrijven op het 
industrieterrein.  
 
Omdat op industrieterrein Borchwerf sprake is van een overschrijding van een aantal MTG-waarden 
is voor het industrieterrein een akoestisch onderzoek (zaaknummer 14021888 van 19 juni 2014, 
opgesteld door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant) uitgevoerd naar de maatgevende 
bronnen van de bestaande inrichtingen op het industrieterrein en is onderzocht welke maatregelen 
getroffen kunnen worden om de overschrijdingen teniet te doen. Hierbij is ook de mogelijkheid 
onderzocht van het dezoneren van (gedeelten van) het industrieterrein. De rapportage dient als 
basis voor het geluidreductieplan wat voor dit industrieterrein inmiddels is vastgesteld. De 
mogelijkheden om de geluidbelasting tengevolge van de bestaande inrichtingen te reduceren zijn 
hiermee onderzocht. De overschrijding van de MTG-waarden bedraagt maximaal circa 2 dB. Indien 
het geluidreductieplan wordt uitgevoerd zal de geluidbelasting dan ook met maximaal 2 dB afnemen.  
 
Indien toekomstige ontwikkelingen op het industrieterrein qua geluid gunstig ingevuld worden, dan 
kan de geluidbelasting in het plangebied wellicht relevant gereduceerd worden. Het treffen van 
maatregelen aan potentiële geluidbronnen is, gezien de hoeveelheid aan geluidbronnen, geen reële 
mogelijkheid om de geluidbelasting op het plangebied te reduceren. 

 
6.3. Maatregelenwegen in de overdrachtsweg 

Door middel van het oprichten van geluidschermen kan de geluidbelasting vanwege het 
industrieterrein op het plangebied gereduceerd worden. Gezien de ligging van de meest 
maatgevende geluidbronnen en de hoogte van de geprojecteerde bouwvlakken, dienen dergelijke 
schermen over een aanzienlijke hoogte te beschikken. Het oprichten van dergelijke schermen zullen 
overwegende bezwaren van stedenbouwkundige en financiële aard ontmoeten. 
 

6.4. Maatregelenwegen bij de ontvanger 

Om aan de voorkeursgrenswaarde ter plaatse van de mogelijke ontwikkelingen in het plangebied te 
kunnen voldoen kunnen de gevels van de nieuwbouw, alwaar een grotere geluidbelasting dan de 
voorkeursgrenswaarde optreedt, als dove gevel worden uitgevoerd of voorzien worden van 
zogenoemde vliesgevels (voorhangschermen). Dergelijke maatregelen binnen het plangebied worden 
mogelijk niet als wenselijk aangemerkt, maar zullen in de onderhavige situatie onvermijdelijk zijn. 
Het gaat dan met name om de oostgevels van de bouwvlakken 2, 4, 6 en 8. Voor bouwvlakken 11 
en 12 kan gelden dat meerdere dove gevels noodzakelijk zijn. Daarnaast dient conform het 
ontheffingenbeleid van de gemeente Roosendaal rekening te worden gehouden met de aanwezigheid 
van een geluidluwe gevel.  
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6.5. Hogere waarde  

Indien geen geluidreducerende maatregelen worden genomen dan wel maatregelen worden 
genomen die niet leiden tot een reductie van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarden voor  
industrielawaai, dan dient in het kader van de bestemmingsplanprocedure ten aanzien van 
industrielawaai een verzoek om hogere waarde bij burgemeester en wethouders van de gemeente 
Roosendaal ingediend te worden.  
 
Vanwege de relatie Wgh met de Wro moet de hogere waarde procedure zijn afgerond voordat de 
gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt. Het verzoek dient derhalve na het gereedkomen van het 
akoestisch onderzoek ten spoedigste ter hand genomen te worden. Het vaststellen van een hogere 
waarde kan alleen in die gevallen, zoals in de onderhavige situatie, waarin maatregelen, gericht op het 
terugbrengen van de te verwachten geluidbelasting onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel op 
overwegende bezwaren stuit van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappe-
lijke of financiële aard. Voorwaarde voor het verlenen van een hogere waarde is dat de geluidbelasting 
de maximale ontheffingswaarde niet overschrijdt; ook binnen de geluidgevoelige ruimten dienen de 
maximaal toelaatbare waarden gerespecteerd te worden. 
 
In onderhavige situatie kunnen, omdat vanwege de nog onbekende invulling van het plangebied niet de 
geluidbelasting per gevel geduid kan worden, geen exacte hogere waarden vastgesteld worden. In 
onderhavige situatie kan feitelijk alleen voor de bouwvlakken die in figuur 2 zijn aangeduid, een 
maximale hogere waarde aangevraagd en verleend worden.  

6.6. Stad & Milieu benadering   

Het instrument Stad & Milieu kan de realisering van ruimtelijke initiatieven op milieubelaste plekken 
onder aanvullende voorwaarden mogelijk maken. Dit kan door drie sterk samenhangende stappen te 
doorlopen: 
    stap 1: het in een zo vroeg mogelijk stadium van de ruimtelijke plan vorming integreren van 
milieubelangen, alsmede het zoveel mogelijk treffen van brongerichte maatregelen; 
    stap 2: het optimaal benutten van de ruimte binnen bestaande regelgeving; 
    stap 3: het afwijken van bestaande wettelijke milieunormen voor bodem, geluid, lucht, stank en 
ammoniak, als met de eerste twee stappen geen doelmatig ruimtegebruik en optimale 
leefomgevingskwaliteit worden bereikt. 
 
Stap 1 en 2 zijn mogelijk binnen bestaande wetgeving en hebben betrekking op de optimalisering 
van het proces van de ruimtelijke planvorming. Stap 3, het afwijken van wettelijke milieunormen, is 
vastgelegd in de Interimwet Stad en milieubenadering. 
 
Vanaf het begin van de planvorming is bekend dat het gebied Stadsoevers een aanzienlijke 
milieubelasting kent (gelet op de ervaringen met BP Spoorhaven). De milieuruimte en 
milieubelemmeringen in het gebied moeten daarom vanaf de eerste planontwikkeling in beeld 
gebracht worden en geïntegreerd in de planvorming. Als ondanks deze planafstemming blijkt dat 
niet voor alle nieuwe woningen kan worden voldaan aan de wettelijke grenswaarde voor 
industrielawaai zoals vastgelegd in de Wet geluidhinder, kan de gemeente Roosendaal gebruikmaken 
van de ruimere mogelijkheden die de Interimwet stad-en-milieubenadering biedt. Conform de 
bepalingen van deze wet kan een gemeente dus met een zogenaamd stap 3-besluit bij een aantal 
woningen een hogere grenswaarde vaststellen dan volgens de Wet geluidhinder is toegestaan.  
 
Wanneer burgemeester en wethouders een stap-3-besluit nemen, dan melden zij dat aan 
Gedeputeerde staten. Deze melding moet ook bekend gemaakt worden. Ook zijn er inhoudelijke 
eisen aan de melding gesteld. Het ontwerpbesluit volgt dezelfde procedure als een 
bestemmingsplanprocedure. Belanghebbenden kunnen beroep tegen het besluit instellen bij de Raad 
van State. Voor een stap-3 besluit is een apart (akoestisch) onderzoek nodig. 
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7. Conclusie en advies  

 
Door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de 
optredende geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai op de 
projectie van het nieuwe bestemmingsplan Stadsoevers. 
 
Uit het onderzoek is gebleken dat zowel voor wegverkeerslawaai als industrielawaai de van 
toepassing zijnde voorkeursgrenswaarden worden overschreden. Voor industrielawaai wordt tevens 
de maximale ontheffingswaarde overschreden. Voor spoorweglawaai wordt de 
voorkeursgrenswaarde niet overschreden. Dit betekent dat de voorgenomen planontwikkeling niet 
zonder meer mogelijk is. 

7.1. Wegverkeerslawaai 

Uit de resultaten van het akoestisch onderzoek blijkt dat: 
Er geen sprake is van overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 Lden ten gevolge van de: 

- Burgemeester Freijterslaan; 
- Stationsstraat. 

Er sprake is van overschrijding van de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van de: 
- Borchwerf (bouwvlak 2 en 12); 
- Jan Vermeerlaan (bouwvlak 1 en 2); 
- Westelijke Havendijk (bouwvlak 2); 
- Rijksweg (alle bouwvlakken). 

Er geen sprake is van een overschrijding van de maximale ontheffingswaarde van 63 dB Lden voor de 
gemeentelijke wegen. 
Er ter plaatse van bouwvlak 1 er op de hoogste bouwlagen sprake is van een overschrijding van de 
maximale ontheffingswaarde van 53 dB Lden vanwege de rijksweg. 
 
Het realiseren van woningbouw op deze locaties is niet zondermeer mogelijk. Omdat er feitelijk geen 
maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting vanwege de betreffende wegen tot de 
voorkeursgrenswaarde te reduceren, dienen voor de ontwikkeling hogere waarden verleend te 
worden. In onderhavige situatie kan feitelijk alleen voor de geprojecteerde bouwvlakken zijn aangeduid, 
een maximale hogere waarde aangevraagd en verleend worden.  
 
Voor bouwvlak 1 kan door een lagere bouwhoogte aan te houden worden voorkomen dat de 
maximale ontheffingswaarde wordt overschreden. 

7.2. Industrielawaai 

Uit resultaten van het akoestisch onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) 
in het plangebied ter plaatse van alle bouwvlakken wordt overschreden. De maximaal te verlenen 
ontheffingswaarde van 55 dB(A) wordt overschreden ter plaatse van bouwvlakken 2, 4, 6, 8, 11 en 
12.  
 
Het realiseren van woningbouw op deze locaties is niet zondermeer mogelijk. Omdat er feitelijk geen 
maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting vanwege industrieterrein Borchwerf tot de 
voorkeursgrenswaarde te reduceren, dienen voor de ontwikkeling hogere waarden verleend te 
worden. In onderhavige situatie kan feitelijk alleen voor de geprojecteerde bouwvlakken zijn aangeduid, 
een maximale hogere waarde aangevraagd en verleend worden.  
 
Als blijkt dat ondanks een goede planafstemming, waarbij milieuruimte en milieubelemmeringen in 
het gebied zijn vanaf de eerste planontwikkeling in beeld zijn gebracht en geïntegreerd in de 
planvorming, dat niet voor alle nieuwe woningen kan worden voldaan aan de wettelijke grenswaarde 
voor industrielawaai zoals vastgelegd in de Wet geluidhinder kan de gemeente Roosendaal 
gebruikmaken van de ruimere mogelijkheden die de Interimwet stad-en-milieubenadering biedt. 
Conform de bepalingen van deze wet kan een gemeente met een zogenaamd stap 3-besluit bij een 
aantal woningen een hogere grenswaarde vaststellen dan volgens de Wet geluidhinder is toegestaan. 
Hiervoor zal een aparte procedure moeten worden gevolgd.  
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7.3. Cumulatie van geluid  

Uit het akoestisch onderzoek kan worden opgemaakt dat het geluidklimaat binnen het plangebied als 
slecht kan worden geclassificeerd. Het is aan het bevoegd gezag om te beoordelen of zij een 
dergelijk geluidklimaat toelaatbaar acht binnen het onderzochte plangebied. 

7.4. Advies   

Op basis van voorliggende concept-rapportage kan worden geconcludeerd dat met name de 
geluidbelasting ten gevolge van industrielawaai een knelpunt vormt voor de voorgenomen 
planontwikkeling. Door de gemeente zal een keuze moeten worden gemaakt ten aanzien van de te 
nemen vervolgstappen.  
 
Enerzijds kan ervoor worden gekozen om het bouwplan zodanig aan te passen dat er geen sprake 
meer is van een overschrijding van de maximale ontheffingswaarde voor industrielawaai. Te denken 
valt aan toepassen van dove gevels en het toepassen van aaneengesloten bebouwing aan de 
oostzijde van het plangebied. Dit dient dan meer gedetailleerd te worden uitgewerkt, maar hier zijn 
mogelijkheden. Nadeel hiervan is dat de planontwikkeling hierdoor wordt beperkt.  
 
Anderzijds kan ervoor worden gekozen een hogere geluidbelasting op het plangebied toe te staan 
door gebruik te maken van de ruimere mogelijkheden die de Interimwet stad-en-milieubenadering 
biedt. Conform de bepalingen van deze wet kan een gemeente dus met een zogenaamd stap 3-
besluit bij een aantal woningen een hogere grenswaarde vaststellen dan volgens de Wet geluidhinder 
is toegestaan. Voor een dergelijk besluit moet een aparte procedure worden gevolgd. Verder is 
hiervoor nader (akoestisch) onderzoek nodig en moet de melding voldoen aan een aantal 
inhoudelijke eisen.  
 
 



 

 

 

 

 

Figuur 1 





 

 

 

 

 

Figuur 2 



 

 
 

Figuur 2: Planverbeelding Stadsoevers met gehanteerde bouwvlaknummering 
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Figuur 3 





 

 

 

 

 

Figuur 4 





 

 

 

 

 

Figuur 5 
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Omgevingsdienst Midden- en West-BrabantBijlage I

Lijst van modeleigenschappen industrielawaai

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Industrielawaai

Model eigenschap

Omschrijving Industrielawaai
Verantwoordelijke wem
Rekenmethode IL
Aangemaakt door gro op 14-3-2005

Laatst ingezien door omwwlo01 op 14-8-2015
Model aangemaakt met GN-V5.00
Origineel project MM IT Borchwerf
Originele omschrijving Borchwerf-Stationsgebied_dec 2014

Geïmporteerd door omwwlo01 op 10-8-2015
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 5
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 0,5
Absorptiestandaarden HMRI-II.8
Clusteren gebouwen Ja

Verwijderen binnenwanden Ja
Luchtdemping [dB/km] 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40
Aandachtsgebied --
Dynamische foutmarge --

14-8-2015 14:41:34Geomilieu V2.62



Omgevingsdienst Midden- en West-BrabantBijlage I

Lijst van modeleigenschappen industrielawaai

Commentaar

Groep [MX Indoor] geëxporteerd 24-7-2015 12:01:53 n aar model 
[Groep Export : MX Indoor]
 
stap 3 definitief
- invoeren milieuneutrale melding Sensus Borchwerf 3
- melding Gebr Kop, Tussenriemer 3
- milieuneutraal SuSpec (akoestisch onderzoek door adviesbureau 
Peutz BV d.d. 17 april 2013 met kenmerk FC 16000-2- RA-001)
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Omgevingsdienst Midden- en West-BrabantBijlage I

Lijst van modeleigenschappen spoorweglawaai

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: spoorweglawaai

Model eigenschap

Omschrijving spoorweglawaai
Verantwoordelijke omwwlo01
Rekenmethode RMR-2012
Aangemaakt door omwwlo01 op 11-8-2015

Laatst ingezien door omwwlo01 op 14-8-2015
Model aangemaakt met Geomilieu V2.62
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Standaard bodemfactor 0,50
Zichthoek [grd] 2
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Meteorologische correctie Conform standaard
C0 waarde 3,50
Maximum aantal reflecties 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Aandachtsgebied --

Max. refl.afstand van bron --
Max. refl.afstand van rekenpunt --
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
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Omgevingsdienst Midden- en West-BrabantBijlage I

Lijst van modeleigenschappen wegverkeer

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeer 2026

Model eigenschap

Omschrijving Wegverkeer 2026
Verantwoordelijke omwwlo01
Rekenmethode RMW-2012
Aangemaakt door omwwlo01 op 11-8-2015

Laatst ingezien door omwwlo01 op 13-8-2015
Model aangemaakt met Geomilieu V2.62
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Standaard bodemfactor 0,50
Zichthoek [grd] 2
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Meteorologische correctie Conform standaard
C0 waarde 3,50
Maximum aantal reflecties 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Aandachtsgebied --

Max. refl.afstand van bron --
Max. refl.afstand van rekenpunt --
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
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Commentaar
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Omgevingsdienst Midden- en West-BrabantBijlage II

Wegverkeersgegevens (excl. rijkswegen)

Model: Wegverkeer 2026
Stadsoevers - Roosendaal

Groep: 50 km/u
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MRP4) V(LV(D)) V(LV(A))

Borchwerf Borchwerf      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50  50  50  50
Borchwerf Borchwerf      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50  50  50  50
Borchwerf Borchwerf      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50  50  50  50
Borchwerf Borchwerf      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50  50  50  50
Borchwerf Borchwerf      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50  50  50  50

Borchwerf Borchwerf      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50  50  50  50
Borchwerf Borchwerf      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50  50  50  50
Borchwerf Borchwerf      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50  50  50  50
Borchwerf Borchwerf      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50  50  50  50
Burg Freij Burg Freijterslaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  8 W0  50  50  50  50  50  50

Burg Freij Burg Freijterslaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  8 W0  50  50  50  50  50  50
Burg Freij Burg Freijterslaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  9 W0  50  50  50  50  50  50
Burg Freij Burg Freijterslaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75 12 W0  50  50  50  50  50  50
Burg Freij Burg Freijterslaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75 12 W0  50  50  50  50  50  50
Burg Freij Burg Freijterslaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75 12 W0  50  50  50  50  50  50

Burg Freij Burg Freijterslaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75 12 W0  50  50  50  50  50  50
Burg Freij Burg Freijterslaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  5 W0  50  50  50  50  50  50
Burg Freij Burg Freijterslaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  8 W0  50  50  50  50  50  50
Burg Freij Burg Freijterslaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  8 W0  50  50  50  50  50  50
Burg Freij Burg Freijterslaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  8 W0  50  50  50  50  50  50

Burg Freij Burg Freijterslaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  8 W0  50  50  50  50  50  50
Burg Freij Burg Freijterslaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  8 W0  50  50  50  50  50  50
Burg Freij Burg Freijterslaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  8 W0  50  50  50  50  50  50
Burg Freij Burg Freijterslaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  9 W0  50  50  50  50  50  50
Burg Freij Burg Freijterslaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  9 W0  50  50  50  50  50  50

Burg Freij Burg Freijterslaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75 16 W0  50  50  50  50  50  50
Burg Freij Burg Freijterslaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75 14 W0  50  50  50  50  50  50
Burg Freij Burg Freijterslaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75 14 W0  50  50  50  50  50  50
Burg Freij Burg Freijterslaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75 14 W0  50  50  50  50  50  50
Burg Freij Burg Freijterslaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75 14 W0  50  50  50  50  50  50

Jan Vermee Jan Vermeerlaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50  50  50  50
Jan Vermee Jan Vermeerlaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50  50  50  50
Jan Vermee Jan Vermeerlaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50  50  50  50
Jan Vermee Jan Vermeerlaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50  50  50  50
Jan Vermee Jan Vermeerlaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50  50  50  50

Jan Vermee Jan Vermeerlaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50  50  50  50
Jan Vermee Jan Vermeerlaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50  50  50  50
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Omgevingsdienst Midden- en West-BrabantBijlage II

Wegverkeersgegevens (excl. rijkswegen)

Model: Wegverkeer 2026
Stadsoevers - Roosendaal

Groep: 50 km/u
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(N)) V(LVP4) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MVP4) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZVP4) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %IntP4 %MR(D) %MR(A)

Borchwerf  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   5405,00   6,88   2,77   0,80 -- -- --
Borchwerf  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   5405,00   6,34   4,38   0,80 -- -- --
Borchwerf  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   5405,00   6,34   4,38   0,80 -- -- --
Borchwerf  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   8109,00   6,34   4,38   0,80 -- -- --
Borchwerf  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   8109,00   6,34   4,38   0,80 -- -- --

Borchwerf  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   8570,00   6,34   4,38   0,80 -- -- --
Borchwerf  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   8531,00   6,34   4,39   0,80 -- -- --
Borchwerf  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   8531,00   6,34   4,39   0,80 -- -- --
Borchwerf  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   8531,00   6,34   4,39   0,80 -- -- --
Burg Freij  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  15343,00   6,33   4,42   0,79 -- -- --

Burg Freij  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  15343,00   6,33   4,42   0,79 -- -- --
Burg Freij  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  15343,00   6,33   4,42   0,79 -- -- --
Burg Freij  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  20607,00   6,33   4,43   0,79 -- -- --
Burg Freij  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  20607,00   6,33   4,43   0,79 -- -- --
Burg Freij  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  20607,00   6,33   4,43   0,79 -- -- --

Burg Freij  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  20607,00   6,33   4,43   0,79 -- -- --
Burg Freij  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  13873,00   6,33   4,41   0,79 -- -- --
Burg Freij  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  16666,00   6,33   4,41   0,80 -- -- --
Burg Freij  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  16666,00   6,33   4,41   0,80 -- -- --
Burg Freij  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  16666,00   6,33   4,41   0,80 -- -- --

Burg Freij  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  16666,00   6,33   4,41   0,80 -- -- --
Burg Freij  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  16666,00   6,33   4,41   0,80 -- -- --
Burg Freij  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  16666,00   6,33   4,41   0,80 -- -- --
Burg Freij  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  21013,00   6,32   4,46   0,79 -- -- --
Burg Freij  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  21013,00   6,32   4,46   0,79 -- -- --

Burg Freij  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  18307,00   6,33   4,44   0,79 -- -- --
Burg Freij  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  20865,00   6,32   4,44   0,79 -- -- --
Burg Freij  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  20865,00   6,32   4,44   0,79 -- -- --
Burg Freij  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  20865,00   6,32   4,44   0,79 -- -- --
Burg Freij  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  20865,00   6,32   4,44   0,79 -- -- --

Jan Vermee  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   5191,00   6,24   4,66   0,81 -- -- --
Jan Vermee  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  10179,00   6,25   4,63   0,81 -- -- --
Jan Vermee  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   5504,00   6,24   4,66   0,81 -- -- --
Jan Vermee  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   5504,00   6,24   4,66   0,81 -- -- --
Jan Vermee  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   5504,00   6,24   4,66   0,81 -- -- --

Jan Vermee  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   5021,00   6,24   4,66   0,81 -- -- --
Jan Vermee  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   5021,00   6,24   4,66   0,81 -- -- --
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Omgevingsdienst Midden- en West-BrabantBijlage II

Wegverkeersgegevens (excl. rijkswegen)

Model: Wegverkeer 2026
Stadsoevers - Roosendaal

Groep: 50 km/u
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(N) %MRP4 %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LVP4 %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MVP4 %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZVP4 MR(D) MR(A) MR(N) MRP4 LV(D) LV(A) LV(N)

Borchwerf -- --  89,86  93,13  89,86 --   3,20   2,17   3,21 --   6,94   4,70   6,93 -- -- -- -- --    334,16    139,43     38,86
Borchwerf -- --  89,82  92,84  87,89 --   6,42   4,52   6,50 --   3,76   2,64   5,61 -- -- -- -- --    307,79    219,79     38,00
Borchwerf -- --  89,82  92,84  87,89 --   6,42   4,52   6,50 --   3,76   2,64   5,61 -- -- -- -- --    307,79    219,79     38,00
Borchwerf -- --  90,21  93,12  88,34 --   6,18   4,34   6,25 --   3,61   2,54   5,41 -- -- -- -- --    463,78    330,74     57,31
Borchwerf -- --  90,21  93,12  88,34 --   6,18   4,34   6,25 --   3,61   2,54   5,41 -- -- -- -- --    463,78    330,74     57,31

Borchwerf -- --  90,69  93,47  88,90 --   5,87   4,12   5,95 --   3,44   2,41   5,15 -- -- -- -- --    492,75    350,85     60,95
Borchwerf -- --  90,69  93,47  88,90 --   5,88   4,12   5,96 --   3,43   2,41   5,14 -- -- -- -- --    490,51    350,06     60,67
Borchwerf -- --  90,69  93,47  88,90 --   5,88   4,12   5,96 --   3,43   2,41   5,14 -- -- -- -- --    490,51    350,06     60,67
Borchwerf -- --  90,69  93,47  88,90 --   5,88   4,12   5,96 --   3,43   2,41   5,14 -- -- -- -- --    490,51    350,06     60,67
Burg Freij -- --  92,95  95,09  91,56 --   4,45   3,10   4,53 --   2,60   1,81   3,91 -- -- -- -- --    902,74    644,86    110,98

Burg Freij -- --  92,95  95,09  91,56 --   4,45   3,10   4,53 --   2,60   1,81   3,91 -- -- -- -- --    902,74    644,86    110,98
Burg Freij -- --  92,95  95,09  91,56 --   4,45   3,10   4,53 --   2,60   1,81   3,91 -- -- -- -- --    902,74    644,86    110,98
Burg Freij -- --  94,05  95,87  92,86 --   3,75   2,61   3,83 --   2,20   1,52   3,31 -- -- -- -- --   1226,81    875,19    151,17
Burg Freij -- --  94,05  95,87  92,86 --   3,75   2,61   3,83 --   2,20   1,52   3,31 -- -- -- -- --   1226,81    875,19    151,17
Burg Freij -- --  94,05  95,87  92,86 --   3,75   2,61   3,83 --   2,20   1,52   3,31 -- -- -- -- --   1226,81    875,19    151,17

Burg Freij -- --  94,05  95,87  92,86 --   3,75   2,61   3,83 --   2,20   1,52   3,31 -- -- -- -- --   1226,81    875,19    151,17
Burg Freij -- --  92,40  94,70  90,90 --   4,80   3,34   4,88 --   2,80   1,96   4,22 -- -- -- -- --    811,42    579,37     99,62
Burg Freij -- --  93,52  95,50  92,23 --   4,09   2,84   4,17 --   2,39   1,66   3,60 -- -- -- -- --    986,60    701,90    122,97
Burg Freij -- --  93,52  95,50  92,23 --   4,09   2,84   4,17 --   2,39   1,66   3,60 -- -- -- -- --    986,60    701,90    122,97
Burg Freij -- --  93,52  95,50  92,23 --   4,09   2,84   4,17 --   2,39   1,66   3,60 -- -- -- -- --    986,60    701,90    122,97

Burg Freij -- --  93,52  95,50  92,23 --   4,09   2,84   4,17 --   2,39   1,66   3,60 -- -- -- -- --    986,60    701,90    122,97
Burg Freij -- --  93,52  95,50  92,23 --   4,09   2,84   4,17 --   2,39   1,66   3,60 -- -- -- -- --    986,60    701,90    122,97
Burg Freij -- --  93,52  95,50  92,23 --   4,09   2,84   4,17 --   2,39   1,66   3,60 -- -- -- -- --    986,60    701,90    122,97
Burg Freij -- --  94,71  96,34  93,64 --   3,34   2,31   3,41 --   1,95   1,35   2,94 -- -- -- -- --   1257,77    902,88    155,44
Burg Freij -- --  94,71  96,34  93,64 --   3,34   2,31   3,41 --   1,95   1,35   2,94 -- -- -- -- --   1257,77    902,88    155,44

Burg Freij -- --  95,58  96,95  94,68 --   2,79   1,92   2,85 --   1,63   1,13   2,46 -- -- -- -- --   1107,61    788,04    136,93
Burg Freij -- --  95,60  96,96  94,69 --   2,78   1,92   2,85 --   1,62   1,12   2,46 -- -- -- -- --   1260,65    898,24    156,08
Burg Freij -- --  95,60  96,96  94,69 --   2,78   1,92   2,85 --   1,62   1,12   2,46 -- -- -- -- --   1260,65    898,24    156,08
Burg Freij -- --  95,60  96,96  94,69 --   2,78   1,92   2,85 --   1,62   1,12   2,46 -- -- -- -- --   1260,65    898,24    156,08
Burg Freij -- --  95,60  96,96  94,69 --   2,78   1,92   2,85 --   1,62   1,12   2,46 -- -- -- -- --   1260,65    898,24    156,08

Jan Vermee -- --  99,75  99,83  99,82 --   0,13   0,09   0,08 --   0,11   0,08   0,10 -- -- -- -- --    323,11    241,49     41,97
Jan Vermee -- --  98,82  99,20  99,05 --   0,63   0,42   0,45 --   0,56   0,37   0,50 -- -- -- -- --    628,68    467,52     81,67
Jan Vermee -- --  99,77  99,85  99,80 --   0,12   0,08   0,10 --   0,11   0,07   0,10 -- -- -- -- --    342,66    256,10     44,49
Jan Vermee -- --  99,77  99,85  99,80 --   0,12   0,08   0,10 --   0,11   0,07   0,10 -- -- -- -- --    342,66    256,10     44,49
Jan Vermee -- --  99,77  99,85  99,80 --   0,12   0,08   0,10 --   0,11   0,07   0,10 -- -- -- -- --    342,66    256,10     44,49

Jan Vermee -- -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    313,31    233,98     40,67
Jan Vermee -- -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    313,31    233,98     40,67

13-8-2015 14:47:22Geomilieu V2.62



Omgevingsdienst Midden- en West-BrabantBijlage II

Wegverkeersgegevens (excl. rijkswegen)

Model: Wegverkeer 2026
Stadsoevers - Roosendaal

Groep: 50 km/u
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LVP4 MV(D) MV(A) MV(N) MVP4 ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZVP4 LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k

Borchwerf --     11,90      3,25      1,39 --     25,81      7,04      3,00 --   82,71   89,82   96,79  101,54  106,54  103,15   96,47
Borchwerf --     22,00     10,70      2,81 --     12,88      6,25      2,43 --   81,86   89,25   96,30  100,46  105,90  102,59   95,89
Borchwerf --     22,00     10,70      2,81 --     12,88      6,25      2,43 --   81,86   89,25   96,30  100,46  105,90  102,59   95,89
Borchwerf --     31,77     15,41      4,05 --     18,56      9,02      3,51 --   83,52   90,90   97,93  102,15  107,63  104,31   97,61
Borchwerf --     31,77     15,41      4,05 --     18,56      9,02      3,51 --   83,52   90,90   97,93  102,15  107,63  104,31   97,61

Borchwerf --     31,89     15,47      4,08 --     18,69      9,05      3,53 --   83,65   91,01   98,00  102,29  107,84  104,51   97,80
Borchwerf --     31,80     15,43      4,07 --     18,55      9,03      3,51 --   83,63   90,99   97,98  102,27  107,81  104,48   97,78
Borchwerf --     31,80     15,43      4,07 --     18,55      9,03      3,51 --   83,63   90,99   97,98  102,27  107,81  104,48   97,78
Borchwerf --     31,80     15,43      4,07 --     18,55      9,03      3,51 --   83,63   90,99   97,98  102,27  107,81  104,48   97,78
Burg Freij --     43,22     21,02      5,49 --     25,25     12,27      4,74 --   87,49   94,85  101,83  106,14  111,70  108,37  101,66

Burg Freij --     43,22     21,02      5,49 --     25,25     12,27      4,74 --   87,49   94,85  101,83  106,14  111,70  108,37  101,66
Burg Freij --     43,22     21,02      5,49 --     25,25     12,27      4,74 --   87,88   95,26  102,28  106,51  112,01  108,69  101,98
Burg Freij --     48,92     23,83      6,24 --     28,70     13,88      5,39 --   89,95   97,32  104,33  108,58  114,08  110,76  104,06
Burg Freij --     48,92     23,83      6,24 --     28,70     13,88      5,39 --   89,95   97,32  104,33  108,58  114,08  110,76  104,06
Burg Freij --     48,92     23,83      6,24 --     28,70     13,88      5,39 --   89,95   97,32  104,33  108,58  114,08  110,76  104,06

Burg Freij --     48,92     23,83      6,24 --     28,70     13,88      5,39 --   89,95   97,32  104,33  108,58  114,08  110,76  104,06
Burg Freij --     42,15     20,43      5,35 --     24,59     11,99      4,62 --   86,06   93,38  100,30  104,74  110,39  107,05  100,33
Burg Freij --     43,15     20,87      5,56 --     25,21     12,20      4,80 --   87,66   94,98  101,90  106,35  111,99  108,65  101,93
Burg Freij --     43,15     20,87      5,56 --     25,21     12,20      4,80 --   87,66   94,98  101,90  106,35  111,99  108,65  101,93
Burg Freij --     43,15     20,87      5,56 --     25,21     12,20      4,80 --   87,66   94,98  101,90  106,35  111,99  108,65  101,93

Burg Freij --     43,15     20,87      5,56 --     25,21     12,20      4,80 --   87,66   94,98  101,90  106,35  111,99  108,65  101,93
Burg Freij --     43,15     20,87      5,56 --     25,21     12,20      4,80 --   87,66   94,98  101,90  106,35  111,99  108,65  101,93
Burg Freij --     43,15     20,87      5,56 --     25,21     12,20      4,80 --   87,66   94,98  101,90  106,35  111,99  108,65  101,93
Burg Freij --     44,36     21,65      5,66 --     25,90     12,65      4,88 --   88,61   95,87  102,68  107,35  113,15  109,78  103,06
Burg Freij --     44,36     21,65      5,66 --     25,90     12,65      4,88 --   88,61   95,87  102,68  107,35  113,15  109,78  103,06

Burg Freij --     32,33     15,61      4,12 --     18,89      9,18      3,56 --   90,30   97,64  104,60  108,96  114,55  111,21  104,50
Burg Freij --     36,66     17,79      4,70 --     21,36     10,38      4,05 --   90,08   97,37  104,25  108,79  114,50  111,14  104,42
Burg Freij --     36,66     17,79      4,70 --     21,36     10,38      4,05 --   90,08   97,37  104,25  108,79  114,50  111,14  104,42
Burg Freij --     36,66     17,79      4,70 --     21,36     10,38      4,05 --   90,08   97,37  104,25  108,79  114,50  111,14  104,42
Burg Freij --     36,66     17,79      4,70 --     21,36     10,38      4,05 --   90,08   97,37  104,25  108,79  114,50  111,14  104,42

Jan Vermee --      0,42      0,22      0,03 --      0,36      0,19      0,04 --   78,30   84,79   89,64   97,74  104,83  101,28   94,47
Jan Vermee --      4,01      1,98      0,37 --      3,56      1,74      0,41 --   81,72   88,37   93,80  101,03  107,86  104,34   97,54
Jan Vermee --      0,41      0,21      0,04 --      0,38      0,18      0,04 --   78,55   85,04   89,88   98,00  105,09  101,54   94,72
Jan Vermee --      0,41      0,21      0,04 --      0,38      0,18      0,04 --   78,55   85,04   89,88   98,00  105,09  101,54   94,72
Jan Vermee --      0,41      0,21      0,04 --      0,38      0,18      0,04 --   78,55   85,04   89,88   98,00  105,09  101,54   94,72

Jan Vermee -- -- -- -- -- -- -- -- --   78,03   84,46   89,12   97,51  104,66  101,11   94,29
Jan Vermee -- -- -- -- -- -- -- -- --   78,03   84,46   89,12   97,51  104,66  101,11   94,29
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Omgevingsdienst Midden- en West-BrabantBijlage II

Wegverkeersgegevens (excl. rijkswegen)

Model: Wegverkeer 2026
Stadsoevers - Roosendaal

Groep: 50 km/u
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k

Borchwerf   87,86   77,83   84,84   91,55   96,77  102,25   98,82   92,11   83,02   73,36   80,47   87,45   92,19   97,19
Borchwerf   87,22   79,48   86,73   93,53   98,24  104,06  100,68   93,96   84,84   73,46   80,83   87,96   92,08   97,15
Borchwerf   87,22   79,48   86,73   93,53   98,24  104,06  100,68   93,96   84,84   73,46   80,83   87,96   92,08   97,15
Borchwerf   88,89   81,16   88,40   95,17   99,94  105,80  102,42   95,69   86,53   75,13   82,48   89,59   93,75   98,88
Borchwerf   88,89   81,16   88,40   95,17   99,94  105,80  102,42   95,69   86,53   75,13   82,48   89,59   93,75   98,88

Borchwerf   89,02   81,30   88,52   95,25  100,10  106,01  102,62   95,89   86,67   75,24   82,58   89,66   93,89   99,08
Borchwerf   89,00   81,29   88,51   95,24  100,09  106,00  102,61   95,88   86,66   75,22   82,55   89,64   93,87   99,05
Borchwerf   89,00   81,29   88,51   95,24  100,09  106,00  102,61   95,88   86,66   75,22   82,55   89,64   93,87   99,05
Borchwerf   89,00   81,29   88,51   95,24  100,09  106,00  102,61   95,88   86,66   75,22   82,55   89,64   93,87   99,05
Burg Freij   92,86   85,17   92,38   99,10  103,97  109,89  106,50   99,77   90,53   79,05   86,38   93,45   97,70  102,91

Burg Freij   92,86   85,17   92,38   99,10  103,97  109,89  106,50   99,77   90,53   79,05   86,38   93,45   97,70  102,91
Burg Freij   93,25   85,54   92,77   99,53  104,32  110,19  106,81  100,07   90,90   79,46   86,81   93,91   98,09  103,23
Burg Freij   95,31   87,59   94,82  101,58  106,38  112,26  108,87  102,14   92,96   81,53   88,87   95,97  100,16  105,31
Burg Freij   95,31   87,59   94,82  101,58  106,38  112,26  108,87  102,14   92,96   81,53   88,87   95,97  100,16  105,31
Burg Freij   95,31   87,59   94,82  101,58  106,38  112,26  108,87  102,14   92,96   81,53   88,87   95,97  100,16  105,31

Burg Freij   95,31   87,59   94,82  101,58  106,38  112,26  108,87  102,14   92,96   81,53   88,87   95,97  100,16  105,31
Burg Freij   91,42   83,77   90,95   97,59  102,61  108,61  105,21   98,47   89,13   77,59   84,89   91,92   96,27  101,58
Burg Freij   93,03   85,35   92,53   99,18  104,19  110,19  106,79  100,05   90,72   79,26   86,56   93,58   97,94  103,24
Burg Freij   93,03   85,35   92,53   99,18  104,19  110,19  106,79  100,05   90,72   79,26   86,56   93,58   97,94  103,24
Burg Freij   93,03   85,35   92,53   99,18  104,19  110,19  106,79  100,05   90,72   79,26   86,56   93,58   97,94  103,24

Burg Freij   93,03   85,35   92,53   99,18  104,19  110,19  106,79  100,05   90,72   79,26   86,56   93,58   97,94  103,24
Burg Freij   93,03   85,35   92,53   99,18  104,19  110,19  106,79  100,05   90,72   79,26   86,56   93,58   97,94  103,24
Burg Freij   93,03   85,35   92,53   99,18  104,19  110,19  106,79  100,05   90,72   79,26   86,56   93,58   97,94  103,24
Burg Freij   93,97   86,40   93,52  100,05  105,30  111,43  108,01  101,26   91,77   80,12   87,37   94,29   98,85  104,33
Burg Freij   93,97   86,40   93,52  100,05  105,30  111,43  108,01  101,26   91,77   80,12   87,37   94,29   98,85  104,33

Burg Freij   95,66   87,97   95,17  101,86  106,79  112,74  109,34  102,61   93,33   81,87   89,18   96,24  100,53  105,77
Burg Freij   95,44   87,81   94,96  101,56  106,67  112,72  109,31  102,57   93,17   81,63   88,91   95,90  100,33  105,71
Burg Freij   95,44   87,81   94,96  101,56  106,67  112,72  109,31  102,57   93,17   81,63   88,91   95,90  100,33  105,71
Burg Freij   95,44   87,81   94,96  101,56  106,67  112,72  109,31  102,57   93,17   81,63   88,91   95,90  100,33  105,71
Burg Freij   95,44   87,81   94,96  101,56  106,67  112,72  109,31  102,57   93,17   81,63   88,91   95,90  100,33  105,71

Jan Vermee   83,65   77,00   83,47   88,26   96,45  103,56  100,01   93,19   82,35   69,41   75,88   80,68   88,86   95,96
Jan Vermee   87,05   80,22   86,80   92,02   99,58  106,52  102,98   96,18   85,56   72,74   79,35   84,66   92,09   98,97
Jan Vermee   83,90   77,24   83,71   88,49   96,70  103,81  100,26   93,44   82,59   69,67   76,15   80,96   89,12   96,22
Jan Vermee   83,90   77,24   83,71   88,49   96,70  103,81  100,26   93,44   82,59   69,67   76,15   80,96   89,12   96,22
Jan Vermee   83,90   77,24   83,71   88,49   96,70  103,81  100,26   93,44   82,59   69,67   76,15   80,96   89,12   96,22

Jan Vermee   83,38   76,76   83,20   87,85   96,24  103,39   99,84   93,02   82,11   69,16   75,60   80,25   88,64   95,80
Jan Vermee   83,38   76,76   83,20   87,85   96,24  103,39   99,84   93,02   82,11   69,16   75,60   80,25   88,64   95,80
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Omgevingsdienst Midden- en West-BrabantBijlage II

Wegverkeersgegevens (excl. rijkswegen)

Model: Wegverkeer 2026
Stadsoevers - Roosendaal

Groep: 50 km/u
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE P4 63 LE P4 125 LE P4 250 LE P4 500 LE P4 1k LE P4 2k LE P4 4k LE P4 8k

Borchwerf   93,81   87,13   78,52 -- -- -- -- -- -- -- --
Borchwerf   93,85   87,17   78,76 -- -- -- -- -- -- -- --
Borchwerf   93,85   87,17   78,76 -- -- -- -- -- -- -- --
Borchwerf   95,57   88,89   80,42 -- -- -- -- -- -- -- --
Borchwerf   95,57   88,89   80,42 -- -- -- -- -- -- -- --

Borchwerf   95,76   89,07   80,54 -- -- -- -- -- -- -- --
Borchwerf   95,73   89,05   80,52 -- -- -- -- -- -- -- --
Borchwerf   95,73   89,05   80,52 -- -- -- -- -- -- -- --
Borchwerf   95,73   89,05   80,52 -- -- -- -- -- -- -- --
Burg Freij   99,59   92,90   84,35 -- -- -- -- -- -- -- --

Burg Freij   99,59   92,90   84,35 -- -- -- -- -- -- -- --
Burg Freij   99,92   93,24   84,76 -- -- -- -- -- -- -- --
Burg Freij  102,00   95,32   86,82 -- -- -- -- -- -- -- --
Burg Freij  102,00   95,32   86,82 -- -- -- -- -- -- -- --
Burg Freij  102,00   95,32   86,82 -- -- -- -- -- -- -- --

Burg Freij  102,00   95,32   86,82 -- -- -- -- -- -- -- --
Burg Freij   98,24   91,55   82,89 -- -- -- -- -- -- -- --
Burg Freij   99,91   93,21   84,56 -- -- -- -- -- -- -- --
Burg Freij   99,91   93,21   84,56 -- -- -- -- -- -- -- --
Burg Freij   99,91   93,21   84,56 -- -- -- -- -- -- -- --

Burg Freij   99,91   93,21   84,56 -- -- -- -- -- -- -- --
Burg Freij   99,91   93,21   84,56 -- -- -- -- -- -- -- --
Burg Freij   99,91   93,21   84,56 -- -- -- -- -- -- -- --
Burg Freij  100,97   94,26   85,42 -- -- -- -- -- -- -- --
Burg Freij  100,97   94,26   85,42 -- -- -- -- -- -- -- --

Burg Freij  102,45   95,76   87,16 -- -- -- -- -- -- -- --
Burg Freij  102,36   95,66   86,93 -- -- -- -- -- -- -- --
Burg Freij  102,36   95,66   86,93 -- -- -- -- -- -- -- --
Burg Freij  102,36   95,66   86,93 -- -- -- -- -- -- -- --
Burg Freij  102,36   95,66   86,93 -- -- -- -- -- -- -- --

Jan Vermee   92,41   85,59   74,76 -- -- -- -- -- -- -- --
Jan Vermee   95,44   88,63   78,08 -- -- -- -- -- -- -- --
Jan Vermee   92,67   85,85   75,02 -- -- -- -- -- -- -- --
Jan Vermee   92,67   85,85   75,02 -- -- -- -- -- -- -- --
Jan Vermee   92,67   85,85   75,02 -- -- -- -- -- -- -- --

Jan Vermee   92,24   85,42   74,51 -- -- -- -- -- -- -- --
Jan Vermee   92,24   85,42   74,51 -- -- -- -- -- -- -- --
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Omgevingsdienst Midden- en West-BrabantBijlage II

Wegverkeersgegevens (excl. rijkswegen)

Model: Wegverkeer 2026
Stadsoevers - Roosendaal

Groep: 50 km/u
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MRP4) V(LV(D)) V(LV(A))

Jan Vermee Jan Vermeerlaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50  50  50  50
Jan Vermee Jan Vermeerlaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50  50  50  50
Jan Vermee Jan Vermeerlaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  8 W0  50  50  50  50  50  50
Jan Vermee Jan Vermeerlaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  8 W0  50  50  50  50  50  50
Jan Vermee Jan Vermeerlaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50  50  50  50

Jan Vermee Jan Vermeerlaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50  50  50  50
Jan Vermee Jan Vermeerlaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30  30  30  30
Jan Vermee Jan Vermeerlaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30  30  30  30
Stationsst Stationsstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W1  50  50  50  50  50  50
Stationsst Stationsstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W1  50  50  50  50  50  50

Stationsst Stationsstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W1  50  50  50  50  50  50
Stationsst Stationsstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W1  50  50  50  50  50  50
Stationsst Stationsstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W1  50  50  50  50  50  50
Stationsst Stationsstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W1  50  50  50  50  50  50
Stationsst Stationsstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W1  50  50  50  50  50  50

Stationsst Stationsstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W1  50  50  50  50  50  50
Stationsst Stationsstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W1  50  50  50  50  50  50
Stationsst Stationsstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W1  50  50  50  50  50  50
Stationsst Stationsstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W1  50  50  50  50  50  50
Stationsst Stationsstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  6 W1  50  50  50  50  50  50

Stationsst Stationsstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  6 W1  50  50  50  50  50  50
Stationsst Stationsstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  6 W1  50  50  50  50  50  50
Stationsst Stationsstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W1  50  50  50  50  50  50
Westelijke Westelijke Havendijk      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50  50  50  50
Westelijke Westelijke Havendijk      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50  50  50  50

Westelijke Westelijke Havendijk      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50  50  50  50
Westelijke Westelijke Havendijk      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50  50  50  50
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Omgevingsdienst Midden- en West-BrabantBijlage II

Wegverkeersgegevens (excl. rijkswegen)

Model: Wegverkeer 2026
Stadsoevers - Roosendaal

Groep: 50 km/u
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(N)) V(LVP4) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MVP4) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZVP4) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %IntP4 %MR(D) %MR(A)

Jan Vermee  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   6015,00   6,24   4,66   0,81 -- -- --
Jan Vermee  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   6015,00   6,24   4,66   0,81 -- -- --
Jan Vermee  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  11144,00   6,25   4,63   0,81 -- -- --
Jan Vermee  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  11144,00   6,25   4,63   0,81 -- -- --
Jan Vermee  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  10376,00   6,25   4,63   0,81 -- -- --

Jan Vermee  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   3526,00   6,24   4,66   0,81 -- -- --
Jan Vermee  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   4035,00   6,28   4,56   0,80 -- -- --
Jan Vermee  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   4035,00   6,28   4,56   0,80 -- -- --
Stationsst  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  11215,00   6,33   4,41   0,80 -- -- --
Stationsst  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  11215,00   6,33   4,41   0,80 -- -- --

Stationsst  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  11215,00   6,33   4,41   0,80 -- -- --
Stationsst  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  11417,00   6,33   4,41   0,80 -- -- --
Stationsst  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  11417,00   6,33   4,41   0,80 -- -- --
Stationsst  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  11417,00   6,33   4,41   0,80 -- -- --
Stationsst  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  10331,00   6,33   4,42   0,80 -- -- --

Stationsst  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  10331,00   6,33   4,42   0,80 -- -- --
Stationsst  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  10331,00   6,33   4,42   0,80 -- -- --
Stationsst  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  10331,00   6,33   4,42   0,80 -- -- --
Stationsst  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  10331,00   6,33   4,42   0,80 -- -- --
Stationsst  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  15043,00   6,33   4,41   0,80 -- -- --

Stationsst  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  15043,00   6,33   4,41   0,80 -- -- --
Stationsst  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  15043,00   6,33   4,41   0,80 -- -- --
Stationsst  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  10427,00   6,33   4,42   0,80 -- -- --
Westelijke  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   1763,00   6,89   2,74   0,80 -- -- --
Westelijke  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   1763,00   6,89   2,74   0,80 -- -- --

Westelijke  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   1763,00   6,89   2,74   0,80 -- -- --
Westelijke  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   1530,00   6,88   2,74   0,80 -- -- --
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Omgevingsdienst Midden- en West-BrabantBijlage II

Wegverkeersgegevens (excl. rijkswegen)

Model: Wegverkeer 2026
Stadsoevers - Roosendaal

Groep: 50 km/u
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(N) %MRP4 %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LVP4 %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MVP4 %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZVP4 MR(D) MR(A) MR(N) MRP4 LV(D) LV(A) LV(N)

Jan Vermee -- -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    375,34    280,30     48,72
Jan Vermee -- -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    375,34    280,30     48,72
Jan Vermee -- --  98,16  98,76  98,50 --   0,98   0,66   0,70 --   0,86   0,58   0,80 -- -- -- -- --    683,68    509,57     88,91
Jan Vermee -- --  98,16  98,76  98,50 --   0,98   0,66   0,70 --   0,86   0,58   0,80 -- -- -- -- --    683,68    509,57     88,91
Jan Vermee -- --  98,35  98,89  98,66 --   0,88   0,59   0,62 --   0,77   0,52   0,72 -- -- -- -- --    637,80    475,08     82,92

Jan Vermee -- -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    220,02    164,31     28,56
Jan Vermee -- --  92,33  94,73  93,70 --   4,08   2,81   2,96 --   3,59   2,46   3,33 -- -- -- -- --    233,96    174,30     30,25
Jan Vermee -- --  92,33  94,73  93,70 --   4,08   2,81   2,96 --   3,59   2,46   3,33 -- -- -- -- --    233,96    174,30     30,25
Stationsst -- --  92,11  94,49  90,57 --   4,98   3,48   5,06 --   2,91   2,03   4,38 -- -- -- -- --    653,90    467,33     81,26
Stationsst -- --  92,11  94,49  90,57 --   4,98   3,48   5,06 --   2,91   2,03   4,38 -- -- -- -- --    653,90    467,33     81,26

Stationsst -- --  92,11  94,49  90,57 --   4,98   3,48   5,06 --   2,91   2,03   4,38 -- -- -- -- --    653,90    467,33     81,26
Stationsst -- --  92,18  94,54  90,65 --   4,93   3,45   5,02 --   2,89   2,02   4,33 -- -- -- -- --    666,18    476,00     82,80
Stationsst -- --  92,18  94,54  90,65 --   4,93   3,45   5,02 --   2,89   2,02   4,33 -- -- -- -- --    666,18    476,00     82,80
Stationsst -- --  92,18  94,54  90,65 --   4,93   3,45   5,02 --   2,89   2,02   4,33 -- -- -- -- --    666,18    476,00     82,80
Stationsst -- --  93,77  95,67  92,53 --   3,93   2,73   4,01 --   2,29   1,60   3,46 -- -- -- -- --    613,21    436,86     76,47

Stationsst -- --  93,77  95,67  92,53 --   3,93   2,73   4,01 --   2,29   1,60   3,46 -- -- -- -- --    613,21    436,86     76,47
Stationsst -- --  93,77  95,67  92,53 --   3,93   2,73   4,01 --   2,29   1,60   3,46 -- -- -- -- --    613,21    436,86     76,47
Stationsst -- --  93,77  95,67  92,53 --   3,93   2,73   4,01 --   2,29   1,60   3,46 -- -- -- -- --    613,21    436,86     76,47
Stationsst -- --  93,77  95,67  92,53 --   3,93   2,73   4,01 --   2,29   1,60   3,46 -- -- -- -- --    613,21    436,86     76,47
Stationsst -- --  93,14  95,23  91,79 --   4,33   3,01   4,41 --   2,53   1,76   3,81 -- -- -- -- --    886,90    631,75    110,46

Stationsst -- --  93,14  95,23  91,79 --   4,33   3,01   4,41 --   2,53   1,76   3,81 -- -- -- -- --    886,90    631,75    110,46
Stationsst -- --  93,14  95,23  91,79 --   4,33   3,01   4,41 --   2,53   1,76   3,81 -- -- -- -- --    886,90    631,75    110,46
Stationsst -- --  93,69  95,61  92,43 --   3,98   2,77   4,06 --   2,33   1,62   3,51 -- -- -- -- --    618,38    440,64     77,10
Westelijke -- --  85,90  90,28  85,96 --   4,45   3,07   4,42 --   9,66   6,65   9,62 -- -- -- -- --    104,34     43,61     12,12
Westelijke -- --  85,90  90,28  85,96 --   4,45   3,07   4,42 --   9,66   6,65   9,62 -- -- -- -- --    104,34     43,61     12,12

Westelijke -- --  85,90  90,28  85,96 --   4,45   3,07   4,42 --   9,66   6,65   9,62 -- -- -- -- --    104,34     43,61     12,12
Westelijke -- --  86,79  90,94  86,79 --   4,17   2,86   4,20 --   9,04   6,20   9,02 -- -- -- -- --     91,36     38,12     10,62
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Omgevingsdienst Midden- en West-BrabantBijlage II

Wegverkeersgegevens (excl. rijkswegen)

Model: Wegverkeer 2026
Stadsoevers - Roosendaal

Groep: 50 km/u
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LVP4 MV(D) MV(A) MV(N) MVP4 ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZVP4 LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k

Jan Vermee -- -- -- -- -- -- -- -- --   78,81   85,25   89,90   98,29  105,45  101,89   95,07
Jan Vermee -- -- -- -- -- -- -- -- --   78,81   85,25   89,90   98,29  105,45  101,89   95,07
Jan Vermee --      6,83      3,41      0,63 --      5,99      2,99      0,72 --   83,95   90,77   96,69  103,11  109,65  106,16   99,38
Jan Vermee --      6,83      3,41      0,63 --      5,99      2,99      0,72 --   83,95   90,77   96,69  103,11  109,65  106,16   99,38
Jan Vermee --      5,71      2,83      0,52 --      4,99      2,50      0,61 --   82,01   88,73   94,37  101,26  107,99  104,48   97,68

Jan Vermee -- -- -- -- -- -- -- -- --   76,49   82,93   87,58   95,97  103,13   99,57   92,75
Jan Vermee --     10,34      5,17      0,96 --      9,10      4,53      1,07 --   80,63   85,60   94,93   95,70  100,39   97,73   91,30
Jan Vermee --     10,34      5,17      0,96 --      9,10      4,53      1,07 --   80,63   85,60   94,93   95,70  100,39   97,73   91,30
Stationsst --     35,35     17,21      4,54 --     20,66     10,04      3,93 --   85,80   94,68  100,93  106,18  108,22  102,87   97,14
Stationsst --     35,35     17,21      4,54 --     20,66     10,04      3,93 --   85,80   94,68  100,93  106,18  108,22  102,87   97,14

Stationsst --     35,35     17,21      4,54 --     20,66     10,04      3,93 --   85,80   94,68  100,93  106,18  108,22  102,87   97,14
Stationsst --     35,63     17,37      4,59 --     20,89     10,17      3,95 --   85,86   94,75  100,98  106,25  108,30  102,94   97,21
Stationsst --     35,63     17,37      4,59 --     20,89     10,17      3,95 --   85,86   94,75  100,98  106,25  108,30  102,94   97,21
Stationsst --     35,63     17,37      4,59 --     20,89     10,17      3,95 --   85,86   94,75  100,98  106,25  108,30  102,94   97,21
Stationsst --     25,70     12,47      3,31 --     14,98      7,31      2,86 --   85,03   93,97   99,93  105,70  107,87  102,43   96,67

Stationsst --     25,70     12,47      3,31 --     14,98      7,31      2,86 --   85,03   93,97   99,93  105,70  107,87  102,43   96,67
Stationsst --     25,70     12,47      3,31 --     14,98      7,31      2,86 --   85,03   93,97   99,93  105,70  107,87  102,43   96,67
Stationsst --     25,70     12,47      3,31 --     14,98      7,31      2,86 --   85,03   93,97   99,93  105,70  107,87  102,43   96,67
Stationsst --     25,70     12,47      3,31 --     14,98      7,31      2,86 --   85,03   93,97   99,93  105,70  107,87  102,43   96,67
Stationsst --     41,23     19,97      5,31 --     24,09     11,68      4,59 --   87,92   96,80  103,06  108,27  110,30  104,96   99,23

Stationsst --     41,23     19,97      5,31 --     24,09     11,68      4,59 --   87,92   96,80  103,06  108,27  110,30  104,96   99,23
Stationsst --     41,23     19,97      5,31 --     24,09     11,68      4,59 --   87,92   96,80  103,06  108,27  110,30  104,96   99,23
Stationsst --     26,27     12,77      3,39 --     15,38      7,47      2,93 --   85,10   94,03  100,01  105,75  107,91  102,48   96,71
Westelijke --      5,41      1,48      0,62 --     11,73      3,21      1,36 --   78,76   85,95   93,11   97,50  102,05   98,71   92,07
Westelijke --      5,41      1,48      0,62 --     11,73      3,21      1,36 --   78,76   85,95   93,11   97,50  102,05   98,71   92,07

Westelijke --      5,41      1,48      0,62 --     11,73      3,21      1,36 --   78,76   85,95   93,11   97,50  102,05   98,71   92,07
Westelijke --      4,39      1,20      0,51 --      9,52      2,60      1,10 --   77,95   85,12   92,25   96,70  101,35   98,00   91,35
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Omgevingsdienst Midden- en West-BrabantBijlage II

Wegverkeersgegevens (excl. rijkswegen)

Model: Wegverkeer 2026
Stadsoevers - Roosendaal

Groep: 50 km/u
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k

Jan Vermee   84,16   77,55   83,98   88,63   97,03  104,18  100,62   93,81   82,90   69,95   76,38   81,03   89,43   96,58
Jan Vermee   84,16   77,55   83,98   88,63   97,03  104,18  100,62   93,81   82,90   69,95   76,38   81,03   89,43   96,58
Jan Vermee   89,27   82,29   89,01   94,65  101,54  108,26  104,75   97,96   87,62   74,91   81,66   87,43   94,14  100,74
Jan Vermee   89,27   82,29   89,01   94,65  101,54  108,26  104,75   97,96   87,62   74,91   81,66   87,43   94,14  100,74
Jan Vermee   87,35   80,46   87,10   92,49   99,78  106,63  103,11   96,31   85,80   73,03   79,69   85,19   92,32   99,09

Jan Vermee   81,84   75,23   81,66   86,31   94,71  101,86   98,30   91,49   80,58   67,63   74,06   78,71   87,11   94,26
Jan Vermee   86,16   78,41   83,10   92,07   93,71   98,64   95,82   89,33   83,48   71,24   76,14   85,23   86,54   91,30
Jan Vermee   86,16   78,41   83,10   92,07   93,71   98,64   95,82   89,33   83,48   71,24   76,14   85,23   86,54   91,30
Stationsst   90,23   83,64   92,59   98,41  104,44  106,66  101,19   95,40   88,27   77,30   86,06   92,50   97,41   99,26
Stationsst   90,23   83,64   92,59   98,41  104,44  106,66  101,19   95,40   88,27   77,30   86,06   92,50   97,41   99,26

Stationsst   90,23   83,64   92,59   98,41  104,44  106,66  101,19   95,40   88,27   77,30   86,06   92,50   97,41   99,26
Stationsst   90,30   83,70   92,66   98,47  104,51  106,73  101,26   95,48   88,34   77,36   86,12   92,55   97,48   99,34
Stationsst   90,30   83,70   92,66   98,47  104,51  106,73  101,26   95,48   88,34   77,36   86,12   92,55   97,48   99,34
Stationsst   90,30   83,70   92,66   98,47  104,51  106,73  101,26   95,48   88,34   77,36   86,12   92,55   97,48   99,34
Stationsst   89,60   82,96   91,96   97,51  104,01  106,31  100,78   94,97   87,71   76,48   85,30   91,47   96,90   98,90

Stationsst   89,60   82,96   91,96   97,51  104,01  106,31  100,78   94,97   87,71   76,48   85,30   91,47   96,90   98,90
Stationsst   89,60   82,96   91,96   97,51  104,01  106,31  100,78   94,97   87,71   76,48   85,30   91,47   96,90   98,90
Stationsst   89,60   82,96   91,96   97,51  104,01  106,31  100,78   94,97   87,71   76,48   85,30   91,47   96,90   98,90
Stationsst   89,60   82,96   91,96   97,51  104,01  106,31  100,78   94,97   87,71   76,48   85,30   91,47   96,90   98,90
Stationsst   92,34   85,73   94,68  100,53  106,51  108,72  103,26   97,48   90,35   79,44   88,19   94,65   99,52  101,35

Stationsst   92,34   85,73   94,68  100,53  106,51  108,72  103,26   97,48   90,35   79,44   88,19   94,65   99,52  101,35
Stationsst   92,34   85,73   94,68  100,53  106,51  108,72  103,26   97,48   90,35   79,44   88,19   94,65   99,52  101,35
Stationsst   89,66   83,02   92,02   97,58  104,05  106,35  100,83   95,02   87,76   76,55   85,36   91,55   96,94   98,94
Westelijke   83,89   73,74   80,84   87,78   92,58   97,63   94,24   87,56   78,89   69,40   76,58   83,74   88,13   92,70
Westelijke   83,89   73,74   80,84   87,78   92,58   97,63   94,24   87,56   78,89   69,40   76,58   83,74   88,13   92,70

Westelijke   83,89   73,74   80,84   87,78   92,58   97,63   94,24   87,56   78,89   69,40   76,58   83,74   88,13   92,70
Westelijke   83,08   72,94   80,03   86,93   91,80   96,95   93,55   86,86   78,11   68,60   75,78   82,91   87,35   92,00
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Omgevingsdienst Midden- en West-BrabantBijlage II

Wegverkeersgegevens (excl. rijkswegen)

Model: Wegverkeer 2026
Stadsoevers - Roosendaal

Groep: 50 km/u
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE P4 63 LE P4 125 LE P4 250 LE P4 500 LE P4 1k LE P4 2k LE P4 4k LE P4 8k

Jan Vermee   93,03   86,21   75,30 -- -- -- -- -- -- -- --
Jan Vermee   93,03   86,21   75,30 -- -- -- -- -- -- -- --
Jan Vermee   97,24   90,45   80,23 -- -- -- -- -- -- -- --
Jan Vermee   97,24   90,45   80,23 -- -- -- -- -- -- -- --
Jan Vermee   95,57   88,78   78,35 -- -- -- -- -- -- -- --

Jan Vermee   90,71   83,89   72,98 -- -- -- -- -- -- -- --
Jan Vermee   88,55   82,10   76,61 -- -- -- -- -- -- -- --
Jan Vermee   88,55   82,10   76,61 -- -- -- -- -- -- -- --
Stationsst   94,00   88,31   81,55 -- -- -- -- -- -- -- --
Stationsst   94,00   88,31   81,55 -- -- -- -- -- -- -- --

Stationsst   94,00   88,31   81,55 -- -- -- -- -- -- -- --
Stationsst   94,07   88,38   81,61 -- -- -- -- -- -- -- --
Stationsst   94,07   88,38   81,61 -- -- -- -- -- -- -- --
Stationsst   94,07   88,38   81,61 -- -- -- -- -- -- -- --
Stationsst   93,54   87,81   80,87 -- -- -- -- -- -- -- --

Stationsst   93,54   87,81   80,87 -- -- -- -- -- -- -- --
Stationsst   93,54   87,81   80,87 -- -- -- -- -- -- -- --
Stationsst   93,54   87,81   80,87 -- -- -- -- -- -- -- --
Stationsst   93,54   87,81   80,87 -- -- -- -- -- -- -- --
Stationsst   96,10   90,41   83,67 -- -- -- -- -- -- -- --

Stationsst   96,10   90,41   83,67 -- -- -- -- -- -- -- --
Stationsst   96,10   90,41   83,67 -- -- -- -- -- -- -- --
Stationsst   93,59   87,86   80,93 -- -- -- -- -- -- -- --
Westelijke   89,36   82,71   74,52 -- -- -- -- -- -- -- --
Westelijke   89,36   82,71   74,52 -- -- -- -- -- -- -- --

Westelijke   89,36   82,71   74,52 -- -- -- -- -- -- -- --
Westelijke   88,66   82,00   73,74 -- -- -- -- -- -- -- --
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Omgevingsdienst Midden- en West-BrabantBijlage II

Wegverkeersgegevens (excl. rijkswegen)

Model: Wegverkeer 2026
Stadsoevers - Roosendaal

Groep: 30 km/u
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MRP4) V(LV(D)) V(LV(A))

Frans Hals Frans Halslaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Frans Hals Frans Halslaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Frans Hals Frans Halslaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Frans Hals Frans Halslaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Frans Hals Frans Halslaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30

Kade Kade      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  8 W9b  30  30  30  30  30  30
Kade Kade      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  8 W9b  30  30  30  30  30  30
Kade Kade      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  8 W9b  30  30  30  30  30  30
Kade Kade      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30  30  30  30
Kade Kade      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30

Kade Kade      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Kade Kade      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Kade Kade      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Kadeplein Kadeplein      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Oostelijke Oostelijke Havendijk      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30

Oostelijke Oostelijke Havendijk      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Oostelijke Oostelijke Havendijk      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Oostelijke Oostelijke Havendijk      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Oostelijke Oostelijke Havendijk      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Oostelijke Oostelijke Havendijk      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30

Oostelijke Oostelijke Havendijk      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Oostelijke Oostelijke Havendijk      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Oostelijke Oostelijke Havendijk      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Oostelijke Oostelijke Havendijk      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Oostelijke Oostelijke Havendijk      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30

Turfberg Turfberg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Turfberg Turfberg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Turfberg Turfberg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Turfberg Turfberg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Turfberg Turfberg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30

Scherpdeel Scherpdeel      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Scherpdeel Scherpdeel      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Scherpdeel Scherpdeel      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Scherpdeel Scherpdeel      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Scherpdeel Scherpdeel      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30

Scherpdeel Scherpdeel      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Scherpdeel Scherpdeel      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
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Omgevingsdienst Midden- en West-BrabantBijlage II

Wegverkeersgegevens (excl. rijkswegen)

Model: Wegverkeer 2026
Stadsoevers - Roosendaal

Groep: 30 km/u
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(N)) V(LVP4) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MVP4) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZVP4) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %IntP4 %MR(D) %MR(A)

Frans Hals  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1411,00   6,95   2,75   0,70 -- -- --
Frans Hals  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1411,00   6,95   2,75   0,70 -- -- --
Frans Hals  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1282,00   6,96   2,74   0,69 -- -- --
Frans Hals  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1530,00   6,96   2,73   0,70 -- -- --
Frans Hals  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1282,00   6,96   2,74   0,69 -- -- --

Kade  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1798,00   7,00   2,68   0,66 -- -- --
Kade  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1798,00   7,00   2,68   0,66 -- -- --
Kade  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1798,00   7,00   2,68   0,66 -- -- --
Kade  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   9248,00   6,97   2,72   0,69 -- -- --
Kade  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   5466,00   6,97   2,73   0,68 -- -- --

Kade  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   5466,00   6,97   2,73   0,68 -- -- --
Kade  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   9163,00   6,96   2,74   0,69 -- -- --
Kade  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1483,00   6,99   2,69   0,67 -- -- --
Kadeplein  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30    419,00   6,97   2,71   0,69 -- -- --
Oostelijke  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   6403,00   6,27   4,57   0,81 -- -- --

Oostelijke  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30    523,00   6,94   2,76   0,71 -- -- --
Oostelijke  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30    265,00   6,94   2,76   0,71 -- -- --
Oostelijke  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1621,00   6,24   4,66   0,81 -- -- --
Oostelijke  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   5497,00   6,26   4,60   0,81 -- -- --
Oostelijke  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   5497,00   6,26   4,60   0,81 -- -- --

Oostelijke  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1230,00   6,24   4,66   0,81 -- -- --
Oostelijke  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30    762,00   6,24   4,66   0,81 -- -- --
Oostelijke  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30    762,00   6,24   4,66   0,81 -- -- --
Oostelijke  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30    762,00   6,24   4,66   0,81 -- -- --
Oostelijke  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   6288,00   6,27   4,57   0,81 -- -- --

Turfberg  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   4358,00   6,27   4,59   0,81 -- -- --
Turfberg  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   3079,00   6,27   4,57   0,81 -- -- --
Turfberg  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   3079,00   6,27   4,57   0,81 -- -- --
Turfberg  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   2660,00   6,27   4,58   0,81 -- -- --
Turfberg  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   2660,00   6,27   4,58   0,81 -- -- --

Scherpdeel  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   2638,00   6,86   2,82   0,80 -- -- --
Scherpdeel  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   2638,00   6,86   2,82   0,80 -- -- --
Scherpdeel  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   2638,00   6,86   2,82   0,80 -- -- --
Scherpdeel  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   2638,00   6,86   2,82   0,80 -- -- --
Scherpdeel  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   2638,00   6,86   2,82   0,80 -- -- --

Scherpdeel  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   3035,00   6,33   4,43   0,80 -- -- --
Scherpdeel  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1054,00   6,87   2,79   0,80 -- -- --
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Omgevingsdienst Midden- en West-BrabantBijlage II

Wegverkeersgegevens (excl. rijkswegen)

Model: Wegverkeer 2026
Stadsoevers - Roosendaal

Groep: 30 km/u
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(N) %MRP4 %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LVP4 %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MVP4 %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZVP4 MR(D) MR(A) MR(N) MRP4 LV(D) LV(A) LV(N)

Frans Hals -- --  96,70  97,69  98,78 --   2,70   1,89   1,22 --   0,60   0,42 -- -- -- -- -- --     94,83     37,91      9,76
Frans Hals -- --  96,70  97,69  98,78 --   2,70   1,89   1,22 --   0,60   0,42 -- -- -- -- -- --     94,83     37,91      9,76
Frans Hals -- --  95,88  97,11  98,52 --   3,37   2,36   1,48 --   0,75   0,53 -- -- -- -- -- --     85,55     34,11      8,71
Frans Hals -- --  96,35  97,44  98,67 --   2,98   2,09   1,33 --   0,67   0,47 -- -- -- -- -- --    102,60     40,70     10,57
Frans Hals -- --  95,88  97,11  98,52 --   3,37   2,36   1,48 --   0,75   0,53 -- -- -- -- -- --     85,55     34,11      8,71

Kade -- --  87,46  90,91  95,13 --  10,26   7,44   4,87 --   2,28   1,66 -- -- -- -- -- --    110,08     43,81     11,29
Kade -- --  87,46  90,91  95,13 --  10,26   7,44   4,87 --   2,28   1,66 -- -- -- -- -- --    110,08     43,81     11,29
Kade -- --  87,46  90,91  95,13 --  10,26   7,44   4,87 --   2,28   1,66 -- -- -- -- -- --    110,08     43,81     11,29
Kade -- --  94,32  95,99  97,89 --   4,65   3,28   2,11 --   1,04   0,73 -- -- -- -- -- --    607,97    241,46     62,46
Kade -- --  92,94  94,99  97,35 --   5,77   4,10   2,65 --   1,28   0,91 -- -- -- -- -- --    354,08    141,75     36,18

Kade -- --  92,94  94,99  97,35 --   5,77   4,10   2,65 --   1,28   0,91 -- -- -- -- -- --    354,08    141,75     36,18
Kade -- --  94,90  96,41  98,11 --   4,17   2,94   1,89 --   0,93   0,65 -- -- -- -- -- --    605,22    242,05     62,03
Kade -- --  89,52  92,47  96,04 --   8,57   6,16   3,96 --   1,91   1,37 -- -- -- -- -- --     92,80     36,89      9,54
Kadeplein -- --  93,79  95,58  97,74 --   5,09   3,65   2,26 --   1,12   0,77 -- -- -- -- -- --     27,39     10,85      2,83
Oostelijke -- --  93,96  95,87  95,05 --   3,22   2,20   2,32 --   2,82   1,93   2,64 -- -- -- -- --    377,22    280,53     49,30

Oostelijke -- --  98,55  99,02  99,41 --   1,17   0,83   0,59 --   0,27   0,15 -- -- -- -- -- --     35,77     14,29      3,69
Oostelijke -- -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     18,39      7,31      1,88
Oostelijke -- --  99,63  99,75  99,67 --   0,19   0,13   0,17 --   0,17   0,12   0,17 -- -- -- -- --    100,78     75,35     13,09
Oostelijke -- --  95,14  96,68  96,02 --   2,59   1,77   1,87 --   2,28   1,55   2,11 -- -- -- -- --    327,39    244,47     42,75
Oostelijke -- --  95,14  96,68  96,02 --   2,59   1,77   1,87 --   2,28   1,55   2,11 -- -- -- -- --    327,39    244,47     42,75

Oostelijke -- --  99,37  99,58  99,56 --   0,33   0,23   0,22 --   0,30   0,19   0,22 -- -- -- -- --     76,27     57,08      9,92
Oostelijke -- --  99,01  99,35  99,29 --   0,53   0,34   0,35 --   0,46   0,31   0,35 -- -- -- -- --     47,08     35,28      6,13
Oostelijke -- --  99,01  99,35  99,29 --   0,53   0,34   0,35 --   0,46   0,31   0,35 -- -- -- -- --     47,08     35,28      6,13
Oostelijke -- --  99,01  99,35  99,29 --   0,53   0,34   0,35 --   0,46   0,31   0,35 -- -- -- -- --     47,08     35,28      6,13
Oostelijke -- --  94,06  95,93  95,13 --   3,16   2,17   2,28 --   2,78   1,90   2,60 -- -- -- -- --    370,84    275,67     48,45

Turfberg -- --  93,91  95,83  95,02 --   3,24   2,22   2,33 --   2,85   1,95   2,64 -- -- -- -- --    256,61    191,69     33,54
Turfberg -- --  93,09  95,27  94,36 --   3,68   2,52   2,64 --   3,23   2,21   2,99 -- -- -- -- --    179,71    134,05     23,53
Turfberg -- --  93,09  95,27  94,36 --   3,68   2,52   2,64 --   3,23   2,21   2,99 -- -- -- -- --    179,71    134,05     23,53
Turfberg -- --  92,99  95,20  94,24 --   3,73   2,55   2,70 --   3,28   2,25   3,06 -- -- -- -- --    155,09    115,98     20,30
Turfberg -- --  92,99  95,20  94,24 --   3,73   2,55   2,70 --   3,28   2,25   3,06 -- -- -- -- --    155,09    115,98     20,30

Scherpdeel -- --  95,64  97,10  95,60 --   1,38   0,91   1,40 --   2,98   1,98   3,00 -- -- -- -- --    173,08     72,23     20,18
Scherpdeel -- --  95,64  97,10  95,60 --   1,38   0,91   1,40 --   2,98   1,98   3,00 -- -- -- -- --    173,08     72,23     20,18
Scherpdeel -- --  95,64  97,10  95,60 --   1,38   0,91   1,40 --   2,98   1,98   3,00 -- -- -- -- --    173,08     72,23     20,18
Scherpdeel -- --  95,64  97,10  95,60 --   1,38   0,91   1,40 --   2,98   1,98   3,00 -- -- -- -- --    173,08     72,23     20,18
Scherpdeel -- --  95,64  97,10  95,60 --   1,38   0,91   1,40 --   2,98   1,98   3,00 -- -- -- -- --    173,08     72,23     20,18

Scherpdeel -- --  81,33  86,66  84,31 --   9,94   7,11   7,37 --   8,73   6,23   8,32 -- -- -- -- --    156,25    116,51     20,47
Scherpdeel -- --  92,65  95,06  92,62 --   2,32   1,56   2,33 --   5,03   3,38   5,05 -- -- -- -- --     67,09     27,95      7,81
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Omgevingsdienst Midden- en West-BrabantBijlage II

Wegverkeersgegevens (excl. rijkswegen)

Model: Wegverkeer 2026
Stadsoevers - Roosendaal

Groep: 30 km/u
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LVP4 MV(D) MV(A) MV(N) MVP4 ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZVP4 LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k

Frans Hals --      2,65      0,73      0,12 --      0,59      0,16 -- --   85,93   89,59   96,08   95,93  101,30   94,05   89,33
Frans Hals --      2,65      0,73      0,12 --      0,59      0,16 -- --   85,93   89,59   96,08   95,93  101,30   94,05   89,33
Frans Hals --      3,01      0,83      0,13 --      0,67      0,19 -- --   85,88   89,68   96,47   95,70  101,00   93,82   89,12
Frans Hals --      3,17      0,87      0,14 --      0,71      0,20 -- --   86,44   90,17   96,80   96,37  101,71   94,49   89,78
Frans Hals --      3,01      0,83      0,13 --      0,67      0,19 -- --   85,88   89,68   96,47   95,70  101,00   93,82   89,12

Kade --     12,91      3,59      0,58 --      2,87      0,80 -- --   92,16   96,72  104,79  100,57  105,23   98,73   94,22
Kade --     12,91      3,59      0,58 --      2,87      0,80 -- --   92,16   96,72  104,79  100,57  105,23   98,73   94,22
Kade --     12,91      3,59      0,58 --      2,87      0,80 -- --   92,16   96,72  104,79  100,57  105,23   98,73   94,22
Kade --     29,97      8,25      1,35 --      6,70      1,84 -- --   83,94   88,32   97,67   98,69  103,89  101,12   94,55
Kade --     21,98      6,12      0,98 --      4,88      1,36 -- --   93,28   97,41  104,83  102,57  107,66  100,70   96,07

Kade --     21,98      6,12      0,98 --      4,88      1,36 -- --   93,28   97,41  104,83  102,57  107,66  100,70   96,07
Kade --     26,59      7,38      1,19 --      5,93      1,63 -- --   94,82   98,75  105,81  104,44  109,66  102,57   97,89
Kade --      8,88      2,46      0,39 --      1,98      0,55 -- --   88,63   92,99  100,77   97,50  102,40   95,64   91,06
Kadeplein --      1,49      0,41      0,07 --      0,33      0,09 -- --   81,84   85,89   93,18   91,25   96,41   89,39   84,74
Oostelijke --     12,93      6,44      1,20 --     11,32      5,65      1,37 --   93,24   97,65  104,60  103,23  108,06  101,01   96,44

Oostelijke --      0,42      0,12      0,02 --      0,10      0,02 -- --   80,65   83,86   89,06   91,20   96,74   89,31   84,53
Oostelijke -- -- -- -- -- -- -- -- --   76,78   79,38   81,34   87,89   93,58   85,99   81,16
Oostelijke --      0,19      0,10      0,02 --      0,17      0,09      0,02 --   84,44   87,29   90,56   95,44  101,05   93,51   88,70
Oostelijke --      8,91      4,48      0,83 --      7,85      3,92      0,94 --   92,12   96,38  103,10  102,25  107,20  100,07   95,46
Oostelijke --      8,91      4,48      0,83 --      7,85      3,92      0,94 --   92,12   96,38  103,10  102,25  107,20  100,07   95,46

Oostelijke --      0,25      0,13      0,02 --      0,23      0,11      0,02 --   83,43   86,44   90,35   94,35   99,91   92,40   87,61
Oostelijke --      0,25      0,12      0,02 --      0,22      0,11      0,02 --   81,58   84,78   89,32   92,40   97,90   90,43   85,65
Oostelijke --      0,25      0,12      0,02 --      0,22      0,11      0,02 --   81,58   84,78   89,32   92,40   97,90   90,43   85,65
Oostelijke --      0,25      0,12      0,02 --      0,22      0,11      0,02 --   81,58   84,78   89,32   92,40   97,90   90,43   85,65
Oostelijke --     12,46      6,24      1,16 --     10,96      5,46      1,32 --   93,12   97,53  104,46  103,13  107,96  100,91   96,33

Turfberg --      8,85      4,44      0,82 --      7,79      3,90      0,93 --   91,59   96,01  102,96  101,58  106,40   99,35   94,78
Turfberg --      7,10      3,55      0,66 --      6,24      3,11      0,75 --   90,36   94,88  101,95  100,28  105,01   98,02   93,47
Turfberg --      7,10      3,55      0,66 --      6,24      3,11      0,75 --   90,36   94,88  101,95  100,28  105,01   98,02   93,47
Turfberg --      6,22      3,11      0,58 --      5,47      2,74      0,66 --   89,76   94,29  101,37   99,67  104,40   97,41   92,86
Turfberg --      6,22      3,11      0,58 --      5,47      2,74      0,66 --   89,76   94,29  101,37   99,67  104,40   97,41   92,86

Scherpdeel --      2,50      0,68      0,30 --      5,39      1,47      0,63 --   89,17   93,58  100,00   99,65  104,48   97,30   92,73
Scherpdeel --      2,50      0,68      0,30 --      5,39      1,47      0,63 --   89,17   93,58  100,00   99,65  104,48   97,30   92,73
Scherpdeel --      2,50      0,68      0,30 --      5,39      1,47      0,63 --   89,17   93,58  100,00   99,65  104,48   97,30   92,73
Scherpdeel --      2,50      0,68      0,30 --      5,39      1,47      0,63 --   89,17   93,58  100,00   99,65  104,48   97,30   92,73
Scherpdeel --      2,50      0,68      0,30 --      5,39      1,47      0,63 --   89,17   93,58  100,00   99,65  104,48   97,30   92,73

Scherpdeel --     19,10      9,56      1,79 --     16,77      8,38      2,02 --   93,17   98,28  105,99  102,48  106,51   99,99   95,64
Scherpdeel --      1,68      0,46      0,20 --      3,64      0,99      0,43 --   86,32   91,15   98,05   96,60  101,06   94,07   89,60
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Omgevingsdienst Midden- en West-BrabantBijlage II

Wegverkeersgegevens (excl. rijkswegen)

Model: Wegverkeer 2026
Stadsoevers - Roosendaal

Groep: 30 km/u
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k

Frans Hals   82,31   81,42   84,87   90,82   91,69   97,14   89,80   85,05   77,35   74,85   77,88   82,88   85,38   91,01
Frans Hals   82,31   81,42   84,87   90,82   91,69   97,14   89,80   85,05   77,35   74,85   77,88   82,88   85,38   91,01
Frans Hals   82,54   81,27   84,86   91,15   91,39   96,79   89,50   84,77   77,49   74,52   77,61   82,94   84,94   90,56
Frans Hals   82,95   81,86   85,37   91,49   92,07   97,50   90,18   85,44   77,93   75,27   78,32   83,46   85,75   91,37
Frans Hals   82,54   81,27   84,86   91,15   91,39   96,79   89,50   84,77   77,49   74,52   77,61   82,94   84,94   90,56

Kade   90,23   87,01   91,43   99,30   95,75  100,59   93,90   89,34   84,83   79,25   83,05   90,60   88,23   93,63
Kade   90,23   87,01   91,43   99,30   95,75  100,59   93,90   89,34   84,83   79,25   83,05   90,60   88,23   93,63
Kade   90,23   87,01   91,43   99,30   95,75  100,59   93,90   89,34   84,83   79,25   83,05   90,60   88,23   93,63
Kade   88,75   79,20   83,36   92,27   94,27   99,60   96,70   90,09   83,58   72,34   75,96   84,02   87,74   93,33
Kade   90,58   88,47   92,39   99,44   98,11  103,34   96,24   91,56   85,38   81,37   84,71   91,01   91,35   96,91

Kade   90,58   88,47   92,39   99,44   98,11  103,34   96,24   91,56   85,38   81,37   84,71   91,01   91,35   96,91
Kade   91,74   90,14   93,85  100,46  100,08  105,42   98,20   93,49   86,63   83,29   86,48   92,22   93,55   99,14
Kade   86,34   83,63   87,80   95,29   92,85   97,92   90,99   86,36   81,01   76,24   79,78   86,70   85,81   91,31
Kadeplein   78,99   77,05   80,88   87,78   86,79   92,08   84,92   80,23   73,79   70,08   73,35   79,39   80,20   85,78
Oostelijke   90,73   91,11   95,24  101,78  101,33  106,37   99,18   94,55   88,11   83,95   88,30   94,99   94,17   99,05

Oostelijke   76,05   76,37   79,41   84,01   87,07   92,66   85,18   80,39   71,36   70,22   73,05   76,94   81,03   86,69
Oostelijke   70,58   72,78   75,37   77,34   83,88   89,57   81,98   77,15   66,58   66,88   69,48   71,44   77,99   83,68
Oostelijke   78,86   83,10   85,87   88,81   94,13   99,76   92,21   87,39   77,34   75,56   78,40   81,62   86,57   92,19
Oostelijke   89,34   90,11   94,07  100,35  100,45  105,59   98,34   93,68   86,81   82,88   87,05   93,50   93,21   98,21
Oostelijke   89,34   90,11   94,07  100,35  100,45  105,59   98,34   93,68   86,81   82,88   87,05   93,50   93,21   98,21

Oostelijke   78,22   82,02   84,90   88,33   92,99   98,60   91,06   86,26   76,52   74,43   77,34   80,82   85,41   91,01
Oostelijke   76,78   80,09   83,12   87,07   91,01   96,57   89,05   84,27   74,91   72,53   75,59   79,64   83,43   88,98
Oostelijke   76,78   80,09   83,12   87,07   91,01   96,57   89,05   84,27   74,91   72,53   75,59   79,64   83,43   88,98
Oostelijke   76,78   80,09   83,12   87,07   91,01   96,57   89,05   84,27   74,91   72,53   75,59   79,64   83,43   88,98
Oostelijke   90,59   91,00   95,12  101,65  101,23  106,28   99,09   94,45   87,98   83,84   88,18   94,85   94,07   98,96

Turfberg   89,08   89,47   93,61  100,16   99,69  104,72   97,54   92,91   86,48   82,29   86,63   93,32   92,50   97,38
Turfberg   88,01   88,18   92,41   99,11   98,32  103,29   96,15   91,54   85,36   81,04   85,48   92,29   91,18   95,98
Turfberg   88,01   88,18   92,41   99,11   98,32  103,29   96,15   91,54   85,36   81,04   85,48   92,29   91,18   95,98
Turfberg   87,43   87,58   91,83   98,54   97,72  102,68   95,54   90,93   84,78   80,45   84,91   91,75   90,58   95,37
Turfberg   87,43   87,58   91,83   98,54   97,72  102,68   95,54   90,93   84,78   80,45   84,91   91,75   90,58   95,37

Scherpdeel   86,47   84,62   88,69   94,64   95,26  100,32   93,02   88,38   81,36   79,85   84,27   90,70   90,33   95,15
Scherpdeel   86,47   84,62   88,69   94,64   95,26  100,32   93,02   88,38   81,36   79,85   84,27   90,70   90,33   95,15
Scherpdeel   86,47   84,62   88,69   94,64   95,26  100,32   93,02   88,38   81,36   79,85   84,27   90,70   90,33   95,15
Scherpdeel   86,47   84,62   88,69   94,64   95,26  100,32   93,02   88,38   81,36   79,85   84,27   90,70   90,33   95,15
Scherpdeel   86,47   84,62   88,69   94,64   95,26  100,32   93,02   88,38   81,36   79,85   84,27   90,70   90,33   95,15

Scherpdeel   91,76   90,56   95,50  103,04  100,06  104,34   97,65   93,23   88,88   83,65   88,77   96,31   93,24   97,31
Scherpdeel   84,29   81,52   86,03   92,58   91,96   96,70   89,57   85,02   79,00   76,99   81,82   88,73   87,27   91,73
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Omgevingsdienst Midden- en West-BrabantBijlage II

Wegverkeersgegevens (excl. rijkswegen)

Model: Wegverkeer 2026
Stadsoevers - Roosendaal

Groep: 30 km/u
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE P4 63 LE P4 125 LE P4 250 LE P4 500 LE P4 1k LE P4 2k LE P4 4k LE P4 8k

Frans Hals   83,55   78,75   69,93 -- -- -- -- -- -- -- --
Frans Hals   83,55   78,75   69,93 -- -- -- -- -- -- -- --
Frans Hals   83,13   78,33   69,79 -- -- -- -- -- -- -- --
Frans Hals   83,93   79,13   70,43 -- -- -- -- -- -- -- --
Frans Hals   83,13   78,33   69,79 -- -- -- -- -- -- -- --

Kade   86,65   81,93   76,19 -- -- -- -- -- -- -- --
Kade   86,65   81,93   76,19 -- -- -- -- -- -- -- --
Kade   86,65   81,93   76,19 -- -- -- -- -- -- -- --
Kade   90,26   83,57   75,73 -- -- -- -- -- -- -- --
Kade   89,60   84,83   77,27 -- -- -- -- -- -- -- --

Kade   89,60   84,83   77,27 -- -- -- -- -- -- -- --
Kade   91,76   86,97   78,81 -- -- -- -- -- -- -- --
Kade   84,12   79,37   72,62 -- -- -- -- -- -- -- --
Kadeplein   78,43   73,65   65,80 -- -- -- -- -- -- -- --
Oostelijke   91,92   87,33   81,27 -- -- -- -- -- -- -- --

Oostelijke   79,17   74,35   64,74 -- -- -- -- -- -- -- --
Oostelijke   76,09   71,26   60,68 -- -- -- -- -- -- -- --
Oostelijke   84,64   79,83   69,96 -- -- -- -- -- -- -- --
Oostelijke   91,01   86,39   79,90 -- -- -- -- -- -- -- --
Oostelijke   91,01   86,39   79,90 -- -- -- -- -- -- -- --

Oostelijke   83,47   78,67   68,98 -- -- -- -- -- -- -- --
Oostelijke   81,47   76,69   67,42 -- -- -- -- -- -- -- --
Oostelijke   81,47   76,69   67,42 -- -- -- -- -- -- -- --
Oostelijke   81,47   76,69   67,42 -- -- -- -- -- -- -- --
Oostelijke   91,82   87,23   81,14 -- -- -- -- -- -- -- --

Turfberg   90,25   85,67   79,60 -- -- -- -- -- -- -- --
Turfberg   88,90   84,34   78,51 -- -- -- -- -- -- -- --
Turfberg   88,90   84,34   78,51 -- -- -- -- -- -- -- --
Turfberg   88,30   83,74   77,95 -- -- -- -- -- -- -- --
Turfberg   88,30   83,74   77,95 -- -- -- -- -- -- -- --

Scherpdeel   87,98   83,41   77,17 -- -- -- -- -- -- -- --
Scherpdeel   87,98   83,41   77,17 -- -- -- -- -- -- -- --
Scherpdeel   87,98   83,41   77,17 -- -- -- -- -- -- -- --
Scherpdeel   87,98   83,41   77,17 -- -- -- -- -- -- -- --
Scherpdeel   87,98   83,41   77,17 -- -- -- -- -- -- -- --

Scherpdeel   90,68   86,32   82,19 -- -- -- -- -- -- -- --
Scherpdeel   84,74   80,27   74,97 -- -- -- -- -- -- -- --
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Omgevingsdienst Midden- en West-BrabantBijlage II

Wegverkeersgegevens (excl. rijkswegen)

Model: Wegverkeer 2026
Stadsoevers - Roosendaal

Groep: 30 km/u
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MRP4) V(LV(D)) V(LV(A))

Scherpdeel Scherpdeel      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Scherpdeel Scherpdeel      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Scherpdeel Scherpdeel      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Scherpdeel Scherpdeel      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Scherpdeel Scherpdeel      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30

Scherpdeel Scherpdeel      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Scherpdeel Scherpdeel      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Scherpdeel Scherpdeel      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Scherpdeel Scherpdeel      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Scherpdeel Scherpdeel      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30

Scherpdeel Scherpdeel      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Van Goghla Van Goghlaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Van Goghla Van Goghlaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Van Goghla Van Goghlaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Van Goghla Van Goghlaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30

Van Goghla Van Goghlaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Van Goghla Van Goghlaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Van Goghla Van Goghlaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Van Goghla Van Goghlaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Van Goghla Van Goghlaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30

Van Goghla Van Goghlaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Wethouder Wethouder Lanenstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Wethouder Wethouder Lanenstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Wethouder Wethouder Lanenstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Wethouder Wethouder Lanenstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30

Titus Br, Titus Brandsmastraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
Titus Br, Titus Brandsmastraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9b  30  30  30  30  30  30
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Omgevingsdienst Midden- en West-BrabantBijlage II

Wegverkeersgegevens (excl. rijkswegen)

Model: Wegverkeer 2026
Stadsoevers - Roosendaal

Groep: 30 km/u
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(N)) V(LVP4) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MVP4) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZVP4) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %IntP4 %MR(D) %MR(A)

Scherpdeel  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1054,00   6,87   2,79   0,80 -- -- --
Scherpdeel  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1054,00   6,87   2,79   0,80 -- -- --
Scherpdeel  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   2879,00   6,34   4,41   0,79 -- -- --
Scherpdeel  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   2555,00   6,34   4,39   0,79 -- -- --
Scherpdeel  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   2505,00   6,34   4,39   0,79 -- -- --

Scherpdeel  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   2687,00   6,34   4,40   0,79 -- -- --
Scherpdeel  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   2530,00   6,34   4,39   0,79 -- -- --
Scherpdeel  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   2919,00   6,33   4,43   0,79 -- -- --
Scherpdeel  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   2714,00   6,34   4,40   0,79 -- -- --
Scherpdeel  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   2718,00   6,34   4,40   0,79 -- -- --

Scherpdeel  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   2718,00   6,34   4,40   0,79 -- -- --
Van Goghla  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   2464,00   6,94   2,76   0,71 -- -- --
Van Goghla  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   2464,00   6,94   2,76   0,71 -- -- --
Van Goghla  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   2464,00   6,94   2,76   0,71 -- -- --
Van Goghla  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1013,00   6,94   2,76   0,71 -- -- --

Van Goghla  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1013,00   6,94   2,76   0,71 -- -- --
Van Goghla  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1013,00   6,94   2,76   0,71 -- -- --
Van Goghla  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1013,00   6,94   2,76   0,71 -- -- --
Van Goghla  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1735,00   6,94   2,76   0,71 -- -- --
Van Goghla  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1596,00   6,94   2,77   0,71 -- -- --

Van Goghla  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   2417,00   6,94   2,76   0,71 -- -- --
Wethouder  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30    261,00   7,07   2,59   0,60 -- -- --
Wethouder  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30    261,00   7,07   2,59   0,60 -- -- --
Wethouder  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1841,00   6,34   4,39   0,80 -- -- --
Wethouder  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1841,00   6,34   4,39   0,80 -- -- --

Titus Br,  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30    248,00   6,94   2,76   0,71 -- -- --
Titus Br,  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30    248,00   6,94   2,76   0,71 -- -- --
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Omgevingsdienst Midden- en West-BrabantBijlage II

Wegverkeersgegevens (excl. rijkswegen)

Model: Wegverkeer 2026
Stadsoevers - Roosendaal

Groep: 30 km/u
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(N) %MRP4 %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LVP4 %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MVP4 %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZVP4 MR(D) MR(A) MR(N) MRP4 LV(D) LV(A) LV(N)

Scherpdeel -- --  92,65  95,06  92,62 --   2,32   1,56   2,33 --   5,03   3,38   5,05 -- -- -- -- --     67,09     27,95      7,81
Scherpdeel -- --  92,65  95,06  92,62 --   2,32   1,56   2,33 --   5,03   3,38   5,05 -- -- -- -- --     67,09     27,95      7,81
Scherpdeel -- --  79,94  85,60  83,08 --  10,68   7,67   7,93 --   9,38   6,74   8,99 -- -- -- -- --    145,91    108,68     18,90
Scherpdeel -- --  77,87  84,01  81,26 --  11,78   8,52   8,78 --  10,34   7,47   9,97 -- -- -- -- --    126,14     94,23     16,40
Scherpdeel -- --  77,43  83,67  80,88 --  12,02   8,70   8,95 --  10,55   7,63  10,17 -- -- -- -- --    122,97     92,01     16,01

Scherpdeel -- --  78,94  84,83  82,17 --  11,22   8,08   8,35 --   9,85   7,09   9,48 -- -- -- -- --    134,48    100,29     17,44
Scherpdeel -- --  77,66  83,85  81,07 --  11,90   8,60   8,86 --  10,45   7,55  10,07 -- -- -- -- --    124,57     93,13     16,20
Scherpdeel -- --  80,21  85,81  83,31 --  10,54   7,55   7,82 --   9,26   6,63   8,87 -- -- -- -- --    148,21    110,96     19,21
Scherpdeel -- --  79,15  85,00  82,41 --  11,10   7,98   8,26 --   9,75   7,01   9,33 -- -- -- -- --    136,19    101,50     17,67
Scherpdeel -- --  79,18  85,01  82,42 --  11,09   7,98   8,25 --   9,73   7,00   9,32 -- -- -- -- --    136,44    101,67     17,70

Scherpdeel -- --  79,18  85,01  82,42 --  11,09   7,98   8,25 --   9,73   7,00   9,32 -- -- -- -- --    136,44    101,67     17,70
Van Goghla -- --  98,63  99,05  99,50 --   1,12   0,77   0,50 --   0,25   0,18 -- -- -- -- -- --    168,66     67,36     17,41
Van Goghla -- --  98,63  99,05  99,50 --   1,12   0,77   0,50 --   0,25   0,18 -- -- -- -- -- --    168,66     67,36     17,41
Van Goghla -- --  98,63  99,05  99,50 --   1,12   0,77   0,50 --   0,25   0,18 -- -- -- -- -- --    168,66     67,36     17,41
Van Goghla -- -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     70,30     27,96      7,19

Van Goghla -- -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     70,30     27,96      7,19
Van Goghla -- -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     70,30     27,96      7,19
Van Goghla -- -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     70,30     27,96      7,19
Van Goghla -- --  98,77  99,16  99,56 --   1,00   0,69   0,44 --   0,23   0,16 -- -- -- -- -- --    118,93     47,48     12,26
Van Goghla -- --  98,48  98,94  99,42 --   1,24   0,87   0,58 --   0,28   0,20 -- -- -- -- -- --    109,08     43,74     11,27

Van Goghla -- --  98,38  98,88  99,42 --   1,32   0,92   0,58 --   0,30   0,20 -- -- -- -- -- --    165,02     65,96     17,06
Wethouder -- --  74,94  81,23  89,58 --  20,49  15,37  10,42 --   4,57   3,40 -- -- -- -- -- --     13,83      5,49      1,40
Wethouder -- --  74,94  81,23  89,58 --  20,49  15,37  10,42 --   4,57   3,40 -- -- -- -- -- --     13,83      5,49      1,40
Wethouder -- --  78,74  84,68  82,00 --  11,32   8,15   8,44 --   9,94   7,17   9,56 -- -- -- -- --     91,90     68,44     12,08
Wethouder -- --  78,74  84,68  82,00 --  11,32   8,15   8,44 --   9,94   7,17   9,56 -- -- -- -- --     91,90     68,44     12,08

Titus Br, -- --  98,92  99,20  99,38 --   0,89   0,64   0,62 --   0,19   0,16 -- -- -- -- -- --     17,03      6,79      1,75
Titus Br, -- --  98,92  99,20  99,38 --   0,89   0,64   0,62 --   0,19   0,16 -- -- -- -- -- --     17,03      6,79      1,75
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Omgevingsdienst Midden- en West-BrabantBijlage II

Wegverkeersgegevens (excl. rijkswegen)

Model: Wegverkeer 2026
Stadsoevers - Roosendaal

Groep: 30 km/u
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LVP4 MV(D) MV(A) MV(N) MVP4 ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZVP4 LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k

Scherpdeel --      1,68      0,46      0,20 --      3,64      0,99      0,43 --   86,32   91,15   98,05   96,60  101,06   94,07   89,60
Scherpdeel --      1,68      0,46      0,20 --      3,64      0,99      0,43 --   86,32   91,15   98,05   96,60  101,06   94,07   89,60
Scherpdeel --     19,49      9,74      1,80 --     17,12      8,56      2,04 --   93,19   98,33  106,07  102,46  106,44   99,96   95,61
Scherpdeel --     19,08      9,56      1,77 --     16,75      8,38      2,01 --   93,00   98,18  105,96  102,23  106,13   99,70   95,37
Scherpdeel --     19,09      9,57      1,77 --     16,76      8,39      2,01 --   92,99   98,17  105,96  102,20  106,09   99,67   95,35

Scherpdeel --     19,11      9,55      1,77 --     16,78      8,38      2,01 --   93,06   98,21  105,97  102,30  106,25   99,79   95,45
Scherpdeel --     19,09      9,55      1,77 --     16,76      8,39      2,01 --   93,00   98,18  105,96  102,21  106,11   99,68   95,36
Scherpdeel --     19,48      9,76      1,80 --     17,11      8,57      2,05 --   93,20   98,33  106,07  102,48  106,47   99,98   95,63
Scherpdeel --     19,10      9,53      1,77 --     16,78      8,37      2,00 --   93,07   98,22  105,97  102,32  106,27   99,80   95,47
Scherpdeel --     19,11      9,54      1,77 --     16,77      8,37      2,00 --   93,07   98,22  105,97  102,32  106,27   99,80   95,47

Scherpdeel --     19,11      9,54      1,77 --     16,77      8,37      2,00 --   93,07   98,22  105,97  102,32  106,27   99,80   95,47
Van Goghla --      1,92      0,52      0,09 --      0,43      0,12 -- --   87,34   90,53   95,65   97,91  103,46   96,02   91,24
Van Goghla --      1,92      0,52      0,09 --      0,43      0,12 -- --   87,34   90,53   95,65   97,91  103,46   96,02   91,24
Van Goghla --      1,92      0,52      0,09 --      0,43      0,12 -- --   87,34   90,53   95,65   97,91  103,46   96,02   91,24
Van Goghla -- -- -- -- -- -- -- -- --   82,60   85,20   87,16   93,71   99,40   91,81   86,98

Van Goghla -- -- -- -- -- -- -- -- --   82,60   85,20   87,16   93,71   99,40   91,81   86,98
Van Goghla -- -- -- -- -- -- -- -- --   82,60   85,20   87,16   93,71   99,40   91,81   86,98
Van Goghla -- -- -- -- -- -- -- -- --   82,60   85,20   87,16   93,71   99,40   91,81   86,98
Van Goghla --      1,20      0,33      0,05 --      0,28      0,08 -- --   85,74   88,88   93,83   96,36  101,91   94,46   89,68
Van Goghla --      1,37      0,38      0,07 --      0,31      0,09 -- --   85,54   88,78   94,07   96,06  101,59   94,17   89,40

Van Goghla --      2,21      0,61      0,10 --      0,50      0,13 -- --   87,40   90,67   96,06   97,89  103,41   96,00   91,23
Wethouder --      3,78      1,04      0,16 --      0,84      0,23 -- --   83,87   88,61   96,89   91,86   96,24   90,03   85,58
Wethouder --      3,78      1,04      0,16 --      0,84      0,23 -- --   83,87   88,61   96,89   91,86   96,24   90,03   85,58
Wethouder --     13,21      6,59      1,24 --     11,60      5,79      1,41 --   91,45   96,61  104,37  100,69  104,62   98,17   93,84
Wethouder --     13,21      6,59      1,24 --     11,60      5,79      1,41 --   91,45   96,61  104,37  100,69  104,62   98,17   93,84

Titus Br, --      0,15      0,04      0,01 --      0,03      0,01 -- --   77,20   80,28   85,03   87,87   93,44   85,98   81,19
Titus Br, --      0,15      0,04      0,01 --      0,03      0,01 -- --   77,20   80,28   85,03   87,87   93,44   85,98   81,19
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Omgevingsdienst Midden- en West-BrabantBijlage II

Wegverkeersgegevens (excl. rijkswegen)

Model: Wegverkeer 2026
Stadsoevers - Roosendaal

Groep: 30 km/u
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k

Scherpdeel   84,29   81,52   86,03   92,58   91,96   96,70   89,57   85,02   79,00   76,99   81,82   88,73   87,27   91,73
Scherpdeel   84,29   81,52   86,03   92,58   91,96   96,70   89,57   85,02   79,00   76,99   81,82   88,73   87,27   91,73
Scherpdeel   91,82   90,55   95,53  103,11  100,00  104,22   97,57   93,17   88,94   83,61   88,77   96,35   93,16   97,17
Scherpdeel   91,70   90,34   95,36  103,01   99,73  103,87   97,27   92,89   88,80   83,43   88,63   96,26   92,94   96,87
Scherpdeel   91,69   90,32   95,36  103,01   99,70  103,83   97,24   92,86   88,80   83,41   88,62   96,25   92,91   96,82

Scherpdeel   91,72   90,40   95,40  103,02   99,82  104,01   97,38   92,98   88,83   83,48   88,66   96,27   93,01   96,98
Scherpdeel   91,70   90,32   95,36  103,00   99,71  103,85   97,26   92,87   88,80   83,42   88,63   96,25   92,92   96,85
Scherpdeel   91,82   90,58   95,55  103,12  100,04  104,27   97,62   93,21   88,95   83,63   88,78   96,35   93,19   97,21
Scherpdeel   91,72   90,40   95,40  103,01   99,84  104,03   97,40   93,00   88,82   83,48   88,65   96,25   93,01   96,99
Scherpdeel   91,72   90,41   95,40  103,01   99,84  104,03   97,40   93,00   88,83   83,48   88,66   96,25   93,02   97,00

Scherpdeel   91,72   90,41   95,40  103,01   99,84  104,03   97,40   93,00   88,83   83,48   88,66   96,25   93,02   97,00
Van Goghla   82,68   83,09   86,13   90,67   93,81   99,39   91,91   87,12   78,07   76,90   79,69   83,37   87,75   93,41
Van Goghla   82,68   83,09   86,13   90,67   93,81   99,39   91,91   87,12   78,07   76,90   79,69   83,37   87,75   93,41
Van Goghla   82,68   83,09   86,13   90,67   93,81   99,39   91,91   87,12   78,07   76,90   79,69   83,37   87,75   93,41
Van Goghla   76,40   78,60   81,20   83,16   89,71   95,40   87,81   82,98   72,40   72,70   75,30   77,26   83,81   89,50

Van Goghla   76,40   78,60   81,20   83,16   89,71   95,40   87,81   82,98   72,40   72,70   75,30   77,26   83,81   89,50
Van Goghla   76,40   78,60   81,20   83,16   89,71   95,40   87,81   82,98   72,40   72,70   75,30   77,26   83,81   89,50
Van Goghla   76,40   78,60   81,20   83,16   89,71   95,40   87,81   82,98   72,40   72,70   75,30   77,26   83,81   89,50
Van Goghla   80,97   81,50   84,50   88,88   92,26   97,86   90,37   85,57   76,39   75,33   78,11   81,63   86,22   91,88
Van Goghla   80,99   81,29   84,38   89,11   91,97   97,54   90,07   85,28   76,38   75,06   77,89   81,75   85,88   91,54

Van Goghla   82,92   83,11   86,20   91,01   93,76   99,33   91,87   87,08   78,24   76,86   79,69   83,56   87,68   93,34
Wethouder   82,24   78,53   83,16   91,32   86,79   91,35   84,95   80,46   76,72   70,34   74,38   82,43   78,61   83,88
Wethouder   82,24   78,53   83,16   91,32   86,79   91,35   84,95   80,46   76,72   70,34   74,38   82,43   78,61   83,88
Wethouder   90,11   88,78   93,79  101,40   98,20  102,37   95,75   91,36   87,21   81,93   87,11   94,72   91,45   95,41
Wethouder   90,11   88,78   93,79  101,40   98,20  102,37   95,75   91,36   87,21   81,93   87,11   94,72   91,45   95,41

Titus Br,   72,29   73,02   76,01   80,30   83,80   89,40   81,91   77,11   67,87   67,00   69,84   73,80   77,80   83,45
Titus Br,   72,29   73,02   76,01   80,30   83,80   89,40   81,91   77,11   67,87   67,00   69,84   73,80   77,80   83,45
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Omgevingsdienst Midden- en West-BrabantBijlage II

Wegverkeersgegevens (excl. rijkswegen)

Model: Wegverkeer 2026
Stadsoevers - Roosendaal

Groep: 30 km/u
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE P4 63 LE P4 125 LE P4 250 LE P4 500 LE P4 1k LE P4 2k LE P4 4k LE P4 8k

Scherpdeel   84,74   80,27   74,97 -- -- -- -- -- -- -- --
Scherpdeel   84,74   80,27   74,97 -- -- -- -- -- -- -- --
Scherpdeel   90,58   86,24   82,21 -- -- -- -- -- -- -- --
Scherpdeel   90,33   86,00   82,10 -- -- -- -- -- -- -- --
Scherpdeel   90,29   85,97   82,09 -- -- -- -- -- -- -- --

Scherpdeel   90,42   86,08   82,12 -- -- -- -- -- -- -- --
Scherpdeel   90,31   85,98   82,09 -- -- -- -- -- -- -- --
Scherpdeel   90,61   86,26   82,21 -- -- -- -- -- -- -- --
Scherpdeel   90,42   86,08   82,10 -- -- -- -- -- -- -- --
Scherpdeel   90,43   86,08   82,10 -- -- -- -- -- -- -- --

Scherpdeel   90,43   86,08   82,10 -- -- -- -- -- -- -- --
Van Goghla   85,88   81,06   71,32 -- -- -- -- -- -- -- --
Van Goghla   85,88   81,06   71,32 -- -- -- -- -- -- -- --
Van Goghla   85,88   81,06   71,32 -- -- -- -- -- -- -- --
Van Goghla   81,91   77,08   66,50 -- -- -- -- -- -- -- --

Van Goghla   81,91   77,08   66,50 -- -- -- -- -- -- -- --
Van Goghla   81,91   77,08   66,50 -- -- -- -- -- -- -- --
Van Goghla   81,91   77,08   66,50 -- -- -- -- -- -- -- --
Van Goghla   84,35   79,53   69,69 -- -- -- -- -- -- -- --
Van Goghla   84,01   79,20   69,57 -- -- -- -- -- -- -- --

Van Goghla   85,82   81,00   71,37 -- -- -- -- -- -- -- --
Wethouder   77,17   72,50   67,77 -- -- -- -- -- -- -- --
Wethouder   77,17   72,50   67,77 -- -- -- -- -- -- -- --
Wethouder   88,85   84,51   80,56 -- -- -- -- -- -- -- --
Wethouder   88,85   84,51   80,56 -- -- -- -- -- -- -- --

Titus Br,   75,94   71,12   61,55 -- -- -- -- -- -- -- --
Titus Br,   75,94   71,12   61,55 -- -- -- -- -- -- -- --
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Omgevingsdienst Midden- en West-BrabantBijlage II

Wegverkeersgegevens (excl. rijkswegen)

Model: Wegverkeer 2026
Stadsoevers - Roosendaal

Groep: Nieuwe wegen 30 km/u
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MRP4)

nieuwe weg nieuwe weg Stadsoevers      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9a  30  30  30 --
nieuwe weg nieuwe weg Stadsoevers      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9a  30  30  30 --
nieuwe weg Westelijke Havendijk (nieuw Stadsoevers)      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9a  30  30  30  50
nieuwe weg nieuwe weg Stadsoevers      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9a  30  30  30 --
nieuwe weg nieuwe weg Stadsoevers      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9a  30  30  30 --

nieuwe weg nieuwe weg Stadsoevers      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9a  30  30  30 --
nieuwe weg nieuwe weg Stadsoevers      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9a  30  30  30 --
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Omgevingsdienst Midden- en West-BrabantBijlage II

Wegverkeersgegevens (excl. rijkswegen)

Model: Wegverkeer 2026
Stadsoevers - Roosendaal

Groep: Nieuwe wegen 30 km/u
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LVP4) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MVP4) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZVP4) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %IntP4

nieuwe weg  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   2790,00   6,94   2,76   0,71 --
nieuwe weg  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   2790,00   6,94   2,76   0,71 --
nieuwe weg  30  30  30  50  30  30  30  50  30  30  30  50   5580,00   6,94   2,76   0,71 --
nieuwe weg  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   5580,00   6,94   2,76   0,71 --
nieuwe weg  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   5580,00   6,94   2,76   0,71 --

nieuwe weg  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   5580,00   6,94   2,76   0,71 --
nieuwe weg  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   5580,00   6,94   2,76   0,71 --

13-8-2015 14:47:22Geomilieu V2.62



Omgevingsdienst Midden- en West-BrabantBijlage II

Wegverkeersgegevens (excl. rijkswegen)

Model: Wegverkeer 2026
Stadsoevers - Roosendaal

Groep: Nieuwe wegen 30 km/u
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MRP4 %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LVP4 %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MVP4 %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZVP4 MR(D) MR(A) MR(N) MRP4 LV(D)

nieuwe weg -- -- -- --  98,92  99,20  99,36 --   0,89   0,64   0,62 --   0,19   0,16 -- -- -- -- -- --    191,53
nieuwe weg -- -- -- --  98,92  99,20  99,36 --   0,89   0,64   0,62 --   0,19   0,16 -- -- -- -- -- --    191,53
nieuwe weg -- -- -- --  98,92  99,20  99,36 --   0,89   0,64   0,62 --   0,19   0,16 -- -- -- -- -- --    383,07
nieuwe weg -- -- -- --  98,92  99,20  99,36 --   0,89   0,64   0,62 --   0,19   0,16 -- -- -- -- -- --    383,07
nieuwe weg -- -- -- --  98,92  99,20  99,36 --   0,89   0,64   0,62 --   0,19   0,16 -- -- -- -- -- --    383,07

nieuwe weg -- -- -- --  98,92  99,20  99,36 --   0,89   0,64   0,62 --   0,19   0,16 -- -- -- -- -- --    383,07
nieuwe weg -- -- -- --  98,92  99,20  99,36 --   0,89   0,64   0,62 --   0,19   0,16 -- -- -- -- -- --    383,07
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Omgevingsdienst Midden- en West-BrabantBijlage II

Wegverkeersgegevens (excl. rijkswegen)

Model: Wegverkeer 2026
Stadsoevers - Roosendaal

Groep: Nieuwe wegen 30 km/u
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LV(A) LV(N) LVP4 MV(D) MV(A) MV(N) MVP4 ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZVP4 LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k

nieuwe weg     76,39     19,68 --      1,72      0,49      0,12 --      0,37      0,12 -- --   83,88   87,76   93,80   96,45  100,02
nieuwe weg     76,39     19,68 --      1,72      0,49      0,12 --      0,37      0,12 -- --   83,88   87,76   93,80   96,45  100,02
nieuwe weg    152,78     39,36 --      3,45      0,99      0,25 --      0,74      0,25 -- --   86,89   90,77   96,81   99,46  103,03
nieuwe weg    152,78     39,36 --      3,45      0,99      0,25 --      0,74      0,25 -- --   86,89   90,77   96,81   99,46  103,03
nieuwe weg    152,78     39,36 --      3,45      0,99      0,25 --      0,74      0,25 -- --   86,89   90,77   96,81   99,46  103,03

nieuwe weg    152,78     39,36 --      3,45      0,99      0,25 --      0,74      0,25 -- --   86,89   90,77   96,81   99,46  103,03
nieuwe weg    152,78     39,36 --      3,45      0,99      0,25 --      0,74      0,25 -- --   86,89   90,77   96,81   99,46  103,03
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Omgevingsdienst Midden- en West-BrabantBijlage II

Wegverkeersgegevens (excl. rijkswegen)

Model: Wegverkeer 2026
Stadsoevers - Roosendaal

Groep: Nieuwe wegen 30 km/u
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250

nieuwe weg   93,16   87,97   80,26   79,70   83,49   89,07   92,39   95,98   89,09   83,89   75,84   73,68   77,32   82,57
nieuwe weg   93,16   87,97   80,26   79,70   83,49   89,07   92,39   95,98   89,09   83,89   75,84   73,68   77,32   82,57
nieuwe weg   96,17   90,98   83,27   82,71   86,50   92,08   95,40   98,99   92,10   86,90   78,85   76,69   80,33   85,58
nieuwe weg   96,17   90,98   83,27   82,71   86,50   92,08   95,40   98,99   92,10   86,90   78,85   76,69   80,33   85,58
nieuwe weg   96,17   90,98   83,27   82,71   86,50   92,08   95,40   98,99   92,10   86,90   78,85   76,69   80,33   85,58

nieuwe weg   96,17   90,98   83,27   82,71   86,50   92,08   95,40   98,99   92,10   86,90   78,85   76,69   80,33   85,58
nieuwe weg   96,17   90,98   83,27   82,71   86,50   92,08   95,40   98,99   92,10   86,90   78,85   76,69   80,33   85,58
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Omgevingsdienst Midden- en West-BrabantBijlage II

Wegverkeersgegevens (excl. rijkswegen)

Model: Wegverkeer 2026
Stadsoevers - Roosendaal

Groep: Nieuwe wegen 30 km/u
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE P4 63 LE P4 125 LE P4 250 LE P4 500 LE P4 1k LE P4 2k LE P4 4k LE P4 8k

nieuwe weg   86,38   90,04   83,12   77,90   69,53 -- -- -- -- -- -- -- --
nieuwe weg   86,38   90,04   83,12   77,90   69,53 -- -- -- -- -- -- -- --
nieuwe weg   89,39   93,05   86,13   80,91   72,54 -- -- -- -- -- -- -- --
nieuwe weg   89,39   93,05   86,13   80,91   72,54 -- -- -- -- -- -- -- --
nieuwe weg   89,39   93,05   86,13   80,91   72,54 -- -- -- -- -- -- -- --

nieuwe weg   89,39   93,05   86,13   80,91   72,54 -- -- -- -- -- -- -- --
nieuwe weg   89,39   93,05   86,13   80,91   72,54 -- -- -- -- -- -- -- --
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Bezoekadres: 
Spoorlaan 181 
5038 CB Tilburg 
tel. (013) 206 01 00 
 
 
Postadres: 
Postbus 75 
5000 AB Tilburg 
 
email: info@omwb.nl 
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NOTITIE 

  

  

datum 12 oktober 2015 

  

aan Gemeente Roosendaal 

  

betreft Stap 3 besluit Stadsoevers 

  

afzender Werner van Loon 

  

telefoon 013- 20 60 364 

  

afdeling Team metingen en onderzoek 

  

zaaknummer 15070275 

  

 

Planontwikkeling Stadsoevers 

De planontwikkeling Stadsoevers ligt binnen de wettelijke geluidszone van het gezo-

neerde industrieterrein Borchwerf-Stationsgebied. Omdat binnen dit gebied geluidsge-

voelige functies (woningen) zijn voorzien, is toetsing aan de Wet geluidhinder ver-

plicht. Op grond van artikel 48 van de Wet geluidhinder dienen bij de vaststelling van 

een bestemmingsplan de grenswaarden van de Wet geluidhinder in acht te worden 

genomen. Voor nieuwe woningen en andere geluidsgevoelige functies bedraagt de 

voorkeursgrenswaarde 50 dB(A) voor industrielawaai. Het bevoegd gezag kan onder 

voorwaarden hogere grenswaarden vaststellen. Deze hogere grenswaarden mogen de 

maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A) niet te boven gaan.  

 

Ten behoeve van het bestemmingsplan wordt een gedetailleerd akoestisch onderzoek 

uitgevoerd. Uit de globale geluidsberekeningen blijkt vooralsnog dat de maximale ont-

heffingswaarde van 55 dB(A) in grote delen van het plangebied ruim wordt overschre-

den.  

 

NB: Het plangebied ligt ook binnen de geluidzones van een aantal binnenstedelijke 

wegen en de rijksweg A17. Uit het onderzoek blijkt vooralsnog dat voor die wegen wel 

kan worden voldaan aan de toepasselijke maximale ontheffingswaarden. Tevens ligt 

de planontwikkeling binnen de zone van de spoorlijn Roosendaal-Bergen op Zoom. Uit 

het onderzoek blijkt vooralsnog dat ook vanwege spoorweglawaai kan worden voldaan 

aan de toepasselijke maximale ontheffingswaarden. 

 

Instrument Stad & Milieu 

Vanaf het begin van de planvorming is bekend dat het gebied Stadsoevers een aan-

zienlijke milieubelasting kent (gelet op de ervaringen met BP Spoorhaven). De milieu-

ruimte en milieubelemmeringen in het gebied moeten daarom vanaf de eerste plan-

ontwikkeling in beeld gebracht worden en geïntegreerd in de planvorming. Als ondanks 

deze planafstemming blijkt dat niet voor alle nieuwe woningen kan worden voldaan 

aan de wettelijke grenswaarde voor industrielawaai zoals vastgelegd in de Wet geluid-

hinder, kan de gemeente Roosendaal gebruikmaken van de ruimere mogelijkheden die 

de Interimwet stad-en-milieubenadering biedt. Conform de bepalingen van deze wet 

kan een gemeente met een zogenaamd stap 3-besluit bij een aantal woningen een 

hogere grenswaarde vaststellen dan volgens de Wet geluidhinder is toegestaan.  

 

Wanneer het college van burgemeester en wethouders een stap-3-besluit neemt, dan 

melden zij dat aan Gedeputeerde Staten. Deze melding moet ook bekend gemaakt 
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worden. Ook zijn er inhoudelijke eisen aan de melding gesteld. Het ontwerpbesluit volgt 

dezelfde procedure als een bestemmingsplanprocedure. Belanghebbenden kunnen be-

roep tegen het besluit instellen bij de Raad van State. Voor een stap-3 besluit is een 

apart (akoestisch) onderzoek nodig. 

 

Het instrument Stad & Milieu kan de realisering van ruimtelijke initiatieven op milieube-

laste plekken, onder voorwaarden, mogelijk maken. Dat kan door drie samenhangende 

stappen te doorlopen: 

• stap 1: het in een zo vroeg mogelijk stadium van de ruimtelijke plan vorming in-

tegreren van milieubelangen, alsmede het zoveel mogelijk treffen van bronge-

richte maatregelen; 

• stap 2: het optimaal benutten van de ruimte binnen bestaande regelgeving; 

• stap 3: het afwijken van bestaande wettelijke milieunormen voor bodem, geluid, 

lucht, stank en ammoniak, als met de eerste twee stappen geen doelmatig ruim-

tegebruik en optimale leefomgevingskwaliteit worden bereikt. 

 

Stap 1 en 2 zijn mogelijk binnen bestaande wetgeving en hebben betrekking op de opti-

malisering van het proces van de ruimtelijke planvorming. Onderstaand wordt nader in-

gegaan op stap 1 tot en met 3. 

 

Stap 1 

Bronmaatregelen 

Ten behoeve van stap 1 is reeds onderzoek gedaan naar het treffen van brongerichte 

maatregelen. Omdat op industrieterrein Borchwerf sprake is van een overschrijding van 

een aantal MTG-waarden is voor het industrieterrein een akoestisch onderzoek uitge-

voerd door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant naar de maatgevende bron-

nen van de bestaande inrichtingen op het industrieterrein en is onderzocht welke maat-

regelen getroffen kunnen worden om de overschrijdingen teniet te doen. Hierbij is ook 

de mogelijkheid onderzocht van het dezoneren van (gedeelten van) het industrieterrein. 

De rapportage dient als basis voor het geluidreductieplan wat voor dit industrieterrein 

inmiddels is vastgesteld. De overschrijding van de MTG-waarden bedraagt maximaal cir-

ca 2 dB. Indien het geluidreductieplan wordt uitgevoerd zal de geluidbelasting dan ook 

met maximaal 2 dB afnemen.  

 

Naar aanleiding van de voorgenomen planontwikkeling kan aanvullend overleg plaats-

vinden met de omliggende (maatgevende) bedrijven om de mogelijkheden voor een ver-

dere reductie van de geluidbelasting te bespreken. Door de ligging van het plangebied 

aan het water en de hoogte van de geluidbronnen zijn de mogelijkheden om het geluid-

belang in het stedenbouwkundig plan te optimaliseren en/of maatregelen in de over-

drachtsweg te treffen beperkt.  

 

Stap 2 

Bij het optimaal benutten van de ruimte binnen bestaande regelgeving kan voor de plan-

ontwikkeling worden gedacht aan het toepassen van dove gevels (=maatregel bij de 

ontvanger). De maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A) geldt op de gevels van ge-

luidgevoelige bestemmingen. In de Wet geluidhinder is een definitie van het begrip gevel 

opgenomen, alsmede een afwijkingsbepaling, die aangeeft in welke omstandigheden er 

géén sprake is van een gevel in de zin van de Wet geluidhinder. Op grond van artikel 1.1 

van de Wet geluidhinder zijn: 

a. gevels zonder te openen delen met voldoende geluidwering voor een binnenniveau 

van maximaal 33 dB, alsmede; 

b. gevels met bij uitzondering te openen delen, die niet direct grenzen aan een geluidge-

voelige ruimte; 

géén gevels in de zin van de Wet geluidhinder. Dit soort gevels worden dove gevels ge-

noemd. 
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Op dove gevels zijn de grenswaarden van de Wet geluidhinder niet van toepassing. Door 

alle woningen met een geluidbelasting hoger dan 55 dB(A) uit te voeren met dove gevels 

zou het mogelijk zijn om binnen de kaders van de Wet geluidhinder een oplossing te vin-

den, waardoor het vaststellen van hogere maximale ontheffingswaarden dan 55 dB(A) 

niet meer nodig zou zijn.  

 

De mogelijkheid voor het toepassen van dove gevels dient bij de planontwikkeling verder 

te worden onderzocht. In het stedenbouwkundig plan is de relatie met het water een van 

de ruimtelijke kwaliteiten. Dove gevels verhouden zich moeilijk met deze ruimtelijke 

kwaliteit. Daarnaast is een belangrijke factor bij de afweging het aantal dove gevels dat 

per woning moet worden toegepast. 

 

Stap 3, het afwijken van wettelijke milieunormen, is vastgelegd in de Interimwet. 

Op grond van artikel 6 van de Interimwet dient de motivering van het door het college 

van burgemeester en wethouders te nemen besluit ten minste de hieronder genoemde 

punten bevatten.  

• de visie van de gemeenteraad op de gewenste leefomgevingskwaliteit van het pro-

jectgebied, mede in relatie tot het ruimtegebruik en de leefomgevingskwaliteit in het 

gebied waarbinnen het projectgebied is gelegen;  

• de wijze waarop getracht (of overwogen is), door rekening te houden met mili-

eukwaliteit in de ruimtelijke planvorming, brongerelateerde maatregelen en optimale 

benutting van wettelijke voorschriften, zuinig en doelmatig ruimtegebruik en optima-

le leefomgevingskwaliteit te bereiken;  

• de daarbij ondervonden of te voorziene beperkingen ten aanzien van een milieukwa-

liteitsnorm of ander wettelijk voorschrift en een uiteenzetting over de meerwaarde 

die de afwijking daarvan met zich brengt met het oog op het bereiken van zuinig en 

doelmatig ruimtegebruik en optimale leefomgevingskwaliteit;  

• de gevolgen die de uitvoering van het besluit met zich brengt voor de onderscheiden 

onderdelen van het milieu, de volksgezondheid en de objecten binnen het projectge-

bied;  

• de overwegingen met betrekking tot het beperken en voor zover nodig compenseren 

van de nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt door de afwijking van een mi-

lieukwaliteitsnorm of een ander wettelijk voorschrift; 

• de wijze waarop bij de voorbereiding van het besluit belanghebbenden en bestuurs-

organen die het aangaat, zijn betrokken;  

• de naar voren gebrachte zienswijzen en uitgebrachte adviezen en de overwegingen 

van de gemeenteraad omtrent de naar voren gebrachte zienswijzen en uitgebrachte 

adviezen, en  

• indien het besluit een bepaalde termijn bevat, de overwegingen die hebben geleid 

tot de in het besluit aangegeven termijn waarvoor de afwijking geldt en de maatre-

gelen die zullen worden getroffen teneinde die termijn niet te overschrijden.  

Aan de hand van deze punten kan een motivering bij het te nemen besluit verder wor-

den uitgewerkt.  

 

Motivering Stap 3 - besluit 

Voor zover de nadelige gevolgen voor het milieu niet kunnen worden voorkomen of be-

perkt, worden die nadelige gevolgen gecompenseerd in of in de directe omgeving van 

het plangebied. Er zijn geen vaste kaders voor compensatie. Compensatie wordt bij 

voorkeur gezocht binnen hetzelfde milieuaspect waarvoor wordt afgeweken. 

Voor de compensatie kunnen bijvoorbeeld de volgende opties worden afgewogen: 

• Door indeling van gebouwen en functies de geluidbelasting zoveel mogelijk terug-

dringen. Bijvoorbeeld door: 

o Aan de Westelijke Havendijk en Jan Vermeerlaan de bebouwing aaneenge-

sloten en hoger dan de bebouwing in het achterliggende gebied te maken, 

zodat het achterliggende gebied wordt afgeschermd en geluidluw wordt. 
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o Het terugleggen van het bouwblok aan de Westelijke Havendijk. 

• Geen slaapkamers aan de geluidbelaste zijde. 

• Toepassing verglaasde balkons. 

• Extra luchtgeluid- en/of contactgeluidisolatie tussen woningen. 

• Een lager binnenniveau garanderen dan 35 dB(A), bijvoorbeeld 32 dB(A).  

• Extra aandacht voor de aanwezigheid van het water, ten behoeve van een aange-

naam woon- en leefklimaat. 

• Extra aandacht voor de aanwezigheid van het groen, ten behoeve van een aange-

naam woon- en leefklimaat. 

 

Met het stedenbouwkundig raamwerk van Stadsoevers wordt ingezet op de waterstruc-

turen in het plangebied, waaronder de ecologische verbindingszone Molenbeek. Het is 

daarmee een bewuste afweging om de relatie met het water te versterken. Het verster-

ken van de relatie met het water verhoudt zich moeilijk met het toepassen van dove ge-

vels. Op basis van het raamwerk is het dan ook logisch om voor de motivering van het 

besluit aan te sluiten bij het aangenaam woon- en leefklimaat dat wordt gecreëerd door 

in te zetten op water en groen en bijvoorbeeld een lager geluidniveau binnen te garan-

deren. 
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Inleiding 

 

In verband met het plan van de gemeente Roosendaal om een woonwijk te realiseren, 

heeft de OMWB een onderzoek gedaan naar de gevolgen van dat plan voor de lucht-

kwaliteit. 

Voor de beschouwing van de luchtkwaliteit wordt gebruik gemaakt van berekeningen. 

De luchtkwaliteitberekeningen worden uitgevoerd op basis van de gegevens die zijn 

gebruikt voor de geluidberekeningen. Om doublures te voorkomen, wordt in deze 

luchtkwaliteitnotitie voor de verkeersgegevens verwezen naar het OMWB-

geluidrapport, dat voor dit plan is opgesteld. 

 

Situatie 

 

Het studiegebied ligt in het centrum van Roosendaal, ten westen van de Oostelijke 

Havendijk. Het is aangegeven op de kaart in figuur 1. Op de kaart is de centrale 

wijkontsluitingsweg aangeduid, die in het noorden aansluit op de Jan Vermeerlaan en 

in het zuiden aansluit op de Turfberg. 
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Figuur 1 

 

 

 

Wettelijk kader luchtkwaliteit 

 

Het wettelijke kader voor de luchtkwaliteit is gegeven in de volgende documenten: 

− de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen), hierna te noe-

men de Wm; 

− het ‘Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’, hierna te 

noemen het Besluit nibm; 

− de ‘Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’, hierna te 

noemen de Regeling nibm; 

− de ‘Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007’; 

− de ‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007’; 

− het ‘Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)’. 

 

Voor de kwaliteit van de buitenlucht gelden de in bijlage 2 van de Wm opgenomen 

grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide (NO2), stikstofoxiden, zwevende deel-

tjes (PM10 en PM2,5), lood, koolmonoxide en benzeen.  

 

wijkontsluitingsweg 

Jan Vermeerlaan 

Turfberg 
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Bij het besluit tot het mogelijk maken van het intensiveren van bedrijfsactiviteiten, dat 

mogelijk gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit, kan uit het oogpunt van zorgvul-

digheid artikel 5.16, tweede lid, van de Wm worden betrokken. Op grond van artikel 

5.16, eerste lid, van de Wm kunnen besluiten, die gevolgen voor de luchtkwaliteit heb-

ben, worden genomen, indien aannemelijk is gemaakt dat: 

a. als gevolg van het plan, al dan niet nadat maatregelen zijn getroffen, de grens-

waarden niet worden overschreden (artikel 5.16, eerste lid, sub a, van de Wm); 

b. als gevolg van het plan de concentratie van stoffen in de buitenlucht per saldo 

verbetert of ten minste gelijk blijft (artikel 5.16, eerste lid, sub b1 van de Wm); 

c. als gevolg van het plan bij een beperkte toename van de concentratie van stof-

fen in de buitenlucht, door een met de activiteiten samenhangende maatregel of 

optredend effect, de luchtkwaliteit per saldo verbetert (artikel 5.16, eerste lid, 

sub b2 van de Wm); 

d. als gevolg van het plan, al dan niet nadat maatregelen zijn getroffen, de toena-

me van stoffen waarvoor grenswaarden zijn gesteld ‘niet in betekenende mate 

bijdraagt’ aan de concentratie in de buitenlucht (artikel 5.16, eerste lid, sub c 

van de Wm); of 

e. het te nemen besluit een besluit is dat genoemd of beschreven is in of betrek-

king heeft op een ontwikkeling of voorgenomen besluit welke is genoemd of be-

schreven in, dan wel past binnen of in elk geval niet in strijd is met een door de 

Minister (NSL) of andere bestuursorganen vastgesteld programma dat is gericht 

op het bereiken van de grenswaarden (artikel 5.16, eerste lid, sub d van de 

Wm). 

 

Niet in betekenende mate 

 

Als wordt gezegd dat een project‘niet in betekenende mate bijdraagt’ aan de concentra-

tie in de buitenlucht, dan wordt daarmee het volgende bedoeld. Een project of de activi-

teit is ‘nibm’ indien het maximaal 3% van de jaargemiddelde grenswaarde bijdraagt aan 

de concentraties fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2).  

 

Zeezoutaftrek 

 

Bij de toetsing van berekende concentraties fijn stof (als PM10) aan de grenswaarden, 

mogen de concentraties worden gecorrigeerd voor de aanwezigheid van zeezout in de 

lucht. De zeezoutaftrek mag op het resultaat worden toegepast, als sprake is van een 

grenswaarde overschrijding voor fijn stof (als PM10). Het betreft dan een aftrek van de 

bijdrage van een natuurlijke bron op de achtergrondconcentratie.  

Het toepassen van de zeezoutcorrectie is vastgelegd in de Wet milieubeheer (artikel 

5.19, vierde lid). De hoogte van de zeezoutcorrectie is vastgelegd in de ministeriële 'Re-

geling beoordeling luchtkwaliteit 2007' (zie artikel 35, lid 6 en bijlage 5 van de Rbl 

2007).  

De jaargemiddelde concentratie zeezout is per gemeente bepaald. De concentratie vari-

eert van 5 microgram per m3 voor een aantal kustgemeenten, tot 1 microgram per m3 

voor gemeenten in Limburg.  

Daarnaast is per provincie een correctie op het aantal overschrijdingsdagen voor de et-

maalgemiddelde norm bepaald, dat in mindering kan worden gebracht. Het voor zeezout 

gecorrigeerde aantal overschrijdingsdagen bedraagt 2 dagen in Noord- Brabant. 

Gelet op het bovenstaande, kunnen bij de toetsing van de berekende PM10-concentraties 

in de gemeente Roosendaal als zeezoutcorrectie worden toegepast (in mindering worden 

gebracht op de berekende concentraties en overschrijdingsdagen): 2 microgram per m3 

voor de jaargemiddelde concentratie en 2 overschrijdingsdagen.  

 

 

Verslag van verspreidingsberekening 

 

Stoffen waarvan de concentraties zijn berekend 

 

Het onderzoek naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit richt zich zoals gebruikelijk op de 

stoffen stikstofdioxide (NO2) en zwevende deeltjes (PM10 en PM2,5), aangezien voor de 

overige in het wettelijk kader genoemde stoffen (zwaveldioxide, lood, koolmonoxide en 

benzeen) landelijk reeds vaststaat dat er meestal wordt voldaan aan de grenswaarden. 
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Computerprogramma 

 

Voor de berekening van de gevolgen voor de luchtkwaliteit is gebruik gemaakt van het 

programma Geomilieu, versie 3.00, waarin het model Stacks+ is geïntegreerd. Het 

STACKS model vormde het uitgangspunt voor het NNM (Nieuw Nationaal Model) voor 

punt - en oppervlaktebronnen. STACKS+ is uitgebreid ten opzichte van het NNM, onder 

andere voor het doorrekenen van de luchtkwaliteit langs verkeerswegen. STACKS+ is 

door het ministerie van I&M goedgekeurd voor gebruik binnen de toepassingsgebieden 

van de drie Standaard RekenMethodes: 

·SRM 1 : voor wegen in de bebouwde kom 

·SRM 2 : voor (snel)wegen in het open veld 

·SRM 3 : punt- en oppervlaktebronnen. 

Een afdruk van het rekenmodel voor luchtkwaliteit is opgenomen in de bijlage bij deze 

notitie. 

 

Invoergegevens 

 

De verkeersbewegingen zijn in het luchtkwaliteitrekenmodel gevoerd, waarna conform 

de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 de concentraties van luchtverontreinigende 

stoffen NO2 en PM10 ter plaatse van gevels van bepaalde woningen zijn berekend. Het 

betreft de woningen nabij de drukste wegen in het gebied. De berekende concentraties 

zijn de concentraties die worden veroorzaakt vanwege de verkeersbewegingen op de 

weg. Indien de concentraties op de drukste plaatsen van de wijk lager zijn dan de 

grenswaarden, is het niet nodig om de concentraties op minder drukke plaatsen in de 

wijk te berekenen, want die concentraties zullen dan immers ook lager zijn dan de 

grenswaarden. 

De verkeersintensiteiten van de diverse voertuigcategorieën en de rijsnelheden, waarvan 

in de luchtberekeningen is uitgegaan, komen overeen met die in het geluidonderzoek. 

Voor deze details wordt dan ook kortheidshalve verwezen naar het betreffende OMWB-

geluidrapport. De rekenpunten zijn vermeld in de bijlage van deze notitie. 

 

Resultaten  

 

In tabel 1 zijn de hoogste berekende concentraties gepresenteerd. De complete rekenre-

sultaten staan in de bijlage van deze notitie. 

 

Tabel 1: Concentraties 

Locatie NO2  
jaargem. 

µg/m3 

PM10  
jaargem. 
µg/m3 * 

PM10  
etmaalgem. 

aantal dagen per jaar 
dat de etmaalgemiddelde 

concentratie van PM10 
groter is dan 50 µg/m3 * 

PM2,5  
jaargem. 

µg/m3  

     

Ontsluitingsweg bij 
aansluiting op de 
Jan Vermeerlaan 

24,2 21,6 10 
 

13,8 

Ontsluitingsweg bij 
aansluiting op de 
Turfberg 

24,7 22,0 10 
 

13,8 

     

grenswaarden 40,0  40,0  35 25 

* op de jaargemiddelde concentratie van PM10 en op het  aantal dagen per jaar, waarop de etmaal-
gemiddelde concentratie van PM10 groter is dan 50 µg/m3, is geen zeezoutaftrek toegepast. 

 

 

Beschouwing van de resultaten 

 

Uit het onderzoek is gebleken dat de grenswaarden voor NO2, PM10 en en PM2,5 niet wor-

den overschreden. Er wordt dus voldaan aan de Wet milieubeheer artikel 5.16, eerste 

lid, sub a (geen grenswaarde overschrijding). 
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Conclusie 

 

Geconcludeerd kan worden dat er wat betreft de luchtkwaliteit geen beletsel of beper-

king is voor de beoogde ontwikkeling. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

J. Verswijveren           T. Visser 

 

………………………….           ……………………….  

(handtekening medewerker)        (paraaf collegiale toets) 
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Bijlage 1 bij OMWB-notitie 

 

Afdruk van het rekenmodel 
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Bijlage 2 bij OMWB-notitie 

 

Afdruk van invoergegevens 

 



stadsoevers roosendaal luchtkwaliteitinvoergegevens

Model: lucht 1
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm

       9569           0 12:51, 13 aug 2015          -1           1 lu 01 rekenpunt lucht 01 Punt
       9570           0 12:54, 13 aug 2015          -2           1 lu 04 rekenpunt lucht 04 Punt
       9572           0 12:59, 13 aug 2015          -5           1 lu 03 rekenpunt lucht 03 Punt
       9573           0 13:02, 13 aug 2015          -6           1 lu 02 rekenpunt lucht 02 Punt

14-8-2015 11:41:44Geomilieu V3.00



stadsoevers roosendaal luchtkwaliteitinvoergegevens

Model: lucht 1
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep X Y

     89894,38     395067,95
     89873,85     395063,38
     89977,53     394494,44
     89990,94     394483,39

14-8-2015 11:41:44Geomilieu V3.00
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Bijlage 3 bij OMWB-notitie 

 

Afdruk van rekenresultaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



stadsoevers roosendaal luchtkwaliteitresultaten NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: lucht 1
Resultaten voor model: lucht 1
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2015

Naam X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³] NO2 Bronbijdrage [µg/m³]

lu 01 89894,38 395067,95 24,2 22,3 1,9
lu 02 89990,94 394483,39 24,7 23,1 1,6
lu 03 89977,53 394494,44 24,5 23,1 1,4
lu 04 89873,85 395063,38 23,7 22,3 1,4

14-8-2015 11:46:52Geomilieu V3.00



stadsoevers roosendaal luchtkwaliteitresultaten NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: lucht 1
Resultaten voor model: lucht 1
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2015

Naam NO2 # Overschreidingen uur limiet [-]

lu 01 0
lu 02 0
lu 03 0
lu 04 0

14-8-2015 11:46:52Geomilieu V3.00



stadsoevers roosendaal luchtkwaliteitresultaten PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: lucht 1
Resultaten voor model: lucht 1
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2015

Naam X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³]

lu 01 89894,38 395067,95 21,6 21,3
lu 02 89990,94 394483,39 22,0 21,7
lu 03 89977,53 394494,44 21,9 21,7
lu 04 89873,85 395063,38 21,5 21,3

14-8-2015 11:57:17Geomilieu V3.00



stadsoevers roosendaal luchtkwaliteitresultaten PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: lucht 1
Resultaten voor model: lucht 1
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2015

Naam PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschreidingen 24 uur limiet [-]

lu 01 0,3 9
lu 02 0,2 10
lu 03 0,2 10
lu 04 0,2 10

14-8-2015 11:57:17Geomilieu V3.00



stadsoevers roosendaal luchtkwaliteitresultaten PM2,5

Rapport: Resultatentabel
Model: lucht 1
Resultaten voor model: lucht 1
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2015

Naam X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³]

lu 01 89894,38 395067,95 13,4 13,3
lu 02 89990,94 394483,39 13,8 13,7
lu 03 89977,53 394494,44 13,8 13,7
lu 04 89873,85 395063,38 13,4 13,3

14-8-2015 11:49:45Geomilieu V3.00



stadsoevers roosendaal luchtkwaliteitresultaten PM2,5

Rapport: Resultatentabel
Model: lucht 1
Resultaten voor model: lucht 1
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2015

Naam PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

lu 01 0,1
lu 02 0,1
lu 03 0,1
lu 04 0,1

14-8-2015 11:49:45Geomilieu V3.00
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1 Algemene rapportgegevens  
 

 

1.1 Administratieve gegevens  

 

De hogedruk aardgas buisleidingen waarvoor in deze QRA de risico’s worden berekend, worden 

geëxploiteerd door: 

 

Exploitant Adres 

De Nederlandse Gasunie N.V.  Concourslaan 17,  

9727 KC Groningen 

  

Deze QRA is uitgevoerd door: 

 

Naam: Niels den Haan 

Functie Medewerker Externe Veiligheid 

Bedrijf 
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant                                                                                     

 

Bezoekadres 
Spoorlaan 181 

5038 CB Tilburg 

Postadres  

 

Postbus 75 

5000 AB Tilburg 

Email n.den.haan@omwb.nl 

Telefoonnummer (013) 20 60 358 

1.2 Reden opstellen QRA 

Binnen de gemeente Roosendaal wordt het gebied Stadsoevers opnieuw ingericht, om de gevolgen 

van de plannen op de hoogte van het groepsrisico en de ligging van het plaatsgebonden risico te 

bepalen is deze QRA opgesteld.   

1.3 Gevolgde methodiek 

Bij de uitvoering van deze QRA is de rekenmethodiek gehanteerd, zoals deze beschreven staat in 

het document: “Handleiding risicoberekeningen Bevb”  versie 1.0, 20 december 2010. De hierin 

beschreven rekenmethodiek is uitgewerkt door het Centrum Externe Veiligheid (CEV) van het 

Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van het Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu. 

 

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 

1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3.  

 

1.4 Peildatum QRA 

De berekeningen zijn uitgevoerd op 18-8-2015. Het hiervoor opgevraagde leidingenbestand is 

geleverd door de Nederlandse Gasunie op 8-8-2015. 
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2 Algemene beschrijving van de buisleiding 

 

2.1 Gegevens van buisleiding 

 

Eigenaar Leidingnaam 
Diameter 

[mm] 

Druk 

[bar] 

N.V. Nederlandse Gasunie 1958_leiding-Z-529-03 219.10 40.00 

N.V. Nederlandse Gasunie 1958_leiding-Z-529-05 219.10 40.00 

Tabel: leidingeigenschappen 

 

Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende maatregelen 

verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen. 

 

 

 
Figuur :Geografische ligging hogedruk aardgasleidingen 

 

 

Z-529-05 

Z-529-03 
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3 Beschrijving omgeving 
 

 

Om te bepalen waar het maximale groepsrisico (GR) ten opzichte van de oriënterende (OW) ligt, is 

voor iedere hogedruk aardgastransportleiding een GR-berekening uitgevoerd. Aan de hand van 

deze berekeningen is bepaald of en waar er sprake is van een GR-aandachtspunt. Er is namelijk 

sprake van een GR-aandachtspunt indien het GR groter of gelijk is dan de OW.  

Om een groepsrisicoberekening te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om in het 

computerprogramma CAROLA de populatie binnen het invloedsgebied (dat wordt begrensd door de 

1% letaliteitafstand, zie paragraaf 4.2) van de leidingen in te voeren. In onderstaande 

hoofdstukken volgt een beschrijving van de hiervoor gebruikte uitgangspunten en aannamen.  

3.1 Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties 

Voor het vaststellen van de populatie in de invloedsgebieden van de leidingen is gebruik gemaakt 

van kengetallen voor bepaalde soorten populatie (PGS 1, deel 6) en van de door de gemeente 

Roosendaal aangeleverde gegevens over de te verwachten populatie binnen de bepaalde 

gebruiksfuncties in het plangebied. Voor het gebied buiten het plangebied is de populatie 

aangevraagd uit de populatie service. Deze gegevens zijn weergegeven als punten in de 

onderstaande figuur. De groene punten worden weergegeven voor de woon populatie, de blauwe 

punten zijn gegevens met betrekking tot de werkpopulatie. De ingevoerde populatie is hieronder in 

de figuur weergegeven en wordt op de volgende pagina verder toegelicht.  

 

 

 
Figuur : ingevoerde populatie in de invloedsgebieden.  

 

  

1 2 

4 

3 

6 

5 

8 
7 9 



 6

De bevolkingsgegevens van de ingevoerde populatiepolygonen zijn hieronder weergegeven: Het 

aanwezigheidspercentage overdag en ’s nacht is aangepast conform het aantal wonende en 

werkende mensen binnen de populatiepolygoon. De kolom “percentage personen” bestaat uit 

verschillende percentages die zijn gescheiden door het “/” teken. Deze percentages, respectievelijk 

van links naar rechts houden het volgende in:  

• Percentage aanwezigheid overdag,  

• Percentage aanwezigheid ’s nachts,  

• percentage buiten het gebouw op het perceel overdag (bv. in de tuin),  

• percentage buiten het gebouw op het perceel ’s nachts,  

• percentage aanwezig over het gehele jaar overdag 

• percentage aanwezig over het gehele jaar ’s nachts  

Als dichtheid is het aantal personen per hectare weergegeven. 

Tabel : Invoergegevens populatiepolygonen 

 

*Het evenementen terrein is zowel doorberekend met 10 evenementen per jaar met 5000 

personen als met 100 evenementen per jaar met 500 personen. Deze verschillende invoer 

mogelijkheden bleken geen significant verschil op te leveren in de hoogte van het 

groepsrisico. 

 

Hieronder volgt nog een korte toelichting op enkele uitgangspunten van de beschreven polygonen. 

Bij het evenement op het Wubbenterrein is ervan uitgegaan dat een evenement ongeveer 8 uur 

duurt, waarvan 4 uur overdag en 4 uur in de avond. De gehanteerde verhouding tussen dag en 

nacht is 10,5 en 13,5 uur.  

Voor de polygoon RBC evenementen is uitgegaan van een evenement met 5000 personen dat 175 

keer per jaar wordt gehouden. De duur van een evenement is 1,5 uur overdag en 4,5 uur in de 

avond.  

Voor het ROC nacht werkdagen is aangenomen dat er 250 keer per jaar ook s’nacht of in de avond 

80 personen aanwezig zijn gedurende 2,5 uur per keer.  

Voor de zorgboulevard (nacht periode) is aangenomen er 250 keer per jaar ook s’nacht of in de 

avond 20 personen aanwezig zijn gedurende 2,5 uur per keer. 

  

Nr beschrijving Type Aantal Dichtheid Percentage Personen 

1 900 woningen Wonen 2160.0   100/50/7/1/100/100 

2* Evenement Wubbenterrein 

(5000 personen 10 keer per 

jaar) 

Evenement 5000.0   100/ 100/ 100/ 100/ 1/ 1 

3 RBC evenementen Evenement 5000.0   100/ 100/ 9/ 9/ 7/ 16 

4 Bedrijven RBC Werken 200.0   100/0/7/1/100/100 

5 Bedrijvigheid in de plint Werken   40.0 100/0/7/1/100/100 

6 ROC  Werken 1060.0   100/0/7/1/100/100 

7 ROC nacht werkdagen Evenement 80.0   100/ 100/ 0/ 1/ 0/ 13 

8 Zorgboulevard + KDV Werken 148.0   100/0/7/1/100/100 

9 Zorgboulevard (nacht 

periode) 

Evenement 20.0   100/ 100/ 7/ 1/ 0/ 13 
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3.2 Risicoverhogende objecten 

Het Besluit externe veiligheid buisleidingen regelt dat bij de vaststelling van een bestemmingsplan 

waarin een risicoverhogend object (bijvoorbeeld een windturbine) in de directe omgeving van een 

buisleiding wordt toegelaten, dat hiermee bij het beoordelen van de contouren van die buisleiding 

rekening moet worden gehouden. 

Voor zowel bovengrondse als ondergrondse gasleidingen adviseert de Gasunie een afstand aan te 

houden waarbuiten geen significante negatieve invloed van een windturbine te verwachten is. Deze 

afstand hangt samen met de gevolgen voor de omgeving wanneer de windturbine omvalt of een 

blad afbreekt.  

Voor ondergrondse buisleidingen adviseert de gasunie een afstand van: 

• Maximale werpafstand bij nominaal toerental. 
Voor bovengrondse buisleidingen adviseert de gasunie een afstand van: 

• Maximale werpafstand bij overtoeren. 
 

Uit die inventarisatie is gebleken dat er zich geen windturbines bevinden die een risicoverhogend 

effect hebben op deze buisleidingen 

 

3.3 Weerstation 

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het weerstation 

Woensdrecht. 
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4 Mogelijke risico’s voor de omgeving 
 

4.1 Risico’s leiding 

Op basis van de door de leidingexploitant aangeleverde leidingdata blijkt dat binnen het plangebied 

hogedruk aardgasleidingen zijn gelegen. Deze leidingen zijn in de onderstaande tabel 

weergegeven. In de tabel zijn de relevante resultaten uit de risicoberekening vermeld. Per 

buisleiding is aangegeven of deze een plaatsgebonden risicocontour heeft van 10-6 per jaar en per 

buisleiding is de hoogte van het groepsrisico vermeld t.o.v. de oriënterende waarde. 

 

Eigenaar Leidingnaam 
Diameter 

[mm] 

Druk 

[bar] 
PR10-6 

Max. 

GR 

t.o.v. 

OW 

N.V. Nederlandse Gasunie 1958_leiding-Z-529-03 219.10 40.00 
NEE 0,173 

N.V. Nederlandse Gasunie 1958_leiding-Z-529-05 219.10 40.00 
NEE <0,1 

 

4.2 Invloedsgebied 

Het invloedsgebied van de leiding wordt begrensd door de 1% letaliteitafstand, Dit is de afstand 

waarop nog 1% van de personen zal komen te overlijden in het geval van het meest ongunstigste 

ongevalscenario. Hoe groter de diameter en druk van de leiding des te groter is het invloedsgebied. 

Binnen het invloedsgebied zijn de aanwezige personen van belang voor de groepsrisicoberekening. 

 

De onderstaande weergaven van de invloedsgebieden zijn afkomstig uit de Carola berekening van 

de leiding.  

 

Van de leidingen is zowel de 1% & de 100% letaliteitsafstand weergegeven. Voor de berekening en 

het invoeren van de populatie is de 1% letaliteit van belang, deze afstand wordt wettelijk gezien 

als het invloedsgebied van de leiding.  

De 100% letaliteitsafstand kan van belang zijn voor de wijze waarop de groepsrisico 

verantwoording moet worden opgesteld, dit wordt in deze QRA niet verder toegelicht. 
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4.3 Invloedsgebied leiding Z-529-05 

 

 
Figuur:Huidige ligging invloedsgebied (1% letaliteit) van de hogedruk aardgasleiding Z-529-05. De 

binnenste contour is de 100% letaliteitsafstand.  

4.4 Invloedsgebied leiding Z-529-03 

 

 
Figuur:Huidige ligging invloedsgebied (1% letaliteit) van de hogedruk aardgasleiding. De 

binnenste contour is de 100% letaliteitsafstand.  
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4.5 Plaatsgebonden risico 

Geen van de berekende leidingen heeft een plaatsgebonden risicocontour van meer dan 10-6 per 

jaar. Aan de normen voor het plaatsgebonden risico wordt zodoende voldaan. Het plaatsgebonden 

risico wordt niet verder toegelicht in deze QRA.  
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4.6 Groepsrisico 

In deze paragraaf wordt het groepsrisico toegelicht.  

4.6.1 Leiding Z-529-03 

 

 

 
Figuur : Kilometer leiding met het hoogste groepsrisico (groen). In het blauw is de gehele leiding 

aangegeven. De rode contour hieromheen is het invloedsgebied van de leiding.  

 

 

 

 
Figuur : FN curve behorend bij de boven aangegeven kilometer leiding.  

 

De hoogte van het groepsrisico bedraagt  0,173 * de oriënterende waarde. Het hoge groepsrisico 

wordt voornamelijk veroorzaakt door de evenementen in het stadion.  
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4.6.2 Leiding Z-529-05 

 

 

 
Figuur : Kilometer leiding met het hoogste groepsrisico (groen). In het blauw is de gehele leiding 

aangegeven. De rode contour hieromheen is het invloedsgebied van de leiding.  

 

 

 

 
Figuur : FN curve behorend bij de boven aangegeven kilometer leiding.  

 

De hoogte van het groepsrisico bedraagt < 0,1 * de oriënterende waarde 
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4.7 Maatregelen  
 

In de risicoanalyse van de buisleidingen zijn geen mitigerende maatregelen doorgerekend.  
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Gemeente Roosendaal is voornemens plangebied Stadsoevers in Roosendaal te transformeren naar 

een woningbouwlocatie. Op dit moment bestaat het gebied voor een groot gedeelte uit bedrijfsterrein 

en enkele woningen. Volgens nationale en internationale regelgeving is het verplicht om voordat 

deze ingreep plaatsvindt onderzoek te doen naar het eventuele voorkomen van beschermde flora en 

fauna.  

Naast het effect op beschermde soorten kan het nodig zijn om onderzoek te verrichten naar de 

eventuele negatieve effecten van de ingreep op de kwaliteit van beschermde gebieden in de 

omgeving. 

 

Door middel van deze quickscan worden de volgende vragen beantwoord: 

 Welke middels de Flora- en faunawet beschermde flora en fauna komen (potentieel) voor in 

het plangebied? 

 Welke negatieve effecten kan de (potentieel) aanwezige flora en fauna ondervinden van de 

ingreep? 

 Houdt, gelet op de mogelijke negatieve effecten, het uitvoeren van de ingreep een 

overtreding van de Flora- en faunawet in? 

 Naar welke soorten en voor deze soorten belangrijke functies dient eventueel aanvullend 

onderzoek plaats te vinden? 

 Zijn negatieve effecten op beschermde gebieden op voorhand uit te sluiten of is hiervoor 

een nadere toetsing nodig? 

 

In hoofdstuk 2 wordt de relevante wet- en regelgeving toegelicht. In hoofdstuk 3 worden werkwijze en 

inspanning beschreven, en in hoofdstuk 4 volgt een beschrijving van het plangebied. In hoofdstuk 5 

worden de resultaten van de flora- en fauna-inventarisatie gepresenteerd. De ingreep wordt in 

hoofdstuk 6 omschreven. In hoofdstuk 7 worden vervolgens de mogelijke effecten van de ingreep 

gerelateerd aan de (potentiële) flora en fauna en getoetst aan de Flora- en faunawet. Ook wordt 

ingeschat of negatieve effecten op beschermde gebieden op voorhand uitgesloten kunnen worden. 

In hoofdstuk 8 zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen. Tevens is een korte bronnenlijst 

opgenomen (hoofdstuk 9). 
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De Flora- en faunawet is de soortgerichte implementatie van de Europese Habitatrichtlijn en 

Vogelrichtlijn en bundelt de bepalingen die voorheen in verschillende wetten waren opgenomen: 

Vogelwet 1936, Jachtwet, Natuurbeschermingswet (hoofdstuk V: soortenbescherming), Nuttige 

Dierenwet 1914 en Wet Bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten. De Flora- en faunawet 

beschermt in beginsel soorten. 

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

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

activiteiten uit te voeren zonder schade aan beschermde dieren en planten aan te brengen. 

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

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

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

 

De Flora- en faunawet kent, naast de zorgplicht, een aantal verbodsbepalingen welke relevant zijn 

voor de onderhavige toetsing: 

Artikel 8 

Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te 

verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei 

andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 

Artikel 9 

Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, 

te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 

Artikel 10 

Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te 

verontrusten. 

Artikel 11 

Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, 

behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te 

nemen of te verstoren. 

Artikel 12 

Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te 

rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 
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Op 23 februari 2005 is de AmvB art. 75 van de Flora- en faunawet in werking getreden. In dit besluit 

is een vrijstelling voor specifieke activiteiten en soorten geregeld. Tevens introduceert de AmvB de 

gedragscode. 

Tabel 1 

Voor soorten die zijn opgenomen in Tabel 1 geldt een algehele vrijstelling wanneer de 

werkzaamheden vallen onder: 

 bestendig beheer en onderhoud, ook in landbouw en bosbouw; 

 bestendig gebruik; 

 ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. 

Soorten opgenomen in Tabel 1 zijn licht beschermd. Er dient een ontheffing te worden aangevraagd 

wanneer de werkzaamheden niet onder een van bovengenoemde categorieën vallen en er een (te 

verwachten) negatief effect op de soorten uit Tabel 1 is. Deze aanvraag wordt door bevoegd gezag 

onderworpen aan een lichte toets. Daarbij wordt getoetst of de gunstige staat van instandhouding 

van de soort niet in het geding is en of de activiteit een redelijk doel dient. 

Tabel 2 

Soorten opgenomen in Tabel 2 zijn zwaar beschermd. Hierbij geldt een vrijstelling mits gewerkt wordt 

volgens een door de minister goedgekeurde gedragscode. Vallen de werkzaamheden niet onder de 

bij Tabel 1 genoemde categorieën of wordt niet gewerkt volgens een gedragscode, dan moet een 

ontheffing aangevraagd worden. Deze aanvraag wordt, net als voor de soorten van Tabel 1 geldt, 

onderworpen aan een lichte toets. 

Tabel 3 

De soorten opgenomen in Tabel 3 zijn strikt beschermde soorten. Ook wanneer werkzaamheden 

vallen onder een van de bij Tabel 1 genoemde categorieën geldt niet zonder meer een vrijstelling. 

Alleen bij bestendig beheer en onderhoud is een vrijstelling mogelijk wanneer gewerkt wordt volgens 

een goedgekeurde gedragscode. Werkzaamheden die in een van de andere categorieën vallen en 

die negatieve effecten op beschermde soorten (kunnen) hebben zijn ontheffingsplichtig. Voor het 

verstrekken van een ontheffing wordt deze onderworpen aan een zware toets wanneer: 

 er geen andere bevredigende oplossing voor de geplande activiteit is; 

 de geplande activiteit geen afbreuk doet aan de gunstige staat van instandhouding van de 

soort; 

 er sprake is van een in of bij de wet genoemd belang. 

Bij soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn moet tevens sprake zijn van een van de volgende 

door de Habitatrichtlijn erkende belangen: 

 dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 

economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten; 
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 bescherming van flora en fauna; 

 openbare veiligheid. 

Vogels 

Met ingang van 26 augustus 2009 heeft het Ministerie van LNV (nu RVO) een nieuw beleid ten 

aanzien van broedvogels ingezet. Verblijfplaatsen van broedvogels zijn door de Flora- en faunawet 

beschermd. De Flora- en faunawet kent hierbij geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het 

gaat bovendien om individuele broedgevallen.  

De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest. Deze eenmalig te gebruiken nesten 

vallen onder de bescherming van artikel 11 van de Flora- en faunawet in de periode dat deze 

daadwerkelijk gebruikt worden. 

Van een beperkt aantal vogels is de nestlocatie het gehele jaar beschermd door de Flora- en 

faunawet (03). Het betreft dan vogels die in de volgende categorieën vallen: 

 vogels die het gehele jaar door gebruikmaken van hun nestlocatie als vaste rust- en/ of 

verblijfplaats; 

 koloniebroeders die erg honkvast zijn en sterk afhankelijk zijn van bebouwing of specifiek 

biotoop.  

 niet koloniebroeders die erg honkvast zijn en sterk afhankelijk zijn van bebouwing of 

specifiek biotoop 

 vogels die jaar in jaar uit van hetzelfde nest gebruikmaken en zelf niet of nauwelijks in staat 

zijn om een eigen nest te bouwen. 

Voor het aantasten van de functionaliteit van een jaarrond beschermd nest dient altijd een ontheffing 

aangevraagd te worden. 

Ontheffing kan alleen verkregen worden op grond van een wettelijk belang uit de Vogelrichtlijn. 

Wettelijke belangen zijn: 

 bescherming van flora en fauna; 

 veiligheid van het luchtverkeer; 

 volksgezondheid of openbare veiligheid. 

Naast de bovenstaande vier categorieën is er ook nog een vijfde categorie. Van deze vogels 

wenst Bevoegd Gezag een inventarisatie of inschatting van de nestmogelijkheden in de 

nabijheid. Ontbreken deze dan dient de initiatiefnemer passende maatregelen te nemen en/of 

een ontheffing aan te vragen. 
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Werken volgens een gedragscode kan (soms) een vrijstelling voor soorten uit Tabel 2 en Tabel 3 

geven. Hiervoor dient gewerkt te worden volgens een door de minister vastgestelde gedragscode. 

Een overzicht van goedgekeurde gedragscodes is te vinden op: https://mijn.rvo.nl/gedragscodes-

overige-organisaties

 

 

In Nederland zijn de bescherming van natuurgebieden en de daarin voorkomende natuurwaarden 

geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998. Onder deze wetgeving vallen zowel de Natura 2000-

gebieden als de Beschermde Natuurmonumenten. Natura 2000-gebieden zijn gebieden die 

aangewezen zijn op grond van de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn of beide. Zowel Natura 2000-

gebieden als Beschermde Natuurmonumenten zijn geselecteerd en als te beschermen gebieden 

aangewezen op grond van in deze gebieden voorkomende bijzondere natuurwaarden. Deze 

natuurwaarden mogen niet worden aangetast. De Provincie is het bevoegd gezag voor de 

Natuurbeschermingswet 1998. Voor meer informatie over de Natuurbeschermingswet 1998 en het 

toetsingskader wordt verwezen naar de website van de Rijksoverheid 

(http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/natura-2000).  

 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN; voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) bestaat uit 

planologisch beschermde gebieden die zijn aangewezen om ecologische verbindingen te realiseren 

tussen belangrijke natuurgebieden. Deze natuurgebieden en de verbindingen daartussen vormen 

samen een ecologisch netwerk. De wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN mogen niet door 

een ingreep worden aangetast. Alle (mogelijke) effecten van een voorgenomen ingreep moeten 

daarop dan ook worden getoetst. De Provincie, waarbinnen het plangebied valt, geeft invulling aan 

het NNN en is daartoe het Bevoegd Gezag. Voor meer informatie over het NNN en het 

toetsingskader wordt verwezen naar de website van de Rijksoverheid 

(http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/natuurnetwerk-nederland). 
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De volgende methoden werden bij het onderzoek gebruikt:  

1. Op donderdag 23 juli 2015 werd plangebied Stadsoevers Roosendaal Stadsoevers, 

Roosendaaldoor B.J.A. Backx bezocht. Daarbij werden de in het plangebied aanwezige 

ruimtelijke structuren en ecotopen met behulp van de volgende instrumenten 

geïnventariseerd: 

 verrekijker; 

 zaklamp; 

 fotocamera. 

2. Door middel van literatuuronderzoek werd onderzocht welke beschermde flora en fauna in 

de ruime omgeving van het plangebied recentelijk werden waargenomen. Hierbij werd 

gebruik gemaakt van gegevens uit recente verspreidingsatlassen en actuele websites. 

Daarnaast werd de ligging van het plangebied ten opzichte van nabijgelegen beschermde 

gebieden onderzocht. 

3. Aan de hand van het veldbezoek en het literatuuronderzoek werd op grond van expert 

judgement een inschatting gemaakt van de beschermde flora en fauna met bijbehorende 

functies die in het plangebied (kunnen) voorkomen. 

4. In samenspraak met de opdrachtgever werd de ingreep in kaart gebracht en omschreven. 

5. Op grond van de beschreven ingreep werd een inschatting gemaakt van de redelijkerwijs te 

verwachten negatieve effecten op de (potentieel) aanwezige beschermde soorten en 

functies. 

6. Vervolgens werden de mogelijke negatieve effecten getoetst aan de Flora- en faunawet. 

7. Ten slotte werd bepaald of negatieve effecten op beschermde gebieden op voorhand zijn uit 

te sluiten of dat hiervoor nog een aanvullende toetsing noodzakelijk is. 
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Het plangebied Stadsoevers Roosendaal is gelegen in Roosendaal, in de provincie Noord-Brabant. 

In Figuur 1 is de begrenzing van het plangebied weergegeven. Het plangebied wordt aan de 

zuidzijde begrensd door de Kade, aan de westzijde door de watergang langs de Scherpdeel, aan de 

noordzijde door de Jan Vermeerlaan en aan de oostzijde door de Industriestraat. Binnen het 

plangebied liggen twee deelgebieden welke buiten het project vallen.  

 

Figuur 1. Ligging van plangebied Standsovers Roosendaal, met de begrenzing in rood aangegeven. © 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn, 2015. 

 

Binnen het plangebied zijn de volgende ecotopen aanwezig (zie ook Bijlage 1): 

 droog, intensief beheerd grasland (gazon); 

 droog, extensief beheerd grasland; 

 nat, extensief beheer grasland; 

 enkele stenen gebouwen met dakpannen, houten betimmering en spouwmuur; 

 stenen gebouwen zonder dakpannen, houten betimmering en spouwmuur; 

 gebouwen opgetrokken uit metalen golfplaten; 

 breed, diep stilstaand water (> 2 meter breed, > 1 meter diep); 

 dunne bomen (diameter borsthoogte < 25 cm); 

 dikke bomen (diameter borsthoogte > 25 cm), zonder holtes; 
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 lage, opgaande begroeiing, voornamelijk bestaande uit algemene soorten van voedselrijke 

omstandigheden, zoals grote brandnetel (Urtica dioica) en gewone braam (Rubus 

fruticosus); 

 aangeplante siervegetatie in de tuinen rondom de huizen en gebouwen bestaande uit 

soorten als laurierkers (Prunus laurocerasus) en conifeer (Coniferae spec). 

 

Het Natura 2000-gebied dat het dichtste bij het plangebied ligt is “Brabantse Wal”. Dit gebied ligt op 

een afstand van meer dan 8 km van het plangebied. 

Het plangebied ligt op een afstand van 0,4 km van het NNN. De NNN ligt ten noorden van de A17 

welke gelegen is tussen het plangebied en het NNN. 

Beschermde Natuurmonumenten zijn niet aanwezig binnen een straal van 5 km van het plangebied. 

De watergang langs de Scherpdeel, een gedeelte van het kanaal en de tussenliggende verbinding 

zijn door de Provincie Noord-Brabant aangemerkt als ecologische verbindingszone. Deze 

verbindingszonde is weergegeven in Figuur 2. 

 

Figuur 2. Ligging Provinciale Ecologische verbindingszone, welke door plangebied Standsoevers 
Roosendaal loopt. Bron: http://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/natuurbeheerplan/. 
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Op grond van de aanwezige ecotopen is een inschatting gemaakt van de beschermde flora en fauna 

die mogelijk in het plangebied voorkomen. Omdat onderhavige activiteit in de categorie ruimtelijke 

ontwikkeling valt wordt in dit hoofdstuk een beoordeling gemaakt van soorten uit Tabel 2 (zwaar 

beschermd) en Tabel 3 (strikt beschermd) van de Flora- en faunawet. Voor soorten uit Tabel 1 (licht 

beschermd) geldt een algehele vrijstelling, waarbij wel rekening gehouden dient te worden met de 

zorgplicht. 

 

Op grond van de voedselrijke omstandigheden ter plekke en het ontbreken van muurvegetatie tijdens 

het veldbezoek worden geen zwaar of strikt beschermde vaatplanten verwacht. Ook werden tijdens 

het veldbezoek geen zwaar of strikt beschermde vaatplanten aangetroffen. 

 

 

De verspreidingsgebieden van grote bosmuis (Apodemus flavicollis) en veldspitsmuis (Crocidura 

leucodon) liggen buiten het plangebied (respectievelijk langs de oostgrens, in Twente en in Zeeuws-

Vlaanderen) (Broekhuizen et al., 1992, Regelink & Bosch, 2007). Voor de noordse woelmuis 

(Microtus oeconomus) geldt dat deze soort een zeer natte, kruidenrijke vegetatie behoeft en dat de 

verspreiding zich beperkt tot de lage, natte delen van Nederland. De waterspitsmuis (Neomys 

fodiens) is gebonden aan schone wateren met een rijke oevervegetatie. Deze is in het plangebied 

enkel marginaal aanwezig in de vorm van de watergang bij de Scherpdeel. Gezien de ligging in het 

stedelijk gebied en het ontbreken van waarnemingen van waterspitsmuizen in de ruime omgeving 

gedurende de afgelopen 10 jaar (NDFF) is de aanwezigheid van deze soort in het plangebied 

redelijkerwijs uitgesloten. Derhalve kan worden gesteld dat binnen het plangebied geen beschermde 

muizensoorten voorkomen. 

 

In het plangebied werden geen sporen van zwaar of strikt beschermde marterachtigen aangetroffen. 

De vele rommelhoekjes en makkelijk toegankelijke leegstaande gebouwen vormen potentieel 

geschikte verblijfplaatsen voor de steenmarter (Martes foina). De steenmarter trekt de laatste jaren 

langzaam op richting het westen van het land. In de ruime omgeving van Roosendaal zijn echter 

geen waarnemingen bekend uit de laatste 5 jaar (waarneming.nl, telmee.nl, NDFF). Het plangebied 

ligt dus buiten het bekende verspreidingsgebied van de steenmarter, waarmee de aanwezigheid van 

de steenmarter in het plangebied redelijkerwijs uitgesloten is. 

In het plangebied werden geen sporen van de das (Meles meles) aangetroffen. De das heeft dan ook 

geen verblijfplaats of essentieel foerageergebied in het plangebied.  

In het plangebied werden voorts geen sporen van de boommarter (Martes martes) en otter (Lutra 

lutra) aangetroffen. Binnen het plangebied is daarnaast geen geschikt habitat voor deze soorten 
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aanwezig. Deze soorten hebben dan ook geen verblijfplaats of essentieel foerageergebied in het 

plangebied. 

 

Uit de wijde omgeving van het plangebied zijn waarnemingen van de eekhoorn (Sciurus vulgaris) 

bekend. Tijdens het veldbezoek werden geen eekhoorns of nesten van de eekhoorn aangetroffen. 

Het is derhalve redelijkerwijs uitgesloten dat het plangebied onderdeel uitmaakt van essentieel 

leefgebied van deze soort. 

In het plangebied werden voorts geen sporen van de bever (Castor fiber) aangetroffen. Binnen het 

plangebied is daarnaast geen geschikt habitat voor deze soort aanwezig. De bever heeft dan ook 

geen verblijfplaats of essentieel foerageergebied in het plangebied. 

 

Het plangebied is geschikt als foerageergebied voor tien soorten vleermuizen. Lijnvormige 

elementen zijn aanwezig in de vorm van de watergangen en bomenrijen. Deze kunnen gebruikt 

worden als vaste vliegroute door vleermuizen. Een deel van de gebouwen heeft een spouwmuur, 

dakpannen en/of houten betimmering met ruimte daarachter. In deze gebouwen kunnen 

verblijfplaatsen van gebouw bewonende vleermuizen aanwezig zijn. Binnen het plangebied zijn geen 

bomen met losse bast of holtes aanwezig welke gebruikt kunnen worden als verblijfplaats door 

vleermuizen. 

In het plangebied kunnen derhalve de volgende soorten worden verwacht: gewone dwergvleermuis 

(Pipistrelllus pipistrellus), ruige dwergvleermuis (Pipistrelllus nathusii), kleine dwergvleermuis 

(Pipistrellus pygmaeus), rosse vleermuis (Nyctalus noctula), laatvlieger (Eptesicus serotinus), 

tweekleurige vleermuis (Vespertilio murinus), gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus), grijze 

grootoorvleermuis (Plecotus austriacus), watervleermuis (Myotis daubentonii) en meervleermuis 

(Myotis dasycneme).  

In Tabel 1 is weergegeven welke functies van bovengenoemde soorten mogelijk voorkomen. Een 

kaart met daarop weergegeven welke delen van het plangebied mogelijk een essentiële functie voor 

vleermuizen vervullen is opgenomen als Bijlage 2 van deze rapportage. 
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Tabel 1. De potentieel voorkomende soorten vleermuizen en functies. 
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gewone dwergvleermuis X X X X X X 

ruige dwergvleermuis X  X X X X 

kleine dwergvleermuis X  X X X X 

rosse vleermuis     X X 

Laatvlieger X X ? X X X 

tweekleurige vleermuis     X X 

gewone grootoorvleermuis X X X X X X 

grijze grootoorvleermuis     X X 

watervleermuis X X   X X 

meervleermuis X X X X X X 

 

 

Binnen het plangebied zijn mogelijk jaarrond beschermde nesten van de huismus (Passer 

domesticus) aanwezig. Huismussen broeden onder dakpannen en in ruimtes van leegstaande of 

weinig gebruikte gebouwen die voor huismussen toegankelijk zijn door openingen in de buitenmuur 

of kapotte ramen. De gebouwen waarin zich mogelijk jaarrond beschermde nesten van de huismus 

bevinden zijn weergegeven op de kaart welke opgenomen is in Bijlage 2 van deze rapportage. Door 

het ontbreken van daken die steil genoeg zijn om geschikte broedruimte te bieden aan gierzwaluwen 

(Apus apus) zijn jaarrond beschermde nesten van deze soort in het plangebied niet te verwachten. 

Tijdens het veldbezoek zijn geen horsten van roofvogels aangetroffen in de bomen. Daarnaast zijn er 

geen sporen aangetroffen welke wijzen op de aanwezigheid van uilen. Tijdens het veldbezoek zijn 

geen roofvogels, uilen, roeken of andere broedvogels met jaarrond beschermde nesten uit Categorie 

1 t/m 4 aangetroffen in het plangebied. Het ontbreken van waarnemingen gecombineerd met de 

ligging van het plangebied in het stedelijk gebied van Roosendaal maakt dat de aanwezigheid van 

overige jaarrond beschermde nesten redelijkerwijs is uitgesloten.  

Naast huismussen kunnen algemene zangvogels die in tuinen en stedelijk gebied broeden (zoals 

merel (Turdus merula), heggenmus (Prunella modularis) en winterkoning (Troglodytes troglodytes)) 

en overige vogels die broeden in gebouwen onder bijvoorbeeld dakpannen, zoals kauw (Coloeus 

monedula) binnen het plangebied aanwezig zijn. 
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In het plangebied is een watergang met goed ontwikkelde water- en oevervegetatie aanwezig 

grenzend aan de Scherpdeel. Deze watergang vormt mogelijk geschikt voortplantingswater voor de 

Alpenwatersalamander (Mesotriton alpestris), welke bekend is in de omgeving van het plangebied 

(NDFF, telmee.nl). Zowel deze watergang als het kanaal vormen mogelijk leefgebied van de kleine 

modderkruiper (Cobitis taenia). Overige zwaarder of strikt beschermde amfibieën of vissen zijn 

binnen het plangebied niet te verwachten.  

 

Het plangebied ligt ver buiten het bekende verspreidingsgebied van muurhagedis (Lacerta muralis) 

en ringslang (Natrix natrix). Op grond van het ontbreken van voor overige reptielen geschikte 

ecotopen in het plangebied (zoals schrale vegetatie met voldoende rustige, zonnige plekken) en de 

ligging in het stedelijk gebied van Roosendaal kan het voorkomen van reptielen redelijkerwijs worden 

uitgesloten. 

 

In het plangebied komen geen voedselarme wateren of vegetaties voor die geschikt zijn als 

leefgebied voor zwaarder of strikt beschermde libellen en dagvlinders. Het voorkomen van zwaar of 

strikt beschermde libellen en dagvlinders kan daarom redelijkerwijs worden uitgesloten. 

 

In verband met het ontbreken van voor overige zwaar of strikt beschermde ongewervelden geschikte 

ecotopen (oude eiken, schoon water, veensloten, vennen) in het plangebied kan het voorkomen van 

deze soorten redelijkerwijs worden uitgesloten. 
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Gemeente Roosendaal is voornemens plangebied Stadsoevers in Roosendaal te transformeren naar 

een woningbouwlocatie. Ingrepen die daartoe in het plangebied plaatsvinden bestaan voornamelijk 

uit: 

 slopen bestaande gebouwen; 

 verwijderen (deel van de) vegetatie; 

 bouwrijp maken van de grond; 

 bouw woningen; 

 aanleg infrastructuur. 

De Flora- en faunawet hanteert een aantal belangen waar een ingreep onder kan vallen. 

Onderhavige ingreep valt onder het volgende belang: 

j. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. 

Wanneer het plan onderdeel uit maakt van een grotere structuurvisie of noodzakelijk is om te 

voldoen aan de woningvraag in de gemeente, dan kan de ingreep daarnaast vallen onder het 

volgende belang: 

e. dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 

economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten. 

 



 

18 Ecologische quickscan Stadsoevers, Roosendaal | RA15282-01 
 

 

Op grond van de resultaten van het veldbezoek, het literatuuronderzoek en de te verwachten 

effecten van de ingreep is een toetsing aan de Flora- en faunawet uitgevoerd. Uit deze toetsing volgt 

welke negatieve effecten verwacht kunnen worden en welke soorten daarbij betrokken zijn. Ook 

geeft de toetsing aan of aanvullend onderzoek dan wel een ontheffing in het kader van de Flora- en 

faunawet is vereist. 

Voorts is onderzocht of negatieve effecten op beschermde gebieden op voorhand kunnen worden 

uitgesloten of dat hiervoor nog aanvullend onderzoek nodig is. 

 

 

Uit de resultaten blijkt dat het voorkomen van beschermde functies van het gebied voor zwaar of 

strikt beschermde soorten uit deze soortgroepen redelijkerwijs uitgesloten kan worden. Daarmee is 

ook een negatief effect op deze soorten redelijkerwijs uit te sluiten. De ingreep houdt voor deze 

soortgroepen dan ook geen overtreding van de Flora- en faunawet in. 

 

Uit de resultaten blijkt dat tien soorten vleermuizen binnen het plangebied kunnen voorkomen. In 

Tabel 2 is weergegeven op welke potentieel voorkomende combinatie van soorten en functies 

binnen het plangebied mogelijk negatieve effecten te verwachten zijn. 
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Tabel 2. De potentieel voorkomende soorten vleermuizen en functies. 
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gewone dwergvleermuis X X X X X X 

ruige dwergvleermuis X  X X X X 

kleine dwergvleermuis X  X X X X 

rosse vleermuis     X X 

laatvlieger X X ? X X X 

tweekleurige vleermuis     X X 

gewone grootoorvleermuis X X X X X X 

grijze grootoorvleermuis     X X 

watervleermuis X X   X X 

meervleermuis X X X X X X 

  Geen negatief effect te verwachten 

  Negatief effect niet uitgesloten 

 

 

Binnen het plangebied zijn mogelijk jaarrond beschermde nesten van huismussen aanwezig in een 

aantal te slopen gebouwen. Bij de sloop van deze gebouwen gaan deze nesten verloren. Daarnaast 

kan het verwijderen van de vegetatie leiden tot het verlies van voldoende rust- en slaapplekken en 

foerageergebied van huismussen. Overige soorten met jaarrond beschermde soorten uit Categorie 1 

t/m 4 zijn redelijkerwijs uitgesloten, waarmee ook negatieve effecten van de voorgenomen ingreep 

op deze soorten uitgesloten zijn. Voor vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten uit Categorie 5, 

zoals koolmees (Parus major) en pimpelmees (Parus caeruleus) zijn voldoende alternatieve 

broedlocaties aanwezig in de directe omgeving van het plangebied. 

Werkzaamheden die uitgevoerd worden tijdens het broedseizoen kunnen leiden tot verstoring van 

broedgevallen van algemene vogelsoorten uit met name het stedelijke gebied. Omdat alle vogels 

tijdens het broeden zijn beschermd, kunnen werkzaamheden tijdens het broedseizoen leiden tot een 

overtreding van de Flora- en faunawet. 

 

Binnen het plangebied komt mogelijk voortplantingswater en leefgebied van de 

Alpenwatersalamander en kleine modderkruiper voor. Ingrepen aan de watergang en oevers van de  
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Scherpendeel en het kanaal kunnen een negatief effect hebben op het potentieel leefgebied van 

deze soorten. 

 

Uit de resultaten blijkt dat het voorkomen van beschermde soorten uit de soortgroepen vaatplanten, 

marterachtigen, eekhoorns en bevers, reptielen, libellen, dagvlinders en overige ongewervelden 

redelijkerwijs kan worden uitgesloten. Daarmee is ook een negatief effect op deze soorten 

redelijkerwijs uit te sluiten. De ingreep leidt derhalve niet tot een overtreding van de Flora- en 

faunawet voor deze soorten. 

 

Het Natura 2000-gebied dat het dichtste bij het plangebied ligt is “Brabantse Wal”. Dit gebied ligt op 

een afstand van meer dan 8 km van het plangebied. 

Door menselijke invloeden in het tussenliggende gebied (als gevolg van de aanwezigheid van 

bijvoorbeeld stedelijk gebied en grote wegen) zijn negatieve effecten door geluidsverstoring of 

visuele verstoring als gevolg van de ingreep op Natura 2000-gebieden uitgesloten. De ingreep draagt 

niet bij aan verreikende effecten, zoals stikstofdepositie of verdroging.  

In de omgeving van het plangebied zijn geen Beschermde Natuurmonumenten aanwezig. 

Vervolgstappen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 zijn voor dit project dan ook niet 

nodig.  

De ingreep vindt niet plaats binnen het NNN. Hierdoor is het afwegingskader Ecologische 

Hoofdstructuur niet van toepassing. 

Binnen het plangebied loopt een gebied dat door de Provincie Noord-Brabant aangewezen is als 

ecologische verbindingszone. Bij de ingreep dient een afweging gemaakt te worden of deze een 

negatief effect heeft op de kwaliteit van deze ecologische verbindingszone voor planten en dieren. 
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Uit de toetsing van de resultaten van het onderzoek aan de Flora- en faunawet blijkt dat bij uitvoering 

van de ingreep mogelijk negatieve effecten te verwachten zijn op: 

 vleermuizen; 

 amfibieën; 

 vissen; 

 vogels. 

Op de overige soortgroepen wordt geen negatief effect op beschermde soorten (of functies) 

verwacht. 

Op grond van de ligging van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden en de aard van 

de ingreep worden geen significant negatieve effecten verwacht op de kwaliteit van beschermde 

gebieden. Afhankelijk van de wijze waarop de ingreep plaatsvindt kunnen mogelijk negatieve 

effecten optreden op het gebied dat door de Provincie Noord-Brabant is aangewezen als ecologische 

verbindingszonde (zie Figuur 2). 

 

Enkele gebouw bewonende soorten vleermuizen hebben mogelijk hun vaste rust- en/of 

verblijfplaatsen in een deel van de te slopen gebouwen. Daarom is het noodzakelijk voordat de 

ingreep plaatsvindt aanvullend onderzoek te verrichten naar het voorkomen van deze soorten 

vleermuizen in het plangebied. Het verdient aanbeveling dit aanvullende onderzoek uit te voeren 

volgens het Vleermuisprotocol 2013 van de Gegevensautoriteit Natuur.  

Bij gebruikmaking van dit protocol is er een grote mate van zekerheid dat een eventuele 

ontheffingsaanvraag zonder aanvullende informatie in behandeling wordt genomen. Tevens geeft het 

Vleermuisprotocol invulling aan de onderzoeksinspanning voortkomend uit de Flora- en faunawet. 

Aanvullend vleermuisonderzoek houdt in dat er drie bezoeken in periode 15 mei t/m 15 juli (twee 

direct na zonsondergang en een direct voor zonsopkomst) en twee bezoeken in periode 15 augustus 

t/m 1 oktober (ruim na zonsondergang en ruim voor zonsopkomst) aan het plangebied gebracht 

dienen te worden. Deze bezoeken moeten met behulp van een heterodyne batdetector met time 

expansion uitgevoerd worden. 

 

In het plangebied zijn mogelijk jaarrond beschermde nesten van de huismus aanwezig in een 

gedeelte van de te slopen panden. Het omliggende groen maakt mogelijk onderdeel uit van het 

essentieel leefgebied van de huismussen als deze in de gebouwen broeden. Tijdens het veldbezoek 

zijn huismussen in het plangebied waargenomen. Het is noodzakelijk dat voorafgaand aan sloop van 

potentieel geschikte gebouwen of het verwijderen van het omliggende groen een nader onderzoek 

uit te voeren naar de aanwezigheid van huismussen. Het is aan te bevelen dit onderzoek uit te 
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voeren conform de richtlijnen uit de Soortenstandaard huismus van RVO. Volgens de 

soortenstandaard voor huismus is het noodzakelijk om in de periode 1 april - 15 mei twee gerichte 

veldbezoeken of in de periode 10 maart – 20 juni vier gerichte veldbezoeken te brengen. Deze 

veldbezoeken moeten plaatsvinden onder rustige (weers)omstandigheden, rond 1-2 uur na 

zonsopkomst en met een tussenperiode van minimaal 10 dagen. 

Voor de andere mogelijk aanwezige soorten broedvogels geldt dat de werkzaamheden buiten het 

broedseizoen uitgevoerd dienen te worden. Voor het broedseizoen stelt de wet geen vaste begin- of 

einddatum. Normaal gesproken loopt het broedseizoen voor de meeste vogelsoorten van 15 maart 

tot 15 juli.  

Wanneer niet buiten het broedseizoen gewerkt kan worden moet het plangebied voorafgaande aan 

de werkzaamheden door een deskundige op het gebied van beschermde soorten onderzocht worden 

op de aanwezigheid van broedgevallen. Ook is het dan aan te raden het aanwezige snoeiafval en de 

vegetatie binnen het werkterrein (ruim) voor het broedseizoen te verwijderen, teneinde de kans op 

broedgevallen binnen het plangebied te beperken. 

Het is niet mogelijk ontheffing te verkrijgen voor het verstoren van broedende vogels.  

 

In algemene zin kan worden gesteld dat op grond van de mogelijke effecten de uitvoering van de 

ingreep niet door de Flora- en faunawet wordt verhinderd, mits tijdig aanvullend onderzoek wordt 

uitgevoerd naar vleermuizen, Alpenwatersalamanders, kleine modderkruipers en huismussen en 

rekening wordt gehouden met het broedseizoen van vogels. Afhankelijk van de resultaten van dit 

aanvullende onderzoek kan een aanvraag van een ontheffing en het opstellen en uitvoeren van een 

mitigatieplan noodzakelijk zijn.  

Eventuele significant negatieve effecten op nabijgelegen beschermde gebieden zijn in het 

onderhavige geval niet aan de orde. Voorafgaand aan de ingreep moet een afweging gemaakt 

worden van de effecten die deze kan hebben op de door de Provincie Noord-Brabant aangewezen 

ecologische verbindingszone. 
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Figuur 3. Kaart met daarop het plangebied in rood weergegeven. Potentiële vliegroutes voor vleermuizen 
zijn met geel weergegeven. Gebouwen met potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen zijn met blauw 
weergegeven. Gebouwen met potenties voor zowel vleermuizen als ook jaarrond beschermde nesten van 
de huismus zijn met groen weergegeven. © Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn, 
2015. 
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Het Ministerie van LNV (nu: RVO) heeft in augustus 2009 de lijst met vogelsoorten waarvan de 

nesten het hele jaar door beschermd zijn aangepast. Met ingang van 26 augustus 2009 geldt een 

jaarronde bescherming van nestplaatsen van de categorie 1 – 4 soorten: 

 boomvalk (Falco subbuteo) 

 buizerd (Buteo buteo) 

 gierzwaluw (Apus apus) 

 grote gele kwikstaart (Motacilla cinerea) 

 havik (Accipiter gentilis) 

 huismus (Passer domesticus) 

 kerkuil (Tyto alba) 

 oehoe (Bubo bubo) 

 ooievaar (Ciconia ciconia) 

 ransuil (Asio otus) 

 roek (Corvus frugilegus) 

 slechtvalk (Falco peregrinus) 

 sperwer (Accipiter nisus) 

 steenuil (Athene noctua) 

 wespendief (Pernis apivorus) 

 zwarte wouw (Milvus migrans). 

Meer informatie over deze lijst en de bescherming van nestplaatsen van vogels door de Flora- en 

faunawet is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.  



 
 

In opdracht van: Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

 

In het kader van de Flora- en faunawet 
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De initiatiefnemer is voornemens plangebied Stadsoevers in Roosendaal te transformeren naar een 

woningbouwlocatie. Volgens nationale en internationale regelgeving is het verplicht om voordat de 

ingreep plaatsvindt onderzoek te doen naar het eventuele voorkomen van beschermde flora en 

fauna.  

Uit een ecologische potentie-inschatting van Regelink Ecologie & Landschap (Backx, 2015) is 

gebleken dat in het plangebied nader onderzoek naar vleermuizen, Alpenwatersalamander, kleine 

modderkruiper en huismus moet plaatsvinden om overtreding van de Flora- en faunawet te 

voorkomen. In opdracht van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft Regelink Ecologie 

& Landschap in het plangebied gedurende de paarperiode onderzoek naar vleermuizen uitgevoerd. 

 

Met behulp van dit onderzoek worden de volgende vragen beantwoord: 

 Welke soorten vleermuizen komen gedurende de paarperiode voor in het plangebied?  

 Welke functies heeft het plangebied voor de aanwezige soorten vleermuizen gedurende de 

paarperiode? 

 Leidt de ingreep tot overtreding van de verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet? 

 

In hoofdstuk 2 worden werkwijze en inspanning beschreven, hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van 

het plangebied. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het vleermuisonderzoek gepresenteerd. De 

ingreep wordt in hoofdstuk 5 omschreven. Vervolgens zijn de mogelijke effecten van de ingreep 

gerelateerd aan de aanwezige soorten vleermuizen en getoetst aan de Flora- en faunawet 

(hoofdstuk 6). In hoofdstuk 7 volgen de conclusies en aanbevelingen. Ten slotte is een korte 

literatuurlijst opgenomen (hoofdstuk 8). 

Bij het opstellen van deze rapportage is uitgegaan van de definities zoals aanwezig op de website 

van Regelink Ecologie & Landschap1.  

                                                        
 

1 http://www.regelink.net/kenniscentrum/definities-vleermuizenonderzoek/ 



 
 

  

 

Op 8 en 29 september 2015 werd het plangebied Stadsoevers te Roosendaal geïnventariseerd op 

vleermuizen. De toegepaste onderzoekmethoden worden in dit hoofdstuk nader toegelicht. 

Tijdens alle bezoeken waren de weersomstandigheden geschikt voor het inventariseren van 

vleermuizen (Tabel 1).  

Tabel 1. Datum en tijdstip van en weersomstandigheden tijdens de inventarisaties. 

Datum Tijdstip Type 

onderzoek 

Naam 

medewerker 

Weersomstandigheden 

08-09-2015 Avond Batdetector B.J.A. Backx 15 ºC, zwaar bewolkt, droog, 

2 Bft. 

28-09-2015 Avond Batdetector B.J.A. Backx 14 ºC, onbewolkt, droog, 2 

Bft. 

 

 

Tijdens de veldbezoeken werd op grond van geluid en zicht geïnventariseerd. Met behulp van een 

heterodyne batdetector met opname- en vertragingsfunctie (type: Petterson D240x) werd de 

echolocatie die vleermuizen uitzenden hoorbaar gemaakt voor mensen.  

Wanneer de soort op grond van frequentie, klank en ritme niet met zekerheid kon worden bepaald, 

werd een opname gemaakt met een extern opnameapparaat (type: Roland Edirol R09H). Met behulp 

van het computerprogramma Batsound werden de opnamen nader geanalyseerd. Hierbij werden de 

criteria zoals beschreven door Arjan Boonman (www.batecho.eu) toegepast. Door daarnaast zoveel 

mogelijk visueel waar te nemen werd de determinatie geverifieerd en werd het gedrag (en daarmee 

vaak de functie van het gebied) vastgesteld. 

Gedurende de nazomer (september) werden de bezoeken tussen een uur na zonsondergang en een 

uur voor zonsopkomst uitgevoerd. In deze periode werd vier uur per bezoek geïnventariseerd. 
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Plangebied Stadsoevers betreft een gebied in Roosendaal (Provincie Noord-Brabant). Het gebied 

bevindt zich tussen de straten Borchwerf, Westelijke Havendijk en Scherpdeel. In Figuur 1 is de 

begrenzing van het plangebied met rood aangegeven. De gebouwen welke tijdens het 

vleermuisonderzoek onderzocht zijn staan op kaart in oranje gearceerd weergegeven.  

 

Figuur 1: Ligging van het plangebied, met de begrenzing in rood aangegeven. De gebouwen welke onderzocht zijn op 

verblijfplaatsen van vleermuizen zijn met oranje weergegeven. Het gebied dat rood gearceerd is weergegeven is niet 

onderzocht doordat dit niet toegankelijk was. © Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn, 2015. 

In het vleermuisonderzoek is een gedeelte van het plangebied niet onderzocht doordat het niet 

mogelijk was toegang te krijgen tot dit afgesloten gebied. In het gebied liggen twee gebouwen 

(Scherpendeel 12 en 16) welke wel potentieel geschikt geacht worden voor vleermuizen, en als 

zodanig waren opgenomen in de rapportage van de potentie-inschatting. Daarnaast kan het gebied 

mogelijk een belangrijk onderdeel uitmaken van het foerageergebied van vleermuizen. 

Een derde gebouw dat niet onderzocht is betreft het Kellebeek college, omdat dit nieuwe gebouw 

niet gesloopt of anders verlicht zal gaan worden en daardoor eigenlijk niet bij het plangebied hoort.  

  



 
 

  

 

Gedurende het onderzoek werden binnen het plangebied drie soorten vleermuizen aangetroffen:  

 Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus); 

 Gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus); 

 Watervleermuis (Myotis daubentonii). 

Hieronder worden per soort de waarnemingen en functies weergegeven. Verspreidingskaarten zijn 

opgenomen in Bijlage 1. 

 

 

Tijdens de inventarisaties werden verspreid over het plangebied gewone dwergvleermuizen 

foeragerend waargenomen. Tijdens het paarseizoen werden tijdens beide veldbezoeken bij 

verschillende gebouwen roepende mannetjes gehoord. Ook bij de bomen op de parkeerplaats op de 

hoek van de Wethouder Lanenstraat en Westelijke Havendijk werd tijdens het veldbezoek op 28 

september een roepend mannetje gehoord. 

 

Bij het veldbezoek op 8 september werd een roepende gewone grootoorvleermuis waargenomen op 

de parkeerplaats op de hoek van de Wethouder Lanenstraat en Westelijke Havendijk. Op basis van 

het gedrag is vastgesteld dat deze gewone grootoor een paarverblijf heeft in een van de bomen op 

de parkeerplaats. Verder werden gedurende het onderzoek geen grootoorvleermuizen waargenomen 

in het plangebied. 

 

Gedurende de nacht van 8 op 9 september werd meerdere malen een foeragerende watervleermuis  

waargenomen bij het kanaal aan de Westelijke Havendijk. 

 

 

Binnen het plangebied werden foeragerende gewone dwergvleermuizen en watervleermuizen 

waargenomen. Er werden een of enkele watervleermuizen foeragerend waargenomen bij het kanaal 

aan de Westelijke Havendijk. In de rest van het plangebied werden geen watervleermuizen 

waargenomen. Gewone dwergvleermuizen werden op verschillende plaatsen in het plangebied 

foeragerend waargenomen. Het betrof slechts een beperkt aantal foeragerende dieren. Hierdoor kan 

gesteld worden dat in de onderzochte delen van het plangebied geen essentieel foerageergebied 

voor vleermuizen aanwezig was in de paarperiode. Op basis van deze resultaten kan de 

aanwezigheid van essentiële foerageergebieden in het niet onderzochte gedeelte en gedurende 

andere perioden van het jaar niet uitgesloten worden.  
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Het kanaal wordt door watervleermuizen en gewone dwergvleermuizen als geleidend element 

gebruikt. Het betrof slechts enkele dieren van beide soorten. Geen van de overige aanwezige 

lijnvormige elementen werd gedurende de veldbezoeken door grote aantallen dieren als vliegroute 

gebruikt. Essentiële vliegroutes zijn dan ook niet aanwezig. Doordat het onderzoek uitsluitend in het 

najaar is uitgevoerd kan op basis hiervan niet beoordeeld worden of essentiële vliegroutes aanwezig 

zijn in andere perioden van het jaar. 

 

Tijdens de paarperiode (september) werden bij verschillende gebouwen roepende mannetjes van de 

gewone dwergvleermuis waargenomen. Gewone dwergvleermuizen vliegen al roepend rond om 

vrouwtjes naar hun paarverblijfplaats te lokken. Doordat zij hierbij door hun hele territorium vliegen is 

het doorgaans lastig om de exacte paarverblijfplaats te lokaliseren. Wel kan op basis van het gedrag 

in veel gevallen vastgesteld worden in welk gebouw of (groep) bomen zich de paarverblijfplaats 

bevindt. In het plangebied werden acht paarverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen 

vastgesteld in gebouwen. Tijdens het veldbezoek op 28 september werd daarnaast een 

paarverblijfplaats van een gewone dwergvleermuis vastgesteld in een van de twee bomen op de 

parkeerplaats op de hoek van de Wethouder Lanenstraat en Westelijke Havendijk. In deze boom 

bevond zich bij het veldbezoek op 8 september een paarverblijfplaats van een grootoorvleermuis. 

Omdat het onderzoek uitsluitend in de paarperiode heeft plaatsgevonden, kon niet vastgesteld 

worden of in het plangebied zomer- of kraamverblijfplaatsen aanwezig zijn. Door de aanwezigheid 

van paarverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen in de gebouwen kan niet worden uitgesloten 

dat enkele dieren de gebouwen gebruiken als winterverblijfplaats. Door het ontbreken van het 

waarnemen van zwermgedrag en in- en uitvliegende dieren tijdens het onderzoek wordt niet 

verwacht dat er een winterverblijfplaats van grote aantallen dieren aanwezig is in het onderzochte 

gedeelte van het plangebied. 

  



 
 

  

 

Gemeente Roosendaal is voornemens plangebied Stadsoevers in Roosendaal te transformeren naar 

een woningbouwlocatie. Ingrepen die daartoe in het plangebied plaatsvinden bestaan voornamelijk 

uit: 

 slopen bestaande gebouwen; 

 verwijderen (deel van de) vegetatie; 

 bouwrijp maken van de grond; 

 bouw woningen; 

 aanleg infrastructuur. 

De Flora- en faunawet hanteert een aantal belangen waar een ingreep onder kan vallen. 

Onderhavige ingreep valt onder het volgende belang: 

j. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. 

Wanneer het plan onderdeel uit maakt van een grotere structuurvisie of het plan noodzakelijk is om 

te voldoen aan de woningvraag in de gemeente, dan kan de ingreep daarnaast onder het volgende 

belang vallen: 

e. dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 

economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten. 
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In het plangebied zijn in de onderzochte gebouwen acht paarverblijfplaatsen van gewone 

dwergvleermuizen aanwezig. Daarnaast is er tenminste een paarverblijfplaats aanwezig in het niet 

geheel te onderzoeken gebouw aan de Scherpdeel 12. Bij sloop van de bestaande bebouwing 

verdwijnen deze verblijfplaatsen. Daarnaast is in de bomen op de parkeerplaats op de hoek van de 

Wethouder Lanenstraat en Westelijke Havendijk een paarverblijfplaats van zowel de gewone 

dwergvleermuis als gewone grootoorvleermuis aanwezig.  

De voorgenomen ingreep heeft een negatief effect op de lokaal aanwezige populaties van de 

gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis. Omdat het onderzoek enkel uitgevoerd is in 

de paarperiode, is op basis van dit onderzoek niet vast te stellen of de ingreep een effect op de 

gunstige staat van instandhouding van deze soorten. 

 

Het is niet toegestaan de ingreep zonder aanvullende mitigerende maatregelen uit te voeren. Artikel 

11 van de Flora- en faunawet verbiedt namelijk onder andere het vernietigen van vaste rust- en/of 

verblijfplaatsen. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient daarom een mitigatieplan 

opgesteld te worden. Daarnaast dient een aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden gedurende de 

kraamperiode om alle mogelijk aanwezige beschermde functies van het plangebied voor vleermuizen 

in die periode volledig in beeld te brengen. Voor het gedeelte van het plangebied dat niet onderzocht 

kon worden, omdat er geen toegang tot de percelen was, dient nog een volledig onderzoek 

uitgevoerd te worden om alle mogelijk aanwezige beschermde functies voor vleermuizen in beeld te 

brengen.  



 
 

  

 

 

 Het plangebied fungeert als foerageergebied voor de gewone dwergvleermuis en 

watervleermuis. Op grond van het aantal aangetroffen foeragerende dieren en de 

aanwezigheid van vergelijkbaar jachtgebied in de directe omgeving, kan geconcludeerd 

worden dat het onderzochte gedeelte van het plangebied gedurende de paarperiode geen 

essentieel foerageergebied voor vleermuizen is. 

 Gedurende het onderzoek werden geen vliegroutes waargenomen. Het is waarschijnlijk dat 

in het plangebied geen essentiële vliegroutes aanwezig zijn in de paarperiode.   

 In het onderzochte gedeelte van het plangebied zijn negen paarverblijfplaatsen van gewone 

dwergvleermuizen en een paarverblijfplaats van een gewone grootoorvleermuis aanwezig.  

 Bij het onderzoek werden geen aanwijzingen gevonden voor een winterverblijfplaats voor 

grotere aantallen dieren.  

 Wanneer de onderzochte gebouwen gesloopt worden en de bomen op de parkeerplaats op 

de hoek van de Wethouder Lanenstraat en Westelijke Havendijk gekapt worden verdwijnen 

negen paarverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en een paarverblijf van de 

gewone grootoorvleermuis.   

 Met het uitvoeren van de werkzaamheden wordt de Flora- en faunawet overtreden.  

 Omdat het onderzoek enkel heeft plaatsgevonden in de paarperiode en niet het gehele 

plangebied onderzocht kon worden, kan gesteld worden dat het plangebied nog niet 

afdoende is geïnventariseerd op vleermuizen. 

 

 Het onderzochte gedeelte van het plangebied dient nader onderzocht te worden in de 

kraamperiode om de aanwezigheid van zomer- en kraamverblijfplaatsen, essentiële 

vliegroutes en foerageergebied van vleermuizen met voldoende zekerheid aan te tonen dan 

wel uit te sluiten. Het nog niet onderzochte gedeelte van het plangebied moet nog jaarrond 

onderzocht worden om ook de aanwezigheid van paar- en winterverblijfplaatsen met 

voldoende zekerheid aan te tonen dan wel uit te sluiten. 

 Voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient een mitigatieplan opgesteld te worden 

waarmee de gunstige staat van instandhouding van de waargenomen soorten gewaarborgd 

blijft. Daarnaast dient een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet aangevraagd te 

worden voordat de ingreep plaats kan vinden. Een succesvolle aanvraag kan pas ingediend 

worden als er een volledig vleermuisonderzoek heeft plaatsgevonden. 
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 Om overtreding van de Flora- en faunawet te voorkomen dient naast het 

vleermuisonderzoek nog aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden naar 

Alpenwatersalamanders, kleine modderkruipers en huismussen. 
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De Flora- en faunawet is de soortgerichte implementatie van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn 

en bundelt de bepalingen die voorheen in verschillende wetten waren opgenomen: Vogelwet 1936, 

Jachtwet, Natuurbeschermingswet (hoofdstuk V: soortenbescherming), Nuttige Dierenwet 1914 en 

Wet Bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten. De Flora- en faunawet beschermt in beginsel 

soorten. 

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

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

activiteiten uit te voeren zonder schade aan beschermde dieren en planten aan te brengen. 

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

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

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

De Flora- en faunawet kent, naast de zorgplicht, een aantal verbodsbepaling welke relevant zijn voor 

de onderhavige toetsing: 

Artikel 8 

Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te 

verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei 

andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 

Artikel 9 

Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, 

te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 

Artikel 10 

Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te 

verontrusten. 

Artikel 11 

Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, 

behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te 

nemen of te verstoren. 

Artikel 12 

Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te 

rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 



 

 

Op 23 februari 2005 is de “AmvB art. 75” van de Flora- en faunawet in werking getreden. In dit 

besluit is een vrijstelling voor specifieke activiteiten en soorten geregeld. Tevens introduceert de 

AmvB de gedragscode. 

Tabel 1 

Voor soorten die zijn opgenomen in Tabel 1 geldt een algehele vrijstelling wanneer de 

werkzaamheden vallen onder: 

 bestendig beheer en onderhoud, ook in landbouw en bosbouw; 

 bestendig gebruik; 

 ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. 

Er dient een ontheffing te worden aangevraagd wanneer de werkzaamheden niet onder een van 

deze categorieën vallen en er een (te verwachten) negatief effect op de soorten uit Tabel 1 is. Deze 

aanvraag wordt door bevoegd gezag onderworpen aan een lichte toets. Daarbij wordt getoetst of de 

gunstige staat van instandhouding van de soort niet in het geding is, en of de activiteit een redelijk 

doel dient. 

Tabel 2 

De soorten zoals opgenomen in Tabel 2 zijn strenger beschermd. Hierbij geldt een vrijstelling mits 

gewerkt wordt volgens een door de minister goedgekeurde gedragscode. Vallen de werkzaamheden 

niet onder de bij Tabel 1 genoemde categorieën of wordt niet gewerkt volgens een gedragscode, dan 

moet een ontheffing aangevraagd worden. Deze aanvraag wordt, net als voor de soorten van Tabel 

1 geldt, onderworpen aan een lichte toets. 

Tabel 3 

De soorten uit Tabel 3 zijn de zwaarst beschermde soorten. Ook wanneer werkzaamheden vallen 

onder een van de bij Tabel 1 genoemde categorieën, geldt niet zonder meer een vrijstelling. Alleen 

bij bestendig beheer en onderhoud is een vrijstelling mogelijk wanneer gewerkt wordt volgens een 

goedgekeurde gedragscode. Werkzaamheden die in een van de andere categorieën vallen en welke 

negatieve effecten op beschermde soorten (kunnen) hebben, zijn ontheffingsplichting. Voor het 

verstrekken van een ontheffing wordt deze onderworpen aan een zware toets wanneer: 

 er geen andere bevredigende oplossing voor de geplande activiteit is; 

 de geplande activiteit geen afbreuk doet aan de gunstige staat van instandhouding van de 

soort; 

 er sprake is van een in of bij de wet genoemd belang. 

Bij soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn moet tevens sprake zijn van een van de 

volgende door de Habitatrichtlijn erkende belangen: 

 dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 

economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten; 
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 bescherming van flora en fauna; 

 openbare veiligheid. 

Vogels 

Met ingang van 26 augustus 2009 heeft het Ministerie van LNV (nu EZ) een nieuw beleid ten aanzien 

van broedvogels ingezet. Verblijfplaatsen van broedvogels zijn door de Flora- en faunawet 

beschermd. De Flora- en faunawet kent hierbij geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het 

gaat bovendien om individuele broedgevallen.  

De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest. Deze eenmalig te gebruiken nesten 

vallen onder de bescherming van artikel 11 van de Flora- en faunawet in de periode dat deze 

daadwerkelijk gebruikt worden. 

Van een beperkt aantal vogels is de nestlocatie het gehele jaar beschermd door de Flora- en 

faunawet. Het betreft dan vogels die: 

 het gehele jaar door gebruik maken van hun nestlocatie als vaste rust- en/ of 

verblijfplaatsen; 

 erg honkvast en al dan niet koloniebroeders zijn. Deze soorten keren ieder jaar naar 

dezelfde locaties terug. De voorwaarden waaraan de nestlocaties moeten voldoen zijn erg 

specifiek en vaak slechts in beperkte mate in het landschap beschikbaar; 

 jaar in jaar uit van hetzelfde nest gebruik maken en zelf niet of nauwelijks in staat zijn om 

een eigen nest te bouwen. 

Indien een jaarrond beschermd nest is aangetroffen moet altijd een omgevingscheck uitgevoerd 

worden. Een deskundige dient dan te onderzoeken of er voor de soort in de omgeving voldoende 

plekken en materiaal aanwezig zijn om zelf een vervangende locatie te vinden en een vervangend 

nest te maken. Indien dit niet mogelijk is, dient een vervangende nestlocatie aangeboden te worden. 

Wanneer dit ook niet mogelijk blijkt, dient een ontheffing aangevraagd te worden. 

Ontheffing kan alleen verkregen worden op grond van een wettelijk belang uit de Vogelrichtlijn. 

Wettelijke belangen zijn: 

 bescherming van flora en fauna; 

 veiligheid van het luchtverkeer; 

 volksgezondheid of openbare veiligheid. 

Werken volgens een gedragscode kan (soms) een vrijstelling voor soorten op Tabel 2 en Tabel 3 

geven. Hiervoor dient gewerkt te worden volgens een door de minister vastgestelde gedragscode. 

Een overzicht van goedgekeurde gedragscodes is te vinden op: 



 

 

http://www.hetlnvloket.nl/onderwerpen/vergunning-en-ontheffing/dossiers/dossier/flora-en-faunawet-

ruimtelijke-ingrepen/stap-5-gedragscode-gebruiken/overzicht-van-de-gedragscodes  

http://www.hetlnvloket.nl/onderwerpen/vergunning-en-ontheffing/dossiers/dossier/flora-en-faunawet-ruimtelijke-ingrepen/stap-5-gedragscode-gebruiken/overzicht-van-de-gedragscodes
http://www.hetlnvloket.nl/onderwerpen/vergunning-en-ontheffing/dossiers/dossier/flora-en-faunawet-ruimtelijke-ingrepen/stap-5-gedragscode-gebruiken/overzicht-van-de-gedragscodes

