150 kV-verbinding Dinteloord-Roosendaal



 LQSDVVLQJVSODQN9YHUELQGLQJ'LQWHORRUG5RRVHQGDDO

Inhoudsopgave

Toelichting

5

Hoofdstuk1






Inleiding
$DQOHLGLQJ 


6LWXHULQJYDQKHWSODQJHELHG
3ODQRORJLVFKMXULGLVFKHUHJHOLQJ
'HELMKHWSODQEHKRUHQGHVWXNNHQ
2SERXZWRHOLFKWLQJ 


























5






Hoofdstuk2



Het inititiatief
$OJHPHHQ 
3ODQEHVFKULMYLQJ













10



Hoofdstuk3







Beleidskader
$OJHPHHQ 


(XURSD



1DWLRQDDOEHOHLG 

3URYLQFLDDOHQUHJLRQDDOEHOHLG
*HPHHQWHOLMNEHOHLG

&RQFOXVLH 































12







Hoofdstuk4




Afweging
$OJHPHHQ 



1XWHQQRRG]DDNHQSURYLQFLDDOEHODQJ
7UDFpNHX]H
















21




Hoofdstuk5










Onderzoek
$OJHPHHQ 


(FRORJLH 


:DWHUWRHWV


%RGHP



$UFKHRORJLH


0LOLHXK\JLsQLVFKHDVSHFWHQ
(OHFWULVFKHHQPDJQHWLVFKHYHOGHQ
([SORVLHYHQ


.DEHOVHQOHLGLQJHQ










































26










Hoofdstuk6



Juridische planopzet
3ODQRS]HW 


7RHOLFKWLQJRSGHSODQUHJHOV













39



Hoofdstuk7



Uitvoerbaarheid
(FRQRPLVFKHXLWYRHUEDDUKHLG
0DDWVFKDSSHOLMNHXLWYRHUEDDUKHLG













41



Bijlagen
%LMODJH
%LMODJH
%LMODJH

1DWXXU

%RGHP

$UFKHRORJLH

















43











Bijlage 4: Explosieven

%








147

$5&$',6





%

 LQSDVVLQJVSODQN9YHUELQGLQJ'LQWHORRUG5RRVHQGDDO

$5&$',6





%

 LQSDVVLQJVSODQN9YHUELQGLQJ'LQWHORRUG5RRVHQGDDO

$5&$',6





 LQSDVVLQJVSODQN9YHUELQGLQJ'LQWHORRUG5RRVHQGDDO

Toelichting
&RQFHSWRQWZHUSDSULO

Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding

Aanleiding
7HQQH7LVYRRUQHPHQVRPHHQN9NDEHOYHUELQGLQJDDQWHOHJJHQYDQKHW
WUDQVIRUPDWRUVWDWLRQRSKHW$JUR)RRGFOXVWHU:HVW%UDEDQW $)&:% ELM'LQWHORRUG
QDDUKHWWUDQVIRUPDWRUVWDWLRQELM5RRVHQGDDO
,Q:HVW%UDEDQWZRUGWKHW$JUR)RRGFOXVWHU:HVW%UDEDQWJHUHDOLVHHUG,QKHWNRUW
NRPWGH]HRQWZLNNHOLQJRSKHWYROJHQGHQHHURSGHWHUUHLQHQYDQGHEHVWDDQGH
VXLNHUIDEULHNLVUXLPWHYRRUKDXLWJHHIEDUHJURQG'H]HUXLPWHNDQ]RZHOJHEUXLNW
ZRUGHQYRRUXLWEUHLGLQJYDQGHVXLNHUIDEULHNDOVJHYROJYDQFDPSDJQHYHUOHQJLQJHQ
FHQWUDOLVDWLHYDQDFWLYLWHLWHQDOVYRRUEHGULMYHQPHWGLUHFWHELQGLQJDDQGHVXLNHUIDEULHN
$DQVOXLWHQGDDQGHEHVWDDQGHVXLNHUIDEULHN WHQQRRUGHQYDQGH1RRUGODQJHZHJHQ
RRVWHOLMNYDQGH'HUULHNUHHN LVFLUFDKDEUXWR KDQHWWR UXLPWHYRRUHHQVSHFLILHN
DJURHQOHYHQVPLGGHOHQJHOLHHUGEHGULMYHQWHUUHLQ+HWJHELHGDDQVOXLWHQGDDQKHW
EHGULMYHQWHUUHLQ WHQQRRUGHQYDQGH1RRUGODQJHZHJHQWHQRRVWHQYDQGH$ ELHGW
UXLPWHYRRUFLUFDKDQHWWRJODVWXLQERXZ2QGHUVWDDQGHDIEHHOGLQJJHHIWKHW
SODQJHELHGZHHUYDQKHW$)&:%
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 LQSDVVLQJVSODQN9YHUELQGLQJ'LQWHORRUG5RRVHQGDDO

,QKHWSODQJHELHGLVDDQVOXLWLQJQRRG]DNHOLMNPHWKHWKRRJVSDQQLQJVQHW'H
JODVWXLQERXZEHGULMYHQPDNHQJHEUXLNYDQHLJHQHQHUJLHRSZHNV\VWHPHQ]RJHQDDPGH
:DUPWHNUDFKWNRSSHOLQJHQ :..HHQKHGHQ 0HWGH]HV\VWHPHQZHNNHQGHEHGULMYHQ
HOHNWULFLWHLWRSYRRUHLJHQJHEUXLNPDDUOHYHUHQGDDUQDDVWVXEVWDQWLHHOGRRUKHQ
RSJHZHNWHVWURRP WHUXJ DDQKHWRSHQEDUHQHW'H]HGHFHQWUDOHRSZHNNLQJYDQ
HOHNWULFLWHLWZRUGWJHVWLPXOHHUGGRRUGHRYHUKHLGRPGDWKHWHHQGXXU]DPHYRUPYDQ
HOHNWULFLWHLWEHWUHIW WZHHPDDO]RGXXU]DDPDOVHOHNWULFLWHLWGLHZRUGWRSJHZHNWGRRU
UHJXOLHUHJDVJHVWRRNWHFHQWUDOHV HQRPGDWKHWRSJHVWHOGHYHUPRJHQDIVFKDNHOEDDULV
HQMXLVWLQSLHNPRPHQWHQYDQYUDDJQDDUHOHNWULFLWHLWELMJHVFKDNHOGNDQZRUGHQ+HW
1HWZHUNEHGULMILVYHUSOLFKWGHWHUXJOHYHULQJYDQVWURRPRSKHWHOHNWULFLWHLWVQHWWH
IDFLOLWHUHQ
(ULVGDDURPRSKHW$)&:%YRRU]LHQLQGHERXZYDQHHQWUDQVIRUPDWRUVWDWLRQ'LW
WUDQVIRUPDWRUVWDWLRQLVUHHGVSODQRORJLVFKJHUHJHOGLQKHWSURYLQFLDDOLQSDVVLQJVSODQ
$)&:HVW%UDEDQW+HWWUDQVIRUPDWRUVWDWLRQGLHQWPHWHHQQLHXZHNDEHOYHUELQGLQJ
YHUERQGHQWHZRUGHQPHWKHWKRRJVSDQQLQJVQHWGDWELM5RRVHQGDDOORRSWHLQGSXQW
WUDQVIRUPDWRUVWDWLRQ5RRVHQGDDO'H]HN9YHUELQGLQJLVQRRG]DNHOLMNYRRUYHUGHUH
RQWZLNNHOLQJYDQKHW$)&:%
7HQQH7LVLQLWLDWLHIQHPHUYDQGHUHDOLVDWLHYDQGH]HN9NDEHOYHUELQGLQJ'H
NDEHOYHUELQGLQJLVYRRUHHQJURRWGHHOYDQKHWWUDFpQRJQLHWSODQRORJLVFKJHUHJHOG+HW
WUDFpORRSWRYHUJURQGJHELHGYDQPHHUGHUHJHPHHQWHQ(ULVGDDURPLQRYHUOHJPHWGH
SURYLQFLH1RRUG%UDEDQWEHVORWHQRPRRNYRRUGHNDEHOYHUELQGLQJHHQSURYLQFLDDO
LQSDVVLQJVSODQRSWHVWHOOHQ+HWLQSDVVLQJVSODQKHHIWGH]HOIGHMXULGLVFKHVWDWXVDOV
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 LQSDVVLQJVSODQN9YHUELQGLQJ'LQWHORRUG5RRVHQGDDO
HHQEHVWHPPLQJVSODQ1DYDVWVWHOOLQJPDDNWKHWLQSDVVLQJVSODQGHHOXLWYDQKHW GH 
EHVWHPPLQJVSODQ HQ GLHJHOGHQYRRUGHJURQGHQZDDURSKHWEHWUHNNLQJKHHIW DUW
OLG:UR 
9RRUOLJJHQGSURYLQFLDDOLQSDVVLQJVSODQYRUPWGHSODQRORJLVFKMXULGLVFKHUHJHOLQJ
ZDDUPHHGHYRRUJHQRPHQRQWZLNNHOLQJPRJHOLMNZRUGWJHPDDNW

1.2

Situering van het plangebied
+HWWUDFpORRSWRYHUKHWJURQGJHELHGYDQGHJHPHHQWHQ6WHHQEHUJHQHQ5RRVHQGDDO
7HUKRRJWHYDQGH$ELMGHVWDG5RRVHQGDDONDQDDQJHVORWHQZRUGHQRSKHW
ERYHQJURQGVHN9KRRJVSDQQLQJVQHWGDWGDDUORRSW'LWGHHOYDQKHWWUDMHFWLVUHHGV
SODQRORJLVFKJHUHJHOG+HWHLQGSXQWYDQYRRUOLJJHQGLQSDVVLQJVSODQORRSWGDQRRNWRW
GHERYHQJURQGVHKRRJVSDQQLQJVOLMQ2SRQGHUVWDDQGHDIEHHOGLQJLVGHVLWXHULQJYDQKHW
SODQJHELHGZHHUJHJHYHQ
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 LQSDVVLQJVSODQN9YHUELQGLQJ'LQWHORRUG5RRVHQGDDO

1.3

Planologisch-juridische regeling
'HKXLGLJHMXULGLVFKHUHJHOLQJYDQGHEHWUHIIHQGHJURQGHQLVQHHUJHOHJGLQGHYROJHQGH
EHVWHPPLQJVSODQQHQ
%HVWHPPLQJVSODQEXLWHQJHELHG'LQWHORRUGGDWLQDSULOGRRUGHJHPHHQWHUDDG
YDQ6WHHQEHUJHQLVYDVWJHVWHOG,QGLWEHVWHPPLQJVSODQKHHIWKHWSODQJHELHG
YRRUQDPHOLMNGHEHVWHPPLQJ$JUDULVFKJHELHG
%XLWHQJHELHG5RRVHQGDDOHQ1LVSHQUHSDUDWLHSODQGDWLQMXQLGRRUGH
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 LQSDVVLQJVSODQN9YHUELQGLQJ'LQWHORRUG5RRVHQGDDO
JHPHHQWHUDDGYDQ5RRVHQGDDOLVYDVWJHVWHOG,QGLWEHVWHPPLQJVSODQKHHIWKHW
SODQJHELHGPHWQDPHGHEHVWHPPLQJ/DQGHOLMNJHELHG
'HEHVWHPPLQJVSODQQHQPDNHQGHDDQOHJYDQHHQN9YHUELQGLQJQLHWPRJHOLMN
+HWYRRUOLJJHQGHLQSDVVLQJVSODQPDDNWGHJHZHQVWHRQWZLNNHOLQJPRJHOLMN+HW
LQSDVVLQJVSODQLVDIJHVWHPGRSGH:HWUXLPWHOLMNHRUGHQLQJHQYROGRHWDDQGHPHHVW
UHFHQWHLQ]LFKWHQEHWUHIIHQGHGHGLJLWDOHXLWZLVVHOLQJHQUDDGSOHJLQJ 526WDQGDDUGHQ 
+LHUGRRULVKHWLQSDVVLQJVSODQHHQJRHGOHHVEDDUHQEUXLNEDDUSODQ

1.4

De bij het plan behorende stukken
+HWSURYLQFLDDOLQSDVVLQJVSODQN9YHUELQGLQJ'LQWHORRUG5RRVHQGDDOEHVWDDWXLW
GHYROJHQGHVWXNNHQ
YHUEHHOGLQJVFKDDO
SODQUHJHOV
2SGHYHUEHHOGLQJ]LMQGHEHVWHPPLQJHQYDQGHLQKHWSODQJHELHGJHOHJHQJURQGHQ
DDQJHJHYHQ,QGHSODQUHJHOV]LMQEHSDOLQJHQRSJHQRPHQWHQHLQGHGHXLWJDQJVSXQWHQ
YDQKHWSODQ]HNHUWHVWHOOHQ
+HWSODQJDDWYRRUWVYHUJH]HOGYDQGH]HWRHOLFKWLQJ'HWRHOLFKWLQJKHHIWJHHQ
UHFKWNUDFKW,QGHWRHOLFKWLQJ]LMQGHDDQKHWSODQWHQJURQGVODJOLJJHQGHRQGHU]RHNHQ
HQHHQSODQEHVFKULMYLQJRSJHQRPHQ

1.5

Opbouw toelichting
,QGH]HWRHOLFKWLQJZRUGWLQKRRIGVWXNLQJHJDDQRSKHWLQLWLDWLHI9HUYROJHQVJHHIW
KRRIGVWXNHHQWRHOLFKWLQJRSKHWUHOHYDQWHUXLPWHOLMNEHOHLG(HQDIZHJLQJYDQQXWHQ
QRRG]DDNHQHHQRQGHUERXZLQJYDQGHWUDFpNHX]HLVRSJHQRPHQLQKRRIGVWXN'H
HOHPHQWHQGLHYDQLQYORHGNXQQHQ]LMQRSGHRQWZLNNHOLQJYDQKHWSODQJHELHGNRPHQ
DDQERGLQKRRIGVWXN,QKRRIGVWXN]LMQGHMXULGLVFKWHFKQLVFKHDVSHFWHQYDQGH
RSJHQRPHQUHJHOLQJZHHUJHJHYHQ+RRIGVWXNVOXLWGH]HWRHOLFKWLQJDIGRRUPLGGHOYDQ
HHQEHVFKRXZLQJRYHUGHXLWYRHUEDDUKHLGDOVPHGHGHUHVXOWDWHQYDQGHLQVSUDDNHQKHW
JHYRHUGHRYHUOHJ
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 LQSDVVLQJVSODQN9YHUELQGLQJ'LQWHORRUG5RRVHQGDDO

Hoofdstuk 2
2.1

Het inititiatief

Algemeen
,QGLWKRRIGVWXNZRUGWHHQWRHOLFKWLQJJHJHYHQRSKHWLQLWLDWLHI(UZRUGWLQJHJDDQRSGH
EHVWDDQGHHQWRHNRPVWLJHVLWXDWLH

2.2
2.2.1

Planbeschrijving
Bestaande situatie
+HWJHELHGEHWUHIWYRRUQDPHOLMNDNNHUERXZJHELHGPHWZHLQLJVWHGHOLMNHIXQFWLHV'RRU
KHWJHELHGORSHQHHQDDQWDOZDWHUORSHQHQKHW0DUN9OLHWNDQDDO%LM5RRVHQGDDONUXLVW
KHWWUDFpGH$HQORRSWKHWWUDFpWHQQRRUGHQYDQKHWLQGXVWULHWHUUHLQ%RUFKZHUIQDDU
KHWEHVWDDQGHKRRJVSDQQLQJVQHW
(HQEHODQJULMNHNDUDNWHULVWLHNYDQKHWJHELHGLVGHRSHQKHLG9HUVSUHLGGRRUKHWJHELHG
OLJJHQGLYHUVHDJUDULVFKHEHGULMYHQ

2.2.2

Toekomstige situatie
+HWSODQYRRU]LHWLQGHDDQOHJYDQHHQRQGHUJURQGVHNDEHOYHUELQGLQJPHWHHQ
VSDQQLQJVQLYHDXYDQN9$OVXLWJDQJVSXQWYRRUKHWUXLPWHOLMNEHVODJGDWZRUGW
LQJHQRPHQGRRUKHWWUDFpLVKHWYROJHQGHEHSDOHQG
'HNDEHOVZRUGHQJURWHQGHHOVDDQJHOHJGLQRSHQRQWJUDYLQJ%LMNUXLVLQJYDQZHJHQHQ
ZDWHUJDQJHQZRUGHQGHNDEHOVDDQJHOHJGGRRUPLGGHOYDQHHQJHVWXXUGHERULQJ9RRU
GHJURQGHQZDDULQGHNDEHOVZRUGHQJHOHJGZRUGWGRRUGHQHWEHKHHUGHUHHQ]DNHOLMN
UHFKWRYHUHHQNRPVWJHVORWHQPHWGHHLJHQDUHQJHEUXLNHUV+HWKXLGLJHJHEUXLNYDQ
GH]HJURQGHQEOLMIWPRJHOLMN
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 LQSDVVLQJVSODQN9YHUELQGLQJ'LQWHORRUG5RRVHQGDDO
'HEUHHGWHYDQKHWNDEHOEHGLVWRWPHWHU'HNDEHOZRUGWRSGLHSWH
DDQJHOHJGGDDUZDDUGLHSJHSORHJGZRUGW2SGHRYHULJHSHUFHOHQOLJWGHNDEHORS
PHWHUGLHSWH
7HUSODDWVHYDQHHQRSHQRQWJUDYLQJJHOGWDDQZHHUV]LMGHQHHQPHWHUEUHGH
YHLOLJKHLGV]RQH7HUSODDWVHYDQHHQERULQJLVGH]HYHLOLJKHLGV]RQHPHWHUEUHHG
=RZHORSKHWNDEHOWUDFpDOVELQQHQGHEHVFKHUPLQJV]RQH]LMQJHHQERXZHQ
JUDDIZHUN]DDPKHGHQWRHJHVWDDQ XLWJH]RQGHUGRQGHUKRXGVZHUN]DDPKHGHQDDQGH
NDEHO 
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 LQSDVVLQJVSODQN9YHUELQGLQJ'LQWHORRUG5RRVHQGDDO

Hoofdstuk 3

3.1

Beleidskader

Algemeen
'LWKRRIGVWXNJHHIWHHQQDGHUHWRHOLFKWLQJRSKHWUHOHYDQWHUXLPWHOLMNHEHOHLGVNDGHU(U
YROJWKLHURQGHUHHQNRUWHVDPHQYDWWLQJSHUUHOHYDQWEHOHLG

3.2
3.2.1

Europa
Kaderrichtlijn Water
2SGHFHPEHULVGH(XURSHVH.DGHUULFKWOLMQZDWHU .5: LQZHUNLQJJHWUHGHQ
'H.5:JDDWXLWYDQHHQVWURRPJHELHGVEHQDGHULQJZDDUELMYRRU1HGHUODQGGH
VWURRPJHELHGHQYDQGH5LMQ0DDV6FKHOGHHQ(HPVYDQEHODQJ]LMQ+HWGRHOYDQGH
.5:LVGDWDOKHWZDWHULQGH(XURSHVH8QLHLQLQ JRHGHFKHPLVFKHWRHVWDQG HQ
HHQ JRHGHHFRORJLVFKHWRHVWDQG PRHWYHUNHUHQ
'H.5:VWHOWHLVHQDDQGHFKHPLVFKHNZDOLWHLWYDQKHWJURQGHQRSSHUYODNWHZDWHUHQ
GHHFRORJLVFKHNZDOLWHLWYDQRSSHUYODNWHZDWHU,QKHWJHELHG:HVW%UDEDQWLVRQGHU
UHJLHYDQ:DWHUVFKDS%UDEDQWVH'HOWDSHUZDWHUOLFKDDPEHSDDOGZDWGHNQHOSXQWHQHQ
GH.5:GRHOHQ]LMQ
:DWHUVFKDSHQJHPHHQWHQOHJJHQGH.5:PDDWUHJHOHQLQEHVWXXUOLMNHEHVOXLWHQYDVW
'HPDDWUHJHOHQ]LMQRSJHQRPHQLQGHGHHOVWURRPJHELHGVEHKHHUVSODQQHQYRRUGH
0DDVHQGH6FKHOGH'H.5:LVLQJHwPSOHPHQWHHUGLQGH1HGHUODQGVH
ZHWJHYLQJHQDOYDQDILQ(XURSDYDQNUDFKW9DQEHODQJLVGDWELMLQLWLDWLHYHQ
WHQPLQVWHYROGDDQZRUGWDDQKHWVWDQGVWLOOSULQFLSH'LWKRXGWLQGDWHHQLQJUHHS
XLWYRHULQJYDQKHWUXLPWHOLMNSODQ GHWRHVWDQGYDQKHWZDWHUV\VWHHPQLHWPDJ
YHUVOHFKWHUHQWHQ]LMEHDUJXPHQWHHUGNDQZRUGHQGDWGLWZHJHQV HHQKRJHUGRHO QLHW
DQGHUVNDQ

3.3
3.3.1

Nationaal beleid
Nota Ruimte
,QGH1RWD5XLPWH]LMQRSQDWLRQDDOQLYHDXGHXLWJDQJVSXQWHQYRRUGHUXLPWHOLMNH
RQWZLNNHOLQJYDQ1HGHUODQGWRWYDVWJHOHJG,QGHQRWDZRUGHQGHKRRIGOLMQHQYDQ
EHOHLGDDQJHJHYHQZDDUELMGHUXLPWHOLMNHKRRIGVWUXFWXXUYDQ1HGHUODQG 5+6 HHQ
EHODQJULMNHUROVSHHOW'HQRWDKHHIWYLHUDOJHPHQHGRHOHQYHUVWHUNLQJYDQGH
HFRQRPLHNUDFKWLJHVWHGHQHQHHQYLWDDOSODWWHODQGZDDUERUJLQJYDQZDDUGHYROOH
JURHQJHELHGHQHQYHLOLJKHLG
%XLWHQGHQDWLRQDOH5+6VWHOWKHWULMN]LFKWHUXJKRXGHQGHQVHOHFWLHIRS9RRUGH]H
JHELHGHQZRUGWHHQEDVLVNZDOLWHLWQDJHVWUHHIG7RWGHEDVLVNZDOLWHLWUHNHQWKHWULMN
RQGHUPHHUGHDDQGDFKWYRRUUXLPWHOLMNHNZDOLWHLWGHZDWHUWRHWVHQZHWWHOLMNH
YHUHLVWHQRSKHWYODNYDQJHOXLGYHLOLJKHLGQDWXXUPLOLHXHQGHUJHOLMNH
+HWULMNKHHIWWRWWDDNRPYROGRHQGHUXLPWHWHJDUDQGHUHQYRRUJURRWVFKDOLJH
HOHNWULFLWHLWVSURGXFWLHHQKRRJVSDQQLQJVOHLGLQJHQ
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 LQSDVVLQJVSODQN9YHUELQGLQJ'LQWHORRUG5RRVHQGDDO

'H1RWD5XLPWHZRUGWYHUYDQJHQGRRUGH6WUXFWXXUYLVLH,QIUDVWUXFWXXUHQ5XLPWH'H
ULMNVVWUXFWXXUYLVLH]DOHHQDFWXDOLVDWLHYDQKHWEHOHLGRSKHWWHUUHLQYDQPRELOLWHLWVHQ
UXLPWHOLMNHRUGHQLQJVEHOHLGEHYDWWHQ'HVWUXFWXXUYLVLHGHILQLHHUWGH
EHOHLGVYHUDQWZRRUGHOLMNKHLGYDQKHWULMNLQ]DNHGHUXLPWHOLMNHRUGHQLQJHQPRELOLWHLW
'H]HYHUDQWZRRUGHOLMNKHLG]DOEHWUHNNLQJKHEEHQRSEDVLVQRUPHQRSKHWJHELHGYDQ
PLOLHXOHHIRPJHYLQJ ZDWHU YHLOLJKHLGHQKHWEHVFKHUPHQYDQXQLHNHUXLPWHOLMNH
ZDDUGHQ LQWHU QDWLRQDOHKRRIGQHWWHQHQUXLPWHOLMNHYRRUZDDUGHQYRRUYHUVWHUNLQJYDQGH
HFRQRPLVFKHVWUXFWXXU
'HDDQOHJYDQGHRQGHUJURQGVHNDEHOYHUELQGLQJLVQLHWVWULMGLJPHWGHJHQRHPGH
ULMNVEHODQJHQ
3.3.2

Nationaal BestuursakkoordWater
2SEDVLVYDQKHWUDSSRUWYDQGH&RPPLVVLH:DWHUEHKHHUHHHXZHQKHW
NDELQHWVVWDQGSXQW $QGHUVRPJDDQPHWZDWHU KHEEHQKHWULMNGHSURYLQFLHVGH
9HUHQLJLQJYDQ1HGHUODQGVH*HPHHQWHQHQGH8QLHYDQ:DWHUVFKDSSHQKHW1DWLRQDDO
%HVWXXUVDNNRRUG:DWHU 1%: RQGHUWHNHQW+HW1%:LVGRRUJHYRHUGLQGHSURYLQFLDOH
HQUHJLRQDOHEHOHLGVSODQQHQ
5HOHYDQWHDVSHFWHQXLWKHW1%:]LMQ
7RHSDVVHQYDQGHZDWHUWRHWVDOVSURFHVLQVWUXPHQWRSDOOHZDWHUKXLVKRXGNXQGLJ
UHOHYDQWHUXLPWHOLMNHSODQQHQHQEHVOXLWHQ+HWGRHOYDQGHZDWHUWRHWVLV
ZDDUERUJHQGDWZDWHUKXLVKRXGNXQGLJHGRHOHQH[SOLFLHWHQRSHYHQZLFKWLJHZLM]HLQ
EHVFKRXZLQJZRUGHQJHQRPHQ
7RHSDVVHQYDQGHWULWVYDVWKRXGHQEHUJHQDIYRHUHQPHWDOVHHUVWHLQVWHHNKHW
YDVWKRXGHQYDQZDWHU
7RHSDVVHQYDQGHWULWVVFKRRQKRXGHQ]XLYHUHQVFKRRQPDNHQPHWDOVHHUVWH
LQVWHHNKHWYRRUNRPHQYDQYHUPHQJLQJYDQVFKRRQKHPHOZDWHUYDQGDNYODNNHQHQ
DIYDOZDWHUHQKHWJHEUXLNYDQELMYRRUEHHOGHHQERGHPSDVVDJHYRRUKHPHOZDWHUYDQ
GUXNEHUHGHQVWUDDWYODNNHQ
:DWHURSJDYH GHEHQRGLJGHEHUJLQJVFDSDFLWHLWYRRUKHWRSYDQJHQYDQSLHNHQLQ
QHHUVODJ EHSDOHQDDQGHKDQGYDQGH1%:QRUPHQUHJLRQDOHZDWHURYHUODVW9RRU
VWHGHOLMNJHELHGJHOGWHHQQRUPYDQ7  EXLGLHHHQVLQGHMDDUYRRUNRPW 
9RRUJODVWXLQERXZJHOGWHHQQRUPYDQ7  EXLGLHHHQVLQGHMDDUYRRUNRPW 
(QYRRUDNNHUERXZHQJUDVODQGJHOGWUHVSHFWLHYHOLMN7 HQ7 

3.3.3

Waterwet
2SGHFHPEHULVGH:DWHUZHWLQZHUNLQJJHWUHGHQ$FKWEHVWDDQGHZHWWHQYRRU
KHWZDWHUEHKHHULQ1HGHUODQGZRUGHQYHUYDQJHQGRRUGH]H:DWHUZHWHQGH]HV
YHUVFKLOOHQGHYHUJXQQLQJHQZRUGHQRSJHQRPHQLQppQYHUJXQQLQJ0HWGH:DWHUZHW
KHEEHQKHWULMNZDWHUVFKDSSHQSURYLQFLHVHQJHPHHQWHQPRGHUQHZHWJHYLQJLQ
KDQGHQRPLQWHJUDDOZDWHUEHKHHUWHUHDOLVHUHQRPWH]RUJHQYRRUZDWHUYHLOLJKHLGHQ
RPZDWHUYHUYXLOLQJZDWHURYHUODVWHQZDWHUWHNRUWHQWHJHQWHJDDQ2RNYHUSOLFKWGH
:DWHUZHWZDWHUVFKDSSHQHQJHPHHQWHQRPKXQWDNHQHQEHYRHJGKHGHQRQGHUOLQJDI
WHVWHPPHQLQKHWELM]RQGHUYRRUGHULROHULQJHQGH]XLYHULQJYDQDIYDOZDWHU
'H:DWHUZHWUHJHOWKHWEHKHHUYDQRSSHUYODNWHZDWHUHQJURQGZDWHUHQYHUEHWHUWRRNGH
VDPHQKDQJWXVVHQZDWHUEHOHLGHQUXLPWHOLMNHRUGHQLQJ'DDUQDDVWOHYHUWGH:DWHUZHW
HHQIOLQNHELMGUDJHDDQNDELQHWVGRHOVWHOOLQJHQ]RDOVYHUPLQGHULQJYDQUHJHOV
YHUJXQQLQJVWHOVHOVHQDGPLQLVWUDWLHYHODVWHQ
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 LQSDVVLQJVSODQN9YHUELQGLQJ'LQWHORRUG5RRVHQGDDO

(HQEHODQJULMNJHYROJYDQGH:DWHUZHWLVGDWGHKXLGLJHYHUJXQQLQJVWHOVHOVXLWGH
DI]RQGHUOLMNHZDWHUEHKHHUZHWWHQZRUGHQJHEXQGHOG'LWUHVXOWHHUWLQppQYHUJXQQLQJGH
:DWHUYHUJXQQLQJGLHPHWHHQZHWWHOLMNYDVWJHVWHOGDDQYUDDJIRUPXOLHUNDQZRUGHQ
DDQJHYUDDJG
9HUGHUNXQQHQZDWHUEHKHHUGHUVYLDZDWHUDNNRRUGHQDIVSUDNHQPDNHQPHWDQGHUH
RYHUKHGHQRYHUKHWWHYRHUHQZDWHUEHKHHU'LWDNNRRUGLVYRUPYULMHQNDQRYHUDOOH
RQGHUZHUSHQYDQZDWHUEHKHHUJDDQ2RNELHGWGHZHWGHPRJHOLMNKHLGRPWRW
EHVWXXUOLMNHDIVSUDNHQWHNRPHQWXVVHQHHQZDWHUVFKDSHQHHQJHPHHQWH'H]H
ODDWVWHPRJHOLMNKHLGLVSURFHGXUHHOHHQYRXGLJHU
(HQEHODQJULMNHYHUDQGHULQJQDKHWLQZHUNLQJWUHGHQYDQGH:DWHUZHWLVGH
RQGHUYHUGHOLQJLQKHWEHYRHJGHJH]DJPHWEHWUHNNLQJWRWGLUHFWHHQLQGLUHFWHOR]LQJHQ
$OOHLQGLUHFWHOR]LQJHQYDOOHQRQGHUKHW:PEHYRHJGHJH]DJ JHPHHQWHHQSURYLQFLH 
$OOHGLUHFWHOR]LQJHQYDOOHQRQGHUKHWJH]DJYDQGH:DWHUZHW ZDWHUVFKDSSHQYRRUGH
UHJLRQDOHZDWHUHQHQ5LMNVZDWHUVWDDWYRRUGHULMNVZDWHUHQ 
'HGLUHFWHOR]LQJHQYDOOHQRQGHUGH:DWHUZHW :WZ 'HLQGLUHFWHOR]LQJHQ]LMQ
RSJHJDDQLQGH:DER
Organisatie waterbeheer
'H:DWHUZHWNHQWIRUPHHOVOHFKWVWZHHZDWHUEHKHHUGHUVKHWULMNDOVGHEHKHHUGHUYDQ
GHULMNVZDWHUHQHQGHZDWHUVFKDSSHQDOVGHEHKHHUGHUVYDQGHRYHULJHZDWHUHQ'H]H
ODDWVWHQ]LMQGDDUQDDVWRRNYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUKHW]XLYHULQJVEHKHHU3URYLQFLHVHQ
JHPHHQWHQ]LMQIRUPHHOJHHQZDWHUEHKHHUGHUPDDUKHEEHQZHOZDWHUVWDDWNXQGLJH
WDNHQ=REOLMIWGHSURYLQFLHYRRUORSLJEHYRHJGJH]DJYRRUGULHFDWHJRULHsQ
JURQGZDWHURQWWUHNNLQJHQHQLQILOWUDWLHVGHRSHQEDUHGULQNZDWHUZLQQLQJRQGHUJURQGVH
HQHUJLHRSVODJHQLQGXVWULsOHRQWWUHNNLQJHQYDQPHHUGDQPSHUMDDU2S
JHPHHQWHQUXVWHHQKHPHOHQJURQGZDWHU]RUJSOLFKW]RDOVGH]HLQMDQXDULYLDGH
:HWJHPHHQWHOLMNHZDWHUWDNHQLVYDVWJHOHJGLQGH:HWRSGHZDWHUKXLVKRXGLQJ'H
:DWHUZHWUHJHOWGDDUQDDVWRRNGHRQGHUOLQJHWRH]LFKWYHUKRXGLQJHQYDQGHYHUVFKLOOHQGH
EHWURNNHQRYHUKHGHQ3URYLQFLHVKRXGHQWRH]LFKWRSZDWHUVFKDSSHQHQJHPHHQWHQHQ
ZDDUQRGLJNDQGHSURYLQFLHJHEUXLNPDNHQYDQLQVWUXFWLHVRIDDQZLM]LQJHQ(HQ
SURYLQFLHRIKHWULMNNDQPHWEHVOXLWHQRIKDQGHOLQJHQRSWUHGHQLQSODDWVYDQHHQ
ZDWHUVFKDSRIHHQJHPHHQWH,QVLWXDWLHVZDDULQERYHQUHJLRQDOHEHODQJHQRI
LQWHUQDWLRQDOHYHUSOLFKWLQJHQVSHOHQNDQGHPLQLVWHUYDQ9HUNHHUHQ:DWHUVWDDWGH
WRH]LFKWLQVWUXPHQWHQEHQXWWHQ
Waterwet in Europees verband
1HGHUODQGPDDNWGHHOXLWYDQYLHU(XURSHVHVWURRPJHELHGHQGH5LMQGH(HPVGH
6FKHOGHHQGH0DDV'H:DWHUZHWVOXLWKLHURSDDQ,Q1HGHUODQGZRUGWRQGHUVFKHLG
JHPDDNWWXVVHQULMNVZDWHUHQHQQLHWULMNVZDWHUHQ UHJLRQDOHZDWHUHQ 9RRUEHLGH
FDWHJRULHsQZRUGHQYLDKHWQDWLRQDOHZDWHUSODQUHVSHFWLHYHOLMNGHUHJLRQDOH
ZDWHUSODQQHQVWUDWHJLVFKHVWUXFWXXUYLVLHVYDVWJHVWHOGZDDULQGHKRRIGOLMQHQYDQKHW
ZDWHUEHOHLGHQGHPDDWUHJHOHQSURJUDPPD V]LMQYDVWJHOHJG'H]H]LMQULFKWLQJJHYHQG
YRRUKHWUXLPWHOLMNHRUGHQLQJVEHOHLGHQ]RUJHQ]RYRRUHHQYHUVWHUNLQJYDQGHUHODWLH
WXVVHQZDWHUEHKHHUHQUXLPWHOLMNHRUGHQLQJ'HSODQQHQZRUGHQHHQNHHUSHU]HVMDDU
KHU]LHQ
'HZDWHUVFKDSSHQHQGHGLHQVWHQYDQ5LMNVZDWHUVWDDWVWHOOHQYHUYROJHQVRSHUDWLRQHOH
ZDWHUEHKHHUSODQQHQYDVWZDDULQZRUGWDDQJHJHYHQZHONHPDDWUHJHOHQ]LMLQGH
NRPHQGHSHULRGH]XOOHQXLWYRHUHQ
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3.4
3.4.1

Provinciaal en regionaal beleid
Structuurvisie Ruimtelijke Ordening Noord-Brabant
2SMDQXDULLVGH6WUXFWXXUYLVLHUXLPWHOLMNHRUGHQLQJ1RRUG%UDEDQWLQZHUNLQJ
JHWUHGHQ'H6WUXFWXXUYLVLHLV]HOIELQGHQGHQJHHIWYRRUGHRSJHQRPHQ
EHOHLGVRQGHUGHOHQKHWSURYLQFLDOHEHODQJDDQ'HSURYLQFLHKHHIWKDDUEHODQJHQ
JHGHILQLHHUGHQUXLPWHOLMNHNHX]HVJHPDDNW2RNEHVFKULMIWGHSURYLQFLHKRH]LMKDDU
GRHOHQZLOEHUHLNHQ'HYROJHQGHSURYLQFLDOHUXLPWHOLMNHEHODQJHQ]LMQRSJHQRPHQ
5HJLRQDOHFRQWUDVWHQ
(HQPXOWLIXQFWLRQHHOODQGHOLMNJHELHG
(HQUREXXVWHQYHHUNUDFKWLJZDWHUHQQDWXXUV\VWHHP
(HQEHWHUHZDWHUYHLOLJKHLGGRRUSUHYHQWLH
.RSSHOLQJYDQZDWHUEHUJLQJHQGURRJWHEHVWULMGLQJ
5XLPWHYRRUGXXU]DPHHQHUJLH
&RQFHQWUDWLHYDQYHUVWHGHOLMNLQJ
6WHUNVWHGHOLMNQHWZHUN%UDEDQW6WDG
*URHQHJHOHGLQJV]RQHVWXVVHQVWHGHQ
*RHGEHUHLNEDUHUHFUHDWLHYHYRRU]LHQLQJHQ
(FRQRPLVFKHNHQQLVFOXVWHUV
 LQWHU QDWLRQDOHEHUHLNEDDUKHLG
%HOHHIEDDUKHLGVWDGHQODQGYDQDIGHKRRIGLQIUDVWUXFWXXU
'HDDQOHJYDQGHRQGHUJURQGVHNDEHOYHUELQGLQJLVQLHWVWULMGLJPHWGHJHQRHPGH
SURYLQFLDOHEHODQJHQ

3.4.2

Verordening ruimte 2011
'H9HURUGHQLQJ5XLPWH1RRUG%UDEDQWLVRSPDDUWLQZHUNLQJJHWUHGHQ
'H9HURUGHQLQJ5XLPWHLVppQYDQGHXLWYRHULQJVLQVWUXPHQWHQYDQGHSURYLQFLH,QGH
9HURUGHQLQJUXLPWHVWDDQUHJHOVZDDUPHHUHNHQLQJPRHWZRUGHQJHKRXGHQELMGH
UXLPWHOLMNHSODQYRUPLQJ'HRQGHUZHUSHQGLHLQGH9HURUGHQLQJ5XLPWHDDQERGNRPHQ
NRPHQYRRUWXLWGHSURYLQFLDOH6WUXFWXXUYLVLH+HWJDDWKLHURPUXLPWHOLMNHNZDOLWHLW
VWHGHOLMNHRQWZLNNHOLQJHQGHQDWXXUJHELHGHQDJUDULVFKHRQWZLNNHOLQJHQHQRYHULJH
RQWZLNNHOLQJHQLQKHWODQGHOLMNJHELHG
2QGHUVWDDQGHDIEHHOGLQJJHHIWHHQZHHUJDYHYDQGH9HURUGHQLQJ5XLPWHWHQDDQ]LHQ
YDQGHWKHPD VFXOWXXUKLVWRULHHQODQGVFKDS
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8LWGH]HNDDUWEOLMNWGDWKHWYRRUJHQRPHQWUDFpJHELHGHQGRRUNUXLVWGLHLQGH
9HURUGHQLQJ5XLPWHRSJHQRPHQ]LMQDOV(FRORJLVFKH+RRIGVWUXFWXXU=RHNJHELHGYRRU
HFRORJLVFKHYHUELQGLQJV]RQH=RHNJHELHGYRRUEHKRXGHQKHUVWHOZDWHUV\VWHPHQHQ
*URHQEODXZHPDQWHO'HHIIHFWHQRSGHDDQZH]LJHQDWXXUZDDUGHQLQKHWJHELHGHQRS
GHHFRORJLVFKHKRRIGVWUXFWXXU]LMQEHVFKUHYHQLQSDUDJUDDI+LHUXLWEOLMNWGDWGH
GDDGZHUNHOLMNHHIIHFWHQDIKDQNHOLMN]LMQYDQGHDDUGHQRPYDQJYDQGHZHUN]DDPKHGHQ
'H]HSDUDJUDDIZRUGWULFKWLQJKHWRQWZHUSLQSDVVLQJVSODQDDQJHSDVWRSEDVLVYDQ
NHX]HVRYHUGHDDUGYDQGHZHUN]DDPKHGHQHQRSWLPDOLVDWLHYDQKHWWUDFp
'HKLHUQDYROJHQGHDIEHHOGLQJJHHIWHHQZHHUJDYHYDQGH9HURUGHQLQJ5XLPWHWHQ
DDQ]LHQYDQGHWKHPD VVWHGHOLMNHRQWZLNNHOLQJHQZDWHU
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+HWWUDFpNUXLVWGHDDQGXLGLQJHQUHJLRQDDOZDWHUEHUJLQJVJHELHGHQUHVHUYHULQJVJHELHG
YRRUZDWHUEHUJLQJ:DWHUEHUJLQJVJHELHGHQZRUGHQLQJH]HWRPZDWHURYHUODVWXLW
UHJLRQDOHZDWHUV\VWHPHQ EHNHQZDWHUORSHQ WHJHQWHJDDQ5HJLRQDOH
ZDWHUEHUJLQJVJHELHGHQEHVWDDQXLWGULHVRRUWHQJHELHGHQJHELHGHQGLHYDQRXGVKHU
DOUHJHOPDWLJLQXQGHUHQ QDWXXUOLMNHRYHUVWURPLQJVJHELHGHQ JHELHGHQGLHGHDIJHORSHQ
SHULRGHGRRUGHZDWHUVFKDSSHQFRQFUHHW]LMQLQJHULFKWYRRUZDWHUEHUJLQJHQJHELHGHQ
GLHJHGXUHQGHGHSODQSHULRGHYDQGHZDWHUEHKHHUSODQQHQYDQGHZDWHUVFKDSSHQ
 FRQFUHHWLQJHULFKW]XOOHQZRUGHQ1DDVWGHUHJLRQDOH
ZDWHUEHUJLQJVJHELHGHQ]LMQHUUHVHUYHULQJVJHELHGHQYRRUZDWHUEHUJLQJRSJHQRPHQ0HW
GHUHVHUYHULQJVJHELHGHQZDWHUEHUJLQJZRUGWJHGRHOGRSJHELHGHQGLHRSEDVLVYDQHHQ
LQYHQWDULVDWLHGRRUGHZDWHUVFKDSSHQWLMGHQVGHWRWVWDQGNRPLQJYDQGH
UHFRQVWUXFWLHSODQQHQ]LMQYDVWJHOHJGRPGDWGH]HLQGHWRHNRPVWQRRG]DNHOLMNNXQQHQ
]LMQYRRUZDWHUEHUJLQJ'HUHJHOJHYLQJYRRUGHUHJLRQDOHZDWHUEHUJLQJVJHELHGHQHQ
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UHVHUYHULQJVJHELHGHQZDWHUEHUJLQJLVJHULFKWRSKHWWHJHQJDDQYDQDFWLYLWHLWHQGLHWHQ
NRVWHNXQQHQJDDQYDQKHWZDWHUEHUJHQGYHUPRJHQYDQKHWJHELHG'HDDQOHJYDQHHQ
RQGHUJURQGVHNDEHOYHUELQGLQJOHLGWQLHWWRWDDQWDVWLQJYDQKHWZDWHUEHUJHQGYHUPRJHQ
YDQKHWJHELHG
3.4.3

Provinciaal Waterplan
+HW3URYLQFLDDO:DWHUSODQEHYDWKHWVWUDWHJLVFKHZDWHUEHOHLGYDQGHSURYLQFLH
1RRUG%UDEDQWYRRUGHSHULRGH+HWSODQGRRUORRSWVDPHQPHWGHSODQQHQ
YDQKHW5LMNHQGHZDWHUVFKDSSHQHHQMDULJHEHOHLGVF\FOXVGLHLVDIJHVWHPGRSGH
YHUSOLFKWLQJHQXLWGH.DGHUULFKWOLMQ:DWHU1DDVWEHOHLGVNDGHULVKHW3URYLQFLDDO
:DWHUSODQRRNWRHWVLQJVNDGHUYRRUGHWDDNXLWRHIHQLQJYDQODJHUHRYHUKHGHQRSKHW
JHELHGYDQZDWHU+HWSODQLVWHYHQVEHKHHUSODQYRRUJURQGZDWHURQWWUHNNLQJHQ
%RYHQGLHQLVKHWSODQVWUXFWXXUYLVLHYRRUKHWDVSHFWZDWHURSJURQGYDQGHQLHXZH:HW
UXLPWHOLMNHRUGHQLQJ
'HSURYLQFLHKDQWHHUWGHYROJHQGHKRRIGGRHOVWHOOLQJYRRUKHWZDWHUEHOHLGLQ
1RRUG%UDEDQW
De provincie wil dat het water bijdraagt aan een gezonde omgeving voor mens, dier en
plant, waarin we veilig kunnen wonen en waar ruimte is voor economische,
maatschappelijke en ecologische ontwikkelingen. Dit vertalen we in de volgende
maatschappelijke doelen:
- Schoon grond- en oppervlaktewater voor iedereen.
- Adequate bescherming van Noord-Brabant tegen overstromingen.
- Noord-Brabant heeft de juiste hoeveelheden water (niet te veel en niet te weinig).
,Q1RRUG%UDEDQWZRUGHQDFKWZDWHUKXLVKRXGNXQGLJHIXQFWLHVRQGHUVFKHLGHQZDDUYRRU
QDDVWGHERYHQJHQRHPGHDOJHPHQHGRHOVWHOOLQJHQRRNPHHUVSHFLILHNHGRHOVWHOOLQJHQ
JHOGHQQDPHOLMN
)XQFWLH :DWHUQDWXXU
)XQFWLH YHUZHYHQYRRUZDWHUORSHQ
)XQFWLH HFRORJLVFKHYHUELQGLQJV]RQHODQJVZDWHUORSHQ
)XQFWLH 6FKHHSYDDUW
)XQFWLH=ZHPZDWHU
)XQFWLH ZDWHUYRRUGH*URHQH+RRIGVWUXFWXXU
)XQFWLH ZDWHUYRRUGH$JUDULVFKH+RRIGVWUXFWXXU
)XQFWLH ZDWHULQEHERXZGJHELHG
,QGHPHHVWHJHYDOOHQEHWUHIWKHWIXQFWLHVGLH]RQGHURIPHWVOHFKWVEHSHUNWH
DDQSDVVLQJHQ]LMQRYHUJHQRPHQXLWKHWYRULJH:DWHUKXLVKRXGLQJVSODQ :+3 
RPGDWGHHYDOXDWLHYDQKHWZDWHUEHOHLGJHHQDDQOHLGLQJWRWYHUDQGHULQJKHHIWJHJHYHQ
'HIXQFWLH VFKHHSYDDUW GDDUHQWHJHQLVQLHXZ'HIXQFWLH YHUZHYHQ LVHHQYHUEUHGLQJ
YDQGHIXQFWLH YLVZDWHU XLWKHW:+3GLHLQGLWSODQLVYHUYDOOHQ
,QRQGHUVWDDQGHDIEHHOGLQJHQLVHHQXLWVQHGHYDQKHWSURYLQFLDDOZDWHUSODQRSJHQRPHQ
WHUSODDWVHYDQKHWWUDFp%HODQJULMNVWHDDQGDFKWVSXQWKLHUELMLVGHNUXLVLQJPHWGH
5RRVHQGDDOVHHQ6WHHQEHUJVH9OLHW
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3.4.4

Keur Waterschap Brabantse Delta
,QGHFHPEHU]LMQGH:DWHUZHWHQGH.HXUZDWHUVFKDS%UDEDQWVH'HOWDLQZHUNLQJ
JHWUHGHQ'H:DWHUZHWUHJHOWKHWEHKHHUYDQKHWRSSHUYODNWHZDWHUKHWJURQGZDWHUHQ
GHZDWHUERGHP KHWZDWHUV\VWHHP HQYHUEHWHUWGHVDPHQKDQJWXVVHQZDWHUEHOHLGHQ
UXLPWHOLMNHRUGHQLQJ
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'HNHXUYDQKHWZDWHUVFKDSLVHHQYHURUGHQLQJPHWZHWWHOLMNHYRRUVFKULIWHQGLHJHOGHQ
YRRUDOOHRSSHUYODNWHZDWHUOLFKDPHQHQNHULQJHQRSKHWJHELHGYDQZDWHUNZDQWLWHLWHQ
NZDOLWHLWGLHLQEHKHHU]LMQELMKHWZDWHUVFKDS'HNHXULVHHQDDQYXOOLQJRSGH
:DWHUZHWPHWYHUVFKLOOHQGHJHERGVHQYHUERGVEHSDOLQJHQ%LMKHWYHUOHQHQYDQ
ZDWHUYHUJXQQLQJHQKDQWHHUWKHWZDWHUVFKDSYHUVFKLOOHQGHEHOHLGVUHJHOV:DDURQGHU
WRHSDVVLQJ:DWHUZHWHQ.HXU+LHULQVWDDWDDQJHJHYHQLQZHONHVLWXDWLHVHHQ
ZDWHUYHUJXQQLQJNDQZRUGHQYHUOHHQGZDDURSHHQDDQYUDDJZRUGWJHWRHWVWHQZHONH
YRRUZDDUGHQDDQGHZDWHUYHUJXQQLQJZRUGHQYHUERQGHQ
=R]LMQHUUHJHOVPHWEHWUHNNLQJWRW
+DQGHOLQJHQLQZDWHUNHULQJHQHQGHGDDUELMEHKRUHQGHEHVFKHUPLQJV]RQHV
+DQGHOLQJHQLQULYLHUHQEHNHQHQVORWHQHQGHGDDUELMEHKRUHQGH
RQGHUKRXGVVWURRN
:DWHUVWDDWNXQGLJHZHUNHQDOVJHPDOHQVOXL]HQVWXZHQHWF
'HVFKHHSYDDUW
8LWEUHLGLQJHQPHWHHQWRHQDPHYDQ!PYHUKDUGRSSHUYODN

3.5

Gemeentelijk beleid


3.5.1

*HPHHQWHOLMNEHOHLG

Bestemmingsplannen
'HYLJHUHQGHEHVWHPPLQJVSODQQHQLQGHJHPHHQWHQ6WHHQEHUJHQHQ5RRVHQGDDO
UHJHOHQKHWKXLGLJHJHEUXLNLQKHWSODQJHELHG'LWKXLGLJHJHEUXLNLVPHWQDPH
DJUDULVFK'HEHVWHPPLQJVSODQQHQVWDDQGHDDQOHJYDQHHQNDEHOYHUELQGLQJQLHWWRH

3.6

Conclusie
'HYRRUJHQRPHQRQWZLNNHOLQJYDQHHQRQGHUJURQGVHNDEHOYHUELQGLQJLVPHW
XLW]RQGHULQJYDQGHEHVWHPPLQJVSODQQHQQLHWLQVWULMGPHWGHUHOHYDQWHEHOHLGVNDGHUV
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Hoofdstuk 4
4.1

Afweging

Algemeen
'LWKRRIGVWXNJDDWLQRSGHQXWHQQRRG]DDNYDQGHNDEHOYHUELQGLQJHQGHWUDFpNHX]H
YDQGHNDEHOYHUELQGLQJ

4.2

Nut en noodzaak en provinciaal belang
+HW$JUR)RRGFOXVWHU:HVW%UDEDQWLVHHQRQWZLNNHOLQJYDQSURYLQFLDDOEHODQJ+HW
RQWZLNNHOLQJVFRQFHSWJHHIWLPSXOVDDQGHHFRQRPLVFKHRQWZLNNHOLQJLQGHUHJLR
0LGGHQHQ:HVW%UDEDQWRSHHQ]RGDQLJHPDQLHUGDWWHJHOLMNHUWLMGKRJHDPELWLHVWHQ
DDQ]LHQYDQGXXU]DDPKHLGHQEHHOGNZDOLWHLWZRUGHQLQJHYXOG'HUXLPWHYRRU]RZHO
JODVWXLQERXZDOVEHGULMYHQWHUUHLQHQVXLNHUIDEULHNLVQRRG]DNHOLMNRPKHWHFRQRPLVFK
EHODQJYDQGHUHJLRRSODQJHWHUPLMQWHNXQQHQZDDUERUJHQ'HNUDFKWYDQKHW$)&:%
OLJWLQKHWFRQFHSWYDQFOXVWHUHQYDQDJURHQIRRGJHUHODWHHUGHEHGULMYHQHQEHGULMYHQXLW
GHYRHGLQJVHQJHQRWPLGGHOHQLQGXVWULHDDQVOXLWHQGRSGHEHVWDDQGHVXLNHUIDEULHNLQ
FRPELQDWLHPHWJODVWXLQERXZRQWZLNNHOLQJ'RRUFOXVWHULQJRQWVWDDQV\QHUJLHYRRUGHOHQ
GLHRSHHQDQGHUHZLM]HQLHWJHUHDOLVHHUGNXQQHQZRUGHQ
'HN9YHUELQGLQJYDQXLWKHW$JUR)RRGFOXVWHUWRWDDQKHWEHVWDDQGH
KRRJVSDQQLQJVWUDFpELM5RRVHQGDDOLVQRRG]DNHOLMNYRRUGHRQWZLNNHOLQJYDQKHW$JUR
)RRGFOXVWHU:HVW%UDEDQW'HYHUELQGLQJLVQRRG]DNHOLMNYRRU]RZHOGHRSZHNNLQJDOV
KHWYHUEUXLNYDQHOHFWULFLWHLWGRRUJODVWXLQERXZEHGULMYHQ'HVWURRPGLHZRUGWRSJHZHNW
GRRUGH]RJHQDDPGH:DUPWHNUDFKWNRSSHOLQJHQ :..HHQKHGHQ ZRUGWYRRUHHQ
VXEVWDQWLHHOGHHOWHUXJJHOHYHUGDDQKHWRSHQEDUHQHW+HW1HWZHUNEHGULMILVYHUSOLFKWGH
WHUXJOHYHULQJYDQVWURRPRSKHWHOHNWULFLWHLWVQHWWHIDFLOLWHUHQ

4.3

Tracékeuze
'H]HSDUDJUDDIJDDWLQRSKHWSURFHVRPWHNRPHQWRWHHQWUDFpNHX]H
Algemene uitgangspunten TenneT
7HQQH7KHHIWGHPRJHOLMNKHGHQLQEHHOGJHEUDFKWYDQKHWWUDMHFWWXVVHQKHW
WUDQVIRUPDWRUVWDWLRQRSKHW$)&:%HQKHWKRRJVSDQQLQJVQHWELM5RRVHQGDDO+LHUELM
]LMQGHYROJHQGHDOJHPHQHXLWJDQJVSXQWHQJHKDQWHHUG
'HKRRJVSDQQLQJVYHUELQGLQJGLHQWWRWDDQGHOLMQ5RRVHQGDDO:RHQVGUHFKWDOVHHQ
NDEHOYHUELQGLQJWHZRUGHQXLWJHYRHUG
%HVWHPPLQJHQGLHRQYHUHQLJEDDU]LMQPHWKRRJVSDQQLQJVNDEHOVZRUGHQYRRU]RYHU
PRJHOLMNRQWZHNHQ'HYRRUNHXUJDDWXLWQDDUJURHQVWURNHQHQDJUDULVFKH
EHVWHPPLQJHQ6WHGHOLMNJHELHGZRUGW]RYHHOPRJHOLMNYHUPHGHQ
2QQRGLJHRPZHJHQZRUGHQZDDUPRJHOLMNYHUPHGHQ
=RYHHOPRJHOLMNZRUGWRSDJUDULVFKHSHUFHOHQGHUDQGHQRSJH]RFKW
9ROGRHQGHDIVWDQGGLHQWWHZRUGHQJHKRXGHQWRWZDWHUZHJHQHQGLMNHQ
(UGLHQWYROGRHQGHUXLPWHEHVFKLNEDDUWH]LMQYRRUGHEHRRJGHVWURRNYDQFD
PHWHU'DDUQDDVWPRHWRRNYROGRHQGHUXLPWH]LMQYRRUKHWNXQQHQDDQOHJJHQYDQ
GHYHUELQGLQJGH]RJHQDDPGHZHUNVWURRN
+HW(0EHOHLGYDQKHW0LQLVWHULH, 0GDWDOOHHQ]LHWRSERYHQJURQGVH
YHUELQGLQJHQZRUGW]RYHHODOVPRJHOLMNLQDFKWJHQRPHQ

%
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6DPHQORRSHQNUXLVLQJHQPHWDQGHUHWUDQVSRUWOHLGLQJHQZRUGWLQYHUEDQGPHW
PRJHOLMNHLQWHUIHUHQWLH]RYHHOPRJHOLMNYHUPHGHQ
$DQVOXLWHQRSGHYHUELQGLQJ5RRVHQGDDO:RHQVGUHFKWN9QDELM5RRVHQGDDO
1LHWDDQVOXLWHQRSRIWHEXQGHOHQPHWKHWSURMHFW=XLG:HVWN9LQYHUEDQGPHW
KHWWLMGVSDG
Analyse tracévarianten
2SJURQGYDQGH]HDOJHPHQHXLWJDQJVSXQWHQ]LMQYLHUWUDFpYDULDQWHQLQEHHOGJHEUDFKW
'H]HYLHUWUDFpYDULDQWHQ]LMQJHWRHWVWDDQHHQDDQWDOREMHFWLHYHFULWHULDGLHHIIHFW
NXQQHQKHEEHQRSSODQRORJLVFKHHQRIWHFKQLVFKHEHOHPPHULQJHQHQGUDDJYODN+HW
JDDWKLHURP
 /HQJWH
 3ODQRORJLH
D $DUGNXQGLJZDDUGHYROOHJHELHGHQ
E $UFKHRORJLH
F (FRORJLH
G :DWHU
H %RGHP
I

,QIUDVWUXFWXXU

J $JUDULVFKHIXQFWLHV
K %HVWHPPLQJHQGLHRQYHUHQLJEDDU]LMQ
 'UDDJYODN
'HDQDO\VH UDSSRUWWUDFpNHX]HNDEHOYHUELQGLQJ LVRSJHQRPHQLQELMODJH,QGLW
UDSSRUW]LMQGHYLHUWUDFp VDSDUWRSNDDUWDDQJHJHYHQ2QGHUVWDDQGHNDDUWJHHIWHHQ
WRWDDORYHU]LFKWYDQGHYLHUYDULDQWHQ
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8LWGHDQDO\VHYDQGHYLHUYDULDQWHQEOLMNWGDWGHYHUVFKLOOHQWXVVHQGHYDULDQWHQJHULQJ
]LMQ9DULDQWEOLMNWHHQHHQYRRUNHXUWHKHEEHQ'LWLVPHWQDPHHHQJHYROJYDQGH
QHJDWLHYHUHVFRUHYRRUZDWEHWUHIWHIIHFWRSQDWXXUJHELHGHQ
Overleg belanghebbende partijen en eigenaren
2SEDVLVYDQGHUDSSRUWDJHWUDFpNHX]HLVRYHUOHJJHYRHUGPHWJHPHHQWHQGH
7XLQERXZRQWZLNNHOLQJVPDDWVFKDSSLM=/72HQKHWZDWHUVFKDS'DDUQDDVW]LMQWZHH
LQIRUPDWLHDYRQGHQJHKRXGHQYRRUHLJHQDUHQLQKHWJHELHG7LMGHQVGH]HELMHHQNRPVWHQ
LVGLYHUVHDDQYXOOHQGHLQIRUPDWLHDDQJHUHLNWGLHEHWUHNNLQJKHHIWRSKDDOEDDUKHLGHQ
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XLWYRHUEDDUKHLG
=REOLMNWKHW]XLGHOLMNGHHOYDQYDULDQW DDQGHRRVW]LMGHYDQGH5RRVHQGDDOVH9OLHW
JURQGJHELHG+DOGHUEHUJH LQKHWJHGLQJWHNRPHQPHWGHHYHQWXHOHDDQOHJYDQGH
QLHXZHYHUELQGLQJ=XLG:HVWN9KHWJHHQJURWHFRQVHTXHQWLHVKHHIWYRRUKHW
PDDWVFKDSSHOLMNGUDDJYODNYRRUGHN9RQGHUJURQGVHNDEHOYHUELQGLQJ]RZHOYDQXLW
GHHLJHQDUHQDOVYDQXLWGHJHPHHQWH+DOGHUEHUJH
'DDUQDDVWLVHUUHHGVHHQNDEHOJRRWDDQZH]LJRQGHUGH5RRVHQGDDOVH9OLHWZDDU
GLYHUVHNDEHOVHQOHLGLQJHQGRRUKHHQORSHQ*HDGYLVHHUGLVGHPRJHOLMNKHGHQWH
RQGHU]RHNHQRPGHRQGHUJURQGVHNDEHOYHUELQGLQJKLHURSDDQWHODWHQVOXLWHQ
Voorkeurstracé
7HQQH7KHHIWHUJHOHWRSGHOLJJLQJYDQKHWYRRUJHQRPHQWUDFp=XLG:HVWN9DDQ
GH+DOGHUEHUJVH]LMGHYRRUJHNR]HQRPKHW]XLGHOLMNGHHOYDQGHRQGHUJURQGVH
NDEHOYHUELQGLQJWHYHUOHJJHQQDDUGHZHVW]LMGHYDQGH5RRVHQGDDOVH9OLHW0HWGH]H
NHX]H]LMQWHJHOLMNGHPRJHOLMNKHGHQYHUNHQGRPDDQVOXLWLQJWH]RHNHQELMGH
EHVWDDQGHNDEHOJRRW(FKWHUYDQZHJHHYHQWXHOHRQRSORVEDUHLQWHUIHUHQWLHPHW
DDQZH]LJHOHLGLQJHQYHUGLHQWKHWQLHWGHYRRUNHXURPGHNDEHOJRRWWHYHQVWHJHEUXLNHQ
YRRUGHN9NDEHOYHUELQGLQJ'LQWHORRUG5RRVHQGDDO(ULVGDDURPJHNR]HQYRRUHHQ
DSDUWHNUXLVLQJPHWGH5RRVHQGDDOVH9OLHWLHWVQRRUGHOLMNHUGDQGHEHVWDDQGH
NDEHOJRRW
+HWYRRUNHXUVWUDFp]RDOVRSJHQRPHQLQYRRUOLJJHQGLQSDVVLQJVSODQLVZHHUJHJHYHQRS
RQGHUVWDDQGHNDDUW
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Optimalisatiemogelijkheden
'HNRPHQGHSHULRGHYRHUHQUHQWPHHVWHUVYDQ7HQQH7NHXNHQWDIHOJHVSUHNNHQPHWDOOH
HLJHQDUHQYDQKHWYRRUNHXUVWUDFp7LMGHQVGH]HRYHUOHJJHQNDQLQIRUPDWLHERYHQWDIHO
NRPHQRSJURQGZDDUYDQKHWYRRUNHXUVWUDFpZRUGWJHRSWLPDOLVHHUG0HWQDPHGH
H[DFWHOLJJLQJYDQKHWWUDFpWHUSODDWVHYDQDJUDULVFKHSHUFHOHQNDQDOVJHYROJYDQGH
NHXNHQWDIHOJHVSUHNNHQQRJZLM]LJHQ
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Hoofdstuk 5
5.1

Onderzoek

Algemeen
,QJHYROJHDUWLNHOYDQKHW%HVOXLWUXLPWHOLMNHRUGHQLQJZRUGWLQGLWKRRIGVWXNHHQ
EHVFKULMYLQJRSJHQRPHQYDQKHWYHUULFKWHRQGHU]RHNQDDUUHOHYDQWHIHLWHQHQ
EHODQJHQDIZHJLQJ DUWLNHO$OJHPHQHZHWEHVWXXUVUHFKW 
2PWRWHHQJHGHJHQSODQRQWZLNNHOLQJWHNRPHQ]LMQGLYHUVHRQGHU]RHNHQXLWJHYRHUG
GLHLQ]LFKWJHYHQLQGHJHYROJHQYDQKHWLQLWLDWLHI'LWKRRIGVWXNJHHIWHHQVDPHQYDWWLQJ
YDQGHYHUVFKLOOHQGHRQGHU]RHNHQGLH]LMQXLWJHYRHUG9RRUXLWJHEUHLGHUHLQIRUPDWLH
ZRUGWYHUZH]HQQDDUGHIHLWHOLMNHRQGHU]RHNHQ

5.2

Ecologie
,QKHWNDGHUYDQGHYRRUJHQRPHQRQWZLNNHOLQJPRHWUHNHQLQJZRUGHQJHKRXGHQPHWKHW
DVSHFWHFRORJLH%LMHONUXLPWHOLMNSODQGLHQWPHWKHWRRJRSGHQDWXXUEHVFKHUPLQJ
UHNHQLQJWHZRUGHQJHKRXGHQPHWGH1DWXXUEHVFKHUPLQJVZHWHQGH)ORUDHQ
IDXQDZHW+LHUELMZRUGWRQGHUVFKHLGJHPDDNWLQJHELHGVEHVFKHUPLQJHQ
VRRUWHQEHVFKHUPLQJ
Gebiedsbescherming
9RRUGHJHELHGVEHVFKHUPLQJ]LMQLQKHWNDGHUYDQGH(XURSHVHULFKWOLMQHQLQ1HGHUODQG
VSHFLDOHEHVFKHUPLQJV]RQHVDDQJHZH]HQPHWHHQKRJHZHWWHOLMNHEHVFKHUPLQJ
+LHUYRRU]LMQ1DWXUDJHELHGHQHQJHELHGHQGHHOXLWPDNHQGYDQGH(FRORJLVFKH
+RRIGVWUXFWXXU (+6 RSJHQRPHQ(HQSODQRORJLVFKHRQWZLNNHOLQJPDJJHHQ
VLJQLILFDQWHJHYROJHQKHEEHQYRRUHHQWHEHVFKHUPHQJHELHG
2SPLQVWHQVNLORPHWHUDIVWDQG ELMGHPRQGLQJYDQGH'LQWHOLQKHW.UDPPHU
9RONHUDN OLJWKHW1DWXUDJHELHG.UDPPHU9RONHUDN'LWLVHHQYRRUPDOLJH ]RXW 
JHWLMGHJHELHGGDWQXHHQ]RHWPLOLHX]RQGHUJHWLMGHYRUPW'HKDELWDWVHQGH
OHHIJHELHGHQYDQGHVRRUWHQZDDUYRRUKHW1DWXUDJHELHGLV
DDQJHZH]HQKHEEHQJHHQHFR K\GUR ORJLVFKHUHODWLHPHWKHWJHELHGZDDUGH
NDEHOYHUELQGLQJZRUGWJHUHDOLVHHUG
Soortbescherming
2SEDVLVYDQGH)ORUDHQIDXQDZHW]LMQJHELHGHQDDQJHZH]HQYRRUGHEHVFKHUPLQJ
YDQGLHUHQSODQWHQVRRUWHQ'HZHUNLQJVVIHHUYDQGH)ORUDHQ)DXQDZHWLVQLHW
EHSHUNWWRWRIJHUHODWHHUGDDQVSHFLDDODDQJHZH]HQJHELHGHQPDDUJHHIWVRRUWHQ
RYHUDOLQ1HGHUODQGEHVFKHUPLQJ2SJURQGYDQGH)ORUDHQ)DXQDZHWJHOGHQ
DOJHPHQHYHUERGHQWRWKHWYHUZLMGHUHQYDQJURHLSODDWVHQYDQEHVFKHUPGH
SODQWHQVRRUWHQHQKHWEHVFKDGLJHQRIYHUVWRUHQYDQYRRUWSODQWLQJVRIYDVWHUXVWRI
YHUEOLMISODDWVHQYDQEHVFKHUPGHGLHUVRRUWHQ
,QELMODJHLVHHQTXLFNVFDQIORUDHQIDXQDRSJHQRPHQ+LHURQGHUHHQRYHU]LFKWYDQ
GHEHODQJULMNVWHFRQFOXVLHVHQDDQEHYHOLQJHQYDQGHTXLFNVFDQQDWXXUZHWJHYLQJ
+HWSURMHFWJHELHGYRUPWKHWOHHIJHELHGYDQDOJHPHQHYRJHOV YRJHOV DOJHPHQH
SODQWHQ WDEHO DOJHPHHQJURQGJHERQGHQ]RRJGLHUHQZDDURQGHUNRQLMQYRVUHH
HQPRO WDEHO HQDOJHPHHQYRRUNRPHQGHDPILELHsQ WDEHO +HWSURMHFWJHELHG
KHHIWPRJHOLMNHHQIXQFWLHYRRUPLQGHUDOJHPHQHSODQWHQHQNOHLQHPRGGHUNUXLSHU
WDEHO HQYOHHUPXL]HQ WDEHO 
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'HZHUN]DDPKHGHQOHLGHQWRWKHWPRJHOLMNRYHUWUHGHQYDQYHUVFKLOOHQGH
YHUERGVEHSDOLQJHQYDQGH)ORUDHQIDXQDZHW'LWJHOGWYRRUDOJHPHHQ
YRRUNRPHQGHJURQGJHERQGHQ]RRJGLHUHQDPILELHsQSODQWHQYLVVHQHQYRJHOV+HW
LVGDDURPQRRG]DNHOLMNRPYHUYROJRQGHU]RHNXLWWHYRHUHQQDDU
 'HIXQFWLHYDQDDQZH]LJHERPHQPHWKROWHVRSDDQZH]LJKHLGYDQVSHFKWHQHQ
YOHHUPXL]HQLQGLHQERPHQPHWSRWHQWLsOHYHUEOLMISODDWVHQ KROHQ YHUGZLMQHQ
 'HDDQZH]LJKHLGYDQEHVFKHUPGHSODQWHQRSNDQVULMNHSOHNNHQRSKHWWUDFp
LQGLHQKLHUZHUN]DDPKHGHQ]LMQYRRU]LHQ
 'HDDQZH]LJKHLGYDQNOHLQHPRGGHUNUXLSHULQSHUPDQHQWZDWHUYRHUHQGH
ZDWHUJDQJHQZDQQHHUGH]HYHUJUDYHQRIJHGHPSWZRUGHQ
$OVELMGHDDQOHJYDQKHWNDEHOWUDFpKHWOHHIJHELHGYDQGH]HVRRUWHQRQW]LHQNDQ
ZRUGHQLVYHUYROJRQGHU]RHNQLHWQRGLJ:DQQHHUVSUDNHLVYDQDFWXHHOYRRUNRPHQYDQ
YOHHUPXL]HQEHVFKHUPGHSODQWHQVRRUWHQHQNOHLQHPRGGHUNUXLSHUHQGH
ZHUN]DDPKHGHQOHLGHQWRWYHUGZLMQHQYDQJURHLHQYHUEOLMISODDWVHQYDQGH]HVRRUWHQ HQ
QLHWWHZHUNHQLVYROJHQVHHQJRHGJHNHXUGHJHGUDJVFRGH LVHHQRQWKHIILQJLQKHW
NDGHUYDQGH)ORUDHQIDXQDZHWYHUHLVW:DQQHHUGH]HVRRUWHQEOLMNHQVRQGHU]RHNQLHW
YRRUNRPHQLVJHHQRQWKHIILQJYHUHLVW
+HWRYHUWUHGHQYDQYHUERGVEHSDOLQJHQLVWHYRRUNRPHQGRRUKHWQHPHQYDQ
PDDWUHJHOHQ
 9HUOHJKHWWUDFpWHUKRRJWHYDQGHORFDWLHZDDUERPHQPHWKROWHVVWDDQ
 ,QGLHQGHIXQFWLHYDQKHWRQGHU]RHNVJHELHGYRRUVSHFKWHQHQYOHHUPXL]HQ
ZRUGWDDQJHWDVW]LMQPDDWUHJHOHQYHUHLVW
 ,QGLHQDDQZH]LJQHHPPDDWUHJHOHQ EHVFKUHYHQLQHHQJRHGJHNHXUGH
JHGUDJVFRGH RPHIIHFWHQRSEUHGHZHVSHQRUFKLVULHWRUFKLVZLOGHPDUMROHLQ
HQNOHLQHPRGGHUNUXLSHUWHYRRUNRPHQ
 9HUZLMGHUERPHQVWUXLNHQULHWHQUXLJWHEXLWHQKHWEURHGVHL]RHQ
 %XLWHQGHZLQWHUSHULRGHQLHWLQGHDYRQGPHWYHUOLFKWLQJZHUNHQRPHIIHFWHQRS
PLJUHUHQGHHQIRHUDJHUHQGHYOHHUPXL]HQWHYRRUNRPHQ
9RRUGHRYHULJHEHVFKHUPGHSODQWHQ]RRJGLHUHQDPILELHVRRUWHQWHQDDQ]LHQ
ZDDUYDQYHUERGHQKDQGHOLQJHQWHYHUZDFKWHQ]LMQJHOGWHHQDOJHPHQHYULMVWHOOLQJELM
UXLPWHOLMNHLQJUHSHQLQKHWNDGHUYDQGH$0Y%DUWYDQGH)ORUDHQIDXQDZHW
EHS
(HQGHHOYDQGHZHUN]DDPKHGHQYLQGWSODDWVELQQHQGH(FRORJLVFKH+RRIGVWUXFWXXU
$IKDQNHOLMNYDQGHDDUGYDQGHZHUN]DDPKHGHQHQGHRSWLPDOLVDWLHYDQKHWWUDFpLV
KLHUPRJHOLMNVSUDNHYDQDDQWDVWLQJYDQZH]HQOLMNHZDDUGHQHQNHQPHUNHQYDQGH
(+6$DQWDVWLQJLVWHYRRUNRPHQGRRU
 *HHQZHUN]DDPKHGHQXLWWHYRHUHQELQQHQERVSHUFHOHQEHJUHQVGDOV(+6
 (HQGHHOYDQKHWERVWHNDSSHQ$IKDQNHOLMNYDQKHWRSSHUYODNHQGHDDUGYDQ
GHWHNDSSHQGHOHQLV]HOIVHHQYHUEHWHULQJYDQGHHFRORJLVFKHNZDOLWHLWHQ
PRJHOLMN
 'RRUJHNDSWERVELQQHQGH(+6WHKHUSODQWHQ
:DQQHHUGHH[DFWHDDUGHQRPYDQJEHNHQGLVYDQGHZHUN]DDPKHGHQLVPHHUJHULFKW
WH]HJJHQWRWZHONHHIIHFWHQRSEHVFKHUPGHVRRUWHQHQJHELHGHQGLWOHLGW
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5.3
5.3.1

Watertoets
Proces watertoets
6LQGVQRYHPEHULVKHWZHWWHOLMNJHUHJHOGGDWLQDOOHUXLPWHOLMNHSODQQHQHHQ
ZDWHUWRHWVGLHQWWHZRUGHQXLWJHYRHUG+HWGRHOYDQGH:DWHUWRHWVLVRPLQHHQYURHJ
VWDGLXPZDWHUKXLVKRXGNXQGLJHGRHOVWHOOLQJHQ]LFKWEDDUWHPDNHQHQHYHQZLFKWLJPHH
WHQHPHQELMUXLPWHOLMNHSODQQHQ(UZRUGWPHWQDPHLQJHJDDQRSGHJHYROJHQYDQKHW
SODQYRRUGHZDWHUKXLVKRXGLQJHQGHEHVFKULMYLQJYDQGHPDDWUHJHOHQGLHZRUGHQ
JHWURIIHQ:DWHUEHKHHUGHUVZRUGHQLQHHQYURHJVWDGLXPEHWURNNHQELMGHSODQYRUPLQJ
RP]RHHQGXXU]DPHRPJDQJPHWKHPHOJURQGHQRSSHUYODNWHZDWHUWHZDDUERUJHQ
HQZDWHUPHHWHODWHQZHJHQLQKHWSODQSURFHV+HWUHVXOWDDWYDQGH:DWHUWRHWVLV
GH]HZDWHUSDUDJUDDI
9RRUKHWSODQZRUGWHHQLQSDVVLQJVSODQRSJHVWHOGZDWZDWHUWRHWVSOLFKWLJLV+HW
SODQJHELHGOLJWLQKHWEHKHHUVJHELHGYDQKHWZDWHUVFKDS%UDEDQWVH'HOWD'HJHOGHQGH
EHOHLGVOLMQHQ]LMQEHVFKUHYHQLQKRRIGVWXN'H]HZDWHUSDUDJUDDIJDDW
DFKWHUHHQYROJHQVLQRSGHKXLGLJHVLWXDWLHWHQDDQ]LHQYDQERGHPHQZDWHUHQGH
WRHNRPVWLJHVLWXDWLH

5.3.2
5.3.2.1

Huidige situatie
Bodemopbouw
2QGHUVWDDQGHJHHIWGHERGHPNDDUWYDQ1HGHUODQGZHHUWHUKRRJWHYDQKHWWUDFp+HW
WUDFpOLJWRSGHRYHUJDQJYDQGHKRJHUH%UDEDQWVH]DQGJURQGHQQDDUGH
ULYLHUNOHLJHELHGHQ+HWQRRUGHOLMNGHHOYDQKHWWUDFpEHVWDDWXLWSROGHUYDDJJURQGHQGLH
RSJHERXZG]LMQXLW]DYHOHQNOHL1DELM5RRVHQGDDOZRUGWGHERGHPRSERXZDIJHZLVVHOG
GRRU]DQGJURQGHQYHHQJURQGHQHQNOHLJURQGHQ
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5.3.2.2

Grondwater
'HRQGHUVWDDQGHNDDUWWRRQWJURQGZDWHUWUDSSHQYDQGHERGHPNDDUWYDQKHW
SODQJHELHG7HYHQVLVGH:DWHUDWODVYDQ1RRUG%UDEDQWJHUDDGSOHHJG EURQ
KWWSDWODVEUDEDQWQOZDWHUDWODV ,QGHOHJHQGDLVDDQJHJHYHQZDWGHYHUVFKLOOHQGH
JURQGZDWHUWUDSSHQEHWHNHQHQ+HWJHHIWDDQKRHGLHSGHJURQGZDWHUVWDQG]LFKRQGHU
KHWPDDLYHOGEHYLQGW'H+LVGH*HPLGGHOG+RRJVWH*URQGZDWHUVWDQG'H/LVGH
JHPLGGHOG/DDJVWHJURQGZDWHUVWDQG
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7H]LHQLVGDWKHWQRRUGHOLMNHGHHOYDQKHWWUDFpJURWHQGHHOVWHQSODDWVHYDQ
JURQGZDWHUVWDQGHQPHWHHQJHPLGGHOGKRRJVWHJURQGZDWHUVWDQG *+* YDQWXVVHQGH
FPEHQHGHQPDDLYHOGEHWUHIW+HW]XLGHOLMNHGHHOYDQKHWWUDFpODDWKRJHUH*+* V
]LHQERYHQGHFPEHQHGHQPDDLYHOG
2SEDVLVYDQGHLVRK\SVHQLVGHJURQGZDWHUVWURPLQJRYHUZHJHQGQRRUGZHVWHOLMN
JHULFKW+HWWUDFpOLJWQLHWLQHHQJURQGZDWHUEHVFKHUPLQJVJHELHG
5.3.2.3

Oppervlaktewater en waterkeringen
2SGHRQGHUVWDDQGHNDDUWLVDDQJHJHYHQZHONHEHODQJULMNHZDWHUNHULQJHQHQ
ZDWHUORSHQZRUGHQJHNUXLVW
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'HEHODQJULMNVWHZDWHUORRSGLHZRUGWJHNUXLVWLVGH5RRVHQGDDOVFKH9OLHWGLHRYHUJDDW
LQGH1LHXZH5RRVHQGDDOVFKH9OLHW
2SGH5RRVHQGDDOVFKH9OLHWYLQGWVFKHHSYDDUWSODDWV'H]HZDWHUORRSYHUELQGW
5RRVHQGDDOPHWKHW9RONHUDN=RRPPHHU+HWVWUHHISHLOYDQGH5RRVHQGDDOVFKH9OLHW
LVP1$3JHOLMNDDQKHWSHLOYDQKHW9RONHUDN=RRPPHHU$DQEHLGH]LMGHQYDQGH
9OLHW]LMQUHJLRQDOHZDWHUNHULQJHQDDQZH]LJGH]HZRUGHQWZHHPDDOJHNUXLVW
1DDVWGH5RRVHQGDDOVFKH9OLHWZRUGHQPHHUGHUHZDWHUJDQJHQHQVORWHQJHNUXLVW
+LHUELM]LMQJURWHUH$ZDWHUJDQJHQYDQEHODQJ'LW]LMQGH%DQGVORRWWHUKRRJWHYDQ
GH*DVWHOVHZHJHQGH2PORRSOHLGLQJ%DNNHUVEHUJELMGHDDQVOXLWLQJQDELMGH$
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$DQZHHUV]LMGHQYDQGH$ZDWHUJDQJHQ]LMQRSEDVLVYDQGHNHXUPHWHUEUHGH
RSVWDNHOYULMH]RQHVDDQZH]LJ
7HQEHKRHYHYDQKHWDJUDULVFKJHEUXLNYDQGHSROGHUVZRUGWGRRUKHWZDWHUVFKDSDFWLHI
SHLOEHKHHUWRHJHSDVW'RRUPLGGHOYDQZDWHULQODDWHQEHPDOLQJKDQWHHUWKHWZDWHUVFKDS
YDVWH]RPHUHQZLQWHUSHLOHQ,QGHZLQWHUZRUGHQRPZDWHURYHUODVWWHYRRUNRPHQGH
SHLOHQODDJJHKRXGHQ,QGH]RPHUZRUGHQGHSHLOHQGRRULQODDWYDQ]RHWZDWHUMXLVW
YHUKRRJGRPGHZDWHUYRRU]LHQLQJYRRUGHODQGERXZJHZDVVHQWHNXQQHQJDUDQGHUHQ
+HWJHKHOHJHELHGYDOWRQGHUKHWSHLOEHVOXLW6WHHQEHUJHQ%UDEDQWVHZDO'H]H
YDVWJHVWHOGH]RPHUHQZLQWHUSHLOHQ]LMQRSJHQRPHQLQKHWSHLOHQSODQYDQGH2XG
3ULQVODQGVHSROGHUHQGH&UXLMVODQGVH.UHNHQ
5.3.3

Toekomstige situatie

5.3.3.1

Kruising waterkeringen
,QKHWNDGHUYDQKHWDDQOHJJHQYDQNDEHOVHQOHLGLQJHQWHUSODDWVHYDQZDWHUNHULQJHQ
GLHQWHHQZDWHUYHUJXQQLQJWHZRUGHQDDQJHYUDDJG2QGHUVWDDQGHWHNVWLV GHHOV
DDQJHSDVW RYHUJHQRPHQXLWGHEHOHLGVUHJHOWRHSDVVLQJZDWHUZHWHQNHXUYDQ
:DWHUVFKDS%UDEDQWVH'HOWD
.DEHOVHQOHLGLQJHQLQRSRIQDELMZDWHUNHULQJHQ]LMQHHQSRWHQWLHHOULVLFRYRRUGH
VWDELOLWHLWHQGHYHLOLJKHLGYDQGHZDWHUNHULQJ+HWJHYDDUHQULVLFRWLMGHQVKHWOHJJHQ
YDQNDEHOVZRUGWJURWHQGHHOVEHSDDOGGRRUGHYHUVWRULQJYDQGHRQGHUJURQGGH
JORRLLQJRIGHJUDVPDW2RNNDQYHUVWRULQJYDQGHRQGHUJURQGVWDELOLWHLWVYHUOLHV
YHURRU]DNHQHQNDQGHLQZHUNLQJYDQJROYHQRSGHZDWHUNHULQJYHUVQHOGOHLGHQWRW
HURVLHYDQWDOXGVHQGHNUXLQYDQPHWQDPHJURHQHZDWHUNHULQJHQLQGLHQGHJUDVPDW
YHUVWRRUGLVGRRUGHDDQOHJYDQOHLGLQJHQ
9RRUGHDDQOHJYDQHHQQLHXZHNDEHOJHOGWGDWGH]HPRHWZRUGHQJHWRHWVW RDLQKHW
NDGHUYDQGHWRHWVLQJRSYHLOLJKHLG RSOLJJLQJVWHUNWHFRQGLWLHEHODVWLQJHQ
WRHJHSDVWHPDWHULDOHQHQKHWPRJHOLMNHULVLFRHQGHJHYROJHQGHHIIHFWHQHQGH
VFKDGH
Algemeen
9HUJXQQLQJDDQYUDJHQZRUGHQJHWRHWVWRSEDVLVYDQGHYROJHQGHDOJHPHQH
XLWJDQJVSXQWHQYRRUNDEHOVHQOHLGLQJHQLQRIQDELMZDWHUNHULQJHQ
'HNDEHORIOHLGLQJEUHQJWGHYHLOLJKHLGYDQGHZDWHUNHULQJQLHWLQJHYDDU
'HYRRUJHVWDQHNDEHORIOHLGLQJLVQRRG]DNHOLMNYDQZHJHHHQ]ZDDUZHJHQGEHODQJ
(ULVJHHQDQGHUUHGHOLMNDOWHUQDWLHIYRRUGHUHDOLVDWLHYDQGHNDEHORIOHLGLQJ
$OJHPHQHYRRUVFKULIWHQGLHDDQHHQYHUJXQQLQJYRRUNDEHOVLQRIQDELMZDWHUNHULQJHQ
ZRUGHQYHUERQGHQ]LMQ
(ULVPDDUppQNUXLVLQJPHWGHZDWHUNHULQJSHUVRRUWOHLGLQJWRHJHVWDDQ
.UXLVLQJHQYDQNDEHOVHQOHLGLQJHQPHWZDWHUNHULQJHQGLHQHQ]RYHHOPRJHOLMNWH
ZRUGHQJHFOXVWHUG
'HOHLGLQJPRHWELQQHQKHWOHJJHUSURILHOHQKHWSURILHOYDQYULMHUXLPWHXLWppQVWXN
EHVWDDQ$IWDNNLQJHQDIVOXLWHUVPRQWDJHODVVHQHQDQGHUHYRRU]LHQLQJHQ]LMQQLHW
ELQQHQKHWOHJJHUSURILHOHQKHWSURILHOYDQYULMHUXLPWHWRHJHVWDDQ
,QGLHQGHNDEHOQLHWODQJHUJHEUXLNWZRUGWGDQZHOQLHWODQJHUDDQGH
YHLOLJKHLGVHLVHQYROGRHWPRHWGHNDEHORIOHLGLQJZRUGHQYHUZLMGHUGGDQZHOZRUGHQ
DDQJHSDVW
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 LQSDVVLQJVSODQN9YHUELQGLQJ'LQWHORRUG5RRVHQGDDO
1LHXZHSDUDOOHOOHLGLQJHQ]LMQQLHWWRHJHVWDDQLQKHWOHJJHUSURILHOHQKHWSURILHOYDQ
YULMHUXLPWHHQGHEHVFKHUPLQJV]RQH$OOHHQELMUHGHQHQYDQJURRWPDDWVFKDSSHOLMN
EHODQJNDQHHQQLHXZHSDUDOOHOOHLGLQJZRUGHQWRHJHVWDDQPLWVDDQJHWRRQGZRUGW
GDWELMEUHXNHQRIH[SORVLHKHWOHJJHUSURILHOQLHWZRUGWDDQJHWDVWRIGHOHLGLQJZRUGW
JHGLPHQVLRQHHUGDOVHHQNUXLVHQGHOHLGLQJ
1LHXZHNDEHOVHQOHLGLQJHQGLHHHQZDWHUNHULQJNUXLVHQPRHWHQKDDNVZRUGHQ
DDQJHOHJG
3HUDDQYUDDJNXQQHQVSHFLILHNHYRRU]LHQLQJHQHQRIFRQVWUXFWLHVZRUGHQ
YRRUJHVFKUHYHQ]RDOVYHUYDQJHQGHZDWHUNHULQJLQGHYRUPYDQGDPZDQGVFKHUPHQ
NZHOVFKHUPHQLQNOHLNLVWWHJHQNZHOHQRISLSLQJ
'HYHUJXQQLQJKRXGHULVYHUSOLFKWRSYHU]RHNUHOHYDQWHJHJHYHQVDDQWHOHYHUHQWHQ
EHKRHYHYDQGHGRRUGHEHKHHUGHUYDQGHZDWHUNHULQJXLWWHYRHUHQWRHWVLQJRS
YHLOLJKHLG
,QGLHQELMWRHWVLQJEOLMNWGDWHHQEHVWDDQGHOHLGLQJQLHWYROGRHWZRUGWGHYHUJXQQLQJ
LQJHWURNNHQ'HOHLGLQJEHKHHUGHUNDQGDQHHQQLHXZHYHUJXQQLQJDDQYUDJHQYRRU
GHDDQWHSDVVHQOHLGLQJ
Mantelbuizen
0DQWHOEXL]HQZRUGHQVRPVWRHJHSDVWRPNDEHOVHQOHLGLQJHQWHEHVFKHUPHQ
9HUJXQQLQJDDQYUDJHQYRRUPDQWHOEXL]HQZRUGHQJHWRHWVWRSEDVLVYDQGHYROJHQGH
XLWJDQJVSXQWHQ
0DQWHOEXL]HQKHEEHQDOVIXQFWLHSODDWVHOLMN]HWWLQJVEHODVWLQJHQRSWHYDQJHQRI
ZRUGHQJHEUXLNWYRRUWRHNRPVWLJHXLWEUHLGLQJHQ
.UXLVHQPHWHHQPDQWHOEXLVGRRUHHQZDWHUNHULQJLVLQEHJLQVHOYHUERGHQ+HW
WRHSDVVHQYDQHHQPDQWHOEXLVNDQZRUGHQDIJHZHQGGRRUWHNLH]HQYRRUHHQ
KRJHUHVWHUNWHNODVVHRIHHQKRRJZDDUGLJHUOHLGLQJPDWHULDDOWHUSODDWVHYDQGH
NUXLVLQJ6OHFKWVLQXLW]RQGHULQJVJHYDOOHQ WHURQWODVWLQJYDQEHSDDOGH
WHOHFRPPXQLFDWLHNDEHOVHQEXQGHOV ZRUGHQPDQWHOEXL]HQWRHJHVWDDQ
0DQWHOEXL]HQ]LMQVRPVHFKWHUYHUSOLFKWELMELMYRRUEHHOGJHVWXXUGHERULQJHQWHQ
EHKRHYHYDQROLHRIDIYDOZDWHUOHLGLQJHQGRRUSOHLVWRFHQH]DQGODJHQ
'DDUQDDVWJHOGHQHUGLYHUVHVSHFLILHNHYRRUVFKULIWHQGLHDDQHHQYHUJXQQLQJZRUGHQ
YHUERQGHQ
5.3.3.2

Kruising oppervlaktewater
9RRUNUXLVLQJHQPHWRSSHUYODNWHZDWHUJHOGWGDWLQVLWXDWLHVZDDUNDEHOVHQOHLGLQJHQ
HHQULVLFRYRUPHQHHQYHUJXQQLQJPRHWZRUGHQDDQJHYUDDJG6LWXDWLHVPHWHHQJHULQJ
ULVLFRZRUGHQYLDDOJHPHQHUHJHOVJHUHJXOHHUG9HUJXQQLQJYHUOHQLQJLVGDQRRNVOHFKWV
QRJDDQGHRUGHYRRUGLHJHYDOOHQGLHQLHWRQGHUGHDOJHPHQHUHJHOVXLWGHNHXUYDOOHQ
9HUJXQQLQJDDQYUDJHQZRUGHQJHWRHWVWRSEDVLVYDQGHYROJHQGHXLWJDQJVSXQWHQ
'HYRRUJHVWDQHNDEHORIOHLGLQJLVQRRG]DNHOLMNHQHULVJHHQDQGHUUHGHOLMN
DOWHUQDWLHIYRRUGHUHDOLVDWLHYDQGHNDEHORIOHLGLQJ
'HDDQOHJRIDDQZH]LJKHLGYDQGHNDEHORIOHLGLQJPDJKHW
RSSHUYODNWHZDWHUOLFKDDPHQDDQZH]LJHNXQVWZHUNHQWHUSODDWVHQLHWLQJHYDDU
EUHQJHQHQPDJGHDDQHQDIYRHUYDQZDWHUQLHWEHOHPPHUHQ
'HQLHXZHNDEHORIOHLGLQJPRHW]RYHHOPRJHOLMNJHEUXLNPDNHQYDQUHHGV
EHVWDDQGHNUXLVLQJHQRINDEHOEXQGHOV
'HNDEHORIOHLGLQJPRHWSDUDOOHODDQKHWRSSHUYODNWHZDWHUOLFKDDPZRUGHQJHOHJGRI
LQGLHQHHQNDEHORIOHLGLQJHHQZDWHUORRSNUXLVWGHZDWHUORRSKDDNVNUXLVHQ
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 LQSDVVLQJVSODQN9YHUELQGLQJ'LQWHORRUG5RRVHQGDDO

'DDUQDDVWJHOGHQHUGLYHUVHVSHFLILHNHYRRUVFKULIWHQGLHDDQHHQYHUJXQQLQJZRUGHQ
YHUERQGHQ
5.3.3.3

Overige aandachtspunten
2SEDVLVYDQGHERGHPNDDUWZRUGWJHFRQFOXGHHUGGDWGHNDEHOJURWHQGHHOV
EHQHGHQGHJURQGZDWHUVWDQGZRUGWDDQJHOHJG2PGHDDQOHJPRJHOLMNWHPDNHQ
LVGDDURPEHPDOLQJQRRG]DNHOLMN%LMHHQ ERXZNXQGLJH RQWWUHNNLQJNOHLQHUGDQ
PSHUPDDQGNRUWHUGDQPDDQGHQHQEXLWHQYROOHGLJEHVFKHUPGJHELHG
NDQGLWPHWHHQPHOGLQJSODDWVYLQGHQ,QDQGHUHJHYDOOHQLVHHQZDWHUYHUJXQQLQJ
YHUHLVWKHWZDWHUVFKDSKDQWHHUWYRRUKHWRQWWUHNNHQHQOR]HQJURQGZDWHUUHJHOVGLH
]LMQRSJHQRPHQLQKHW$FWLYLWHLWHQEHVOXLWKHW%HVOXLWOR]HQEXLWHQLQULFKWLQJHQHQ
GH.HXU
%LMQLHWWHYHUPLMGHQEURQEHPDOLQJHQLQGH9ROOHGLJEHVFKHUPGHJHELHGHQHQGH
$WWHQWLH]RQHGLHQWKHWRQWWURNNHQZDWHURQJHDFKWGHJURRWWHYDQGHRQWWUHNNLQJ
DOWLMGWHUXJJHEUDFKWWHZRUGHQLQGHERGHP
7HYHQVGLHQWHHQZDWHUYHUJXQQLQJWHZRUGHQDDQJHYUDDJGYRRUGHRQGHUGRRUJDQJHQ
PHWGHNHULQJHQHQZDWHUJDQJHQ]RDOVHHUGHUHEHVFKUHYHQ
$OVJHYROJYDQKHWSODQQHHPWKHWYHUKDUGRSSHUYODNQLHWWRHHUKRHIWGXVJHHQ
ZDWHUEHUJLQJWHZRUGHQJHUHDOLVHHUG

5.4

Bodem
7HQDDQ]LHQYDQGHERGHPNZDOLWHLWJHOGWGH:HWERGHPEHVFKHUPLQJ :EE HQKHW
ELMEHKRUHQGH %HVOXLWERGHPNZDOLWHLW*HVWUHHIGZRUGWQDDUHHQGXXU]DDPJHEUXLNYDQ
GHERGHP%LMHHQUXLPWHOLMNSODQPRHWGHERGHPNZDOLWHLWYDQKHWEHWUHIIHQGHJHELHG
LQ]LFKWHOLMNZRUGHQJHPDDNW+LHUELMLVYDQEHODQJWHZHWHQRIHUERGHPYHURQWUHLQLJLQJ
LVGLHGHIXQFWLHGRHOHQNDQIUXVWUHUHQRIHUJH]RQGKHLGVULVLFR VRIHFRORJLVFKHULVLFR V
]LMQHQZDWGHPRJHOLMNKHGHQ]LMQRPHUWLMGLJLHWVDDQWHGRHQ+LHUYRRULVZHWWHOLMN
YHUSOLFKWHLQIRUPDWLHRYHUGHERGHPNZDOLWHLWQRGLJ
+HWXLWJDQJVSXQWZDWEHWUHIWGHERGHPLQKHWSODQJHELHGLVGDWGHNZDOLWHLWHUYDQ
]RGDQLJGLHQWWH]LMQGDWHUJHHQULVLFR V]LMQYRRUGHYRONVJH]RQGKHLGELMKHWJHEUXLN
YDQKHWSODQJHELHGYRRUGHYRRUJHQRPHQIXQFWLH V 
7HUSODDWVHYDQKHWWUDFpLVHHQEHSHUNWKLVWRULVFKERGHPRQGHU]RHNXLWJHYRHUG'RHO
YDQKHWRQGHU]RHNLVRPWHEHSDOHQRIHUYDQXLWGHPLOLHXK\JLsQLVFKHNZDOLWHLWYDQGH
ERGHPPRJHOLMNVSUDNHLVYDQEHOHPPHULQJHQYRRUGHYRRUJHQRPHQDDQOHJYDQGH
NDEHO+HWUDSSRUWLVRSJHQRPHQLQELMODJH
8LWKHWRQGHU]RHNEOLMNWGDWHUWHUSODDWVHYDQKHWWUDFp]HOIJHHQERGHPEHGUHLJHQGH
DFWLYLWHLWHQKHEEHQSODDWVJHYRQGHQHQHUJHHQDDQOHLGLQJHQ]LMQRPHHQHYHQWXHOH
ERGHPYHURQWUHLQLJLQJWHUSODDWVHYDQKHWWUDFpWHGRHQYHUPRHGHQ9DQGH
RQGHUJURQGVHEUDQGVWRIWDQNVRIGHDJUDULVFKHEHGULMIVDFWLYLWHLWHQGLHLQGHGLUHFWH
RPJHYLQJDDQZH]LJ]LMQSODDWVYLQGHQRIKHEEHQSODDWVJHYRQGHQZRUGHQJHHQ
SHUFHHORYHUVFKULMGHQGHYHURQWUHLQLJLQJHQYHUZDFKWGLHGHPLOLHXK\JLsQLVFKHNZDOLWHLWWHU
SODDWVHYDQKHWWUDFpQDGHOLJNXQQHQKHEEHQEHwQYORHG
9RRUppQORFDWLH 3URYLQFLDOH:HJ JHOGWGDWHULQKHWYHUOHGHQWHUSODDWVHYDQKHW
WUDFpHHQYHURQWUHLQLJLQJDDQZH]LJLVJHZHHVWGLHYHUYROJHQVYROGRHQGHLVJHVDQHHUG
ZDDUQDKHWEHYRHJGJH]DJKHHIWLQJHVWHPGPHWGHXLWJHYRHUGHVDQHULQJ
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 LQSDVVLQJVSODQN9YHUELQGLQJ'LQWHORRUG5RRVHQGDDO
(ULVGDQRRNYRRU]RYHUEHNHQGWHUSODDWVHYDQKHWWRHNRPVWLJHWUDFpPHWEHWUHNNLQJ
WRWGHPLOLHXK\JLsQLVFKHERGHPNZDOLWHLWJHHQVSUDNHYDQPRJHOLMNHEHOHPPHULQJHQ
YRRUGHZHUN]DDPKHGHQYRRUKHWDDQOHJJHQYDQGHRQGHUJURQGVHNDEHOYHUELQGLQJ
9RRUDIJDDQGDDQGHDDQOHJYDQGHRQGHUJURQGVHNDEHOYHUELQGLQJZRUGWHHQYHUNHQQHQG
ERGHPRQGHU]RHNXLWJHYRHUGRPWHYHULILsUHQGDWGHRQGHU]RHNVORFDWLHRQYHUGDFKWLVHQ
RPGHNZDOLWHLWYDQGHYULMNRPHQGHJURQG LQGLFDWLHI WHEHSDOHQ$DQJH]LHQHUJHHQ
DDQOHLGLQJHQ]LMQRPHHQERGHPYHURQWUHLQLJLQJWHUSODDWVHWHYHUZDFKWHQNDQKHW
YHUNHQQHQGERGHPRQGHU]RHNZRUGHQXLWJHYRHUGFRQIRUPGHVWUDWHJLH³RQYHUGDFKWH
ORFDWLH´XLWGH1(17HYHQVEOLMNWGDDUXLWRIHULQYHUEDQGPHWDDQZH]LJH
ERGHPYHURQWUHLQLJLQJWLMGHQVGHJURQGZHUN]DDPKHGHQHYHQWXHHOEHSDDOGH
YHLOLJKHLGVPDDWUHJHOHQQRGLJ]LMQ

5.5

Archeologie
3HUVHSWHPEHULVGH:HWRSGHDUFKHRORJLVFKHPRQXPHQWHQ]RUJYDQNUDFKW
JHZRUGHQ,QKHWNDGHUKLHUYDQGLHQWHHQJHPHHQWHUXLPWHOLMNHSODQYRUPLQJWHWRHWVHQ
RSDUFKHRORJLVFKHZDDUGHQ,QGLHQSRWHQWLsOHDUFKHRORJLVFKHZDDUGHQZRUGHQ
YHUVWRRUGGLHQWKLHUQDGHURQGHU]RHNQDDUWHZRUGHQYHUULFKW(ULVHHQDUFKHRORJLVFK
EXUHDXRQGHU]RHNXLWJHYRHUGGDWLVRSJHQRPHQLQ%LMODJH
+HWRQGHU]RHNVJHELHGZRUGWERGHPNXQGLJJURWHQGHHOVJHNHQPHUNWGRRUGH
DDQZH]LJKHLGYDQGH]HHNOHLJURQGHQPHHULQKHWELM]RQGHUSROGHUYDDJJURQGHQ
0Q$0Q$ ,QHHQNOHLQGHHOJHELHGMHYDQKHWSODQJHELHGNRPHQHUQRJ
NDONKRXGHQGHYODNYDDJJURQGHQ 6Q$ YRRU+HWRQGHU]RHNVJHELHGZRUGWJHNHQPHUNW
GRRUYODNWHQHQHQNHOHUXJJHQ'H]HVLWXDWLHEHWHNHQWGDWKHWODQGVFKDSQLHWHUJ
DIZLVVHOHQGLV'LWOHLGGHGDQZHHUWRWHHQNOHLQHGLYHUVLWHLWDDQIORUDHQIDXQD
9RRUGHMDJHUYHU]DPHODDUVEHWHNHQGHGLWGDWHUJHHQJURWHYHUVFKHLGHQKHLGDDQ
YRHGVHOEURQQHQYRRUKDQGHQZDVLQGHYRUPYDQSODQWHQHQGLHUHQ:HJHQVKHW
RQWEUHNHQYDQGHUJHOLMNHORFDWLHVJHOGWHHQ]HHUODJHYHUZDFKWLQJYRRUYLQGSODDWVHQYDQ
MDJHUVHQYRHGVHOYHU]DPHODDUV
0HWGHLQWURGXFWLHYDQGHODQGERXZZHUGGHPDWHZDDULQJURQGHQJHVFKLNWZDUHQRP
WHEHDNNHUHQHHQVWHHGVEHODQJULMNHUIDFWRULQGHORFDWLHNHX]HYDQGHPHQV'HHHUVWH
DNNHUJURQGHQZHUGHQRSGHYDQQDWXUHYUXFKWEDDUVWHJURQGHQDDQJHOHJG%RYHQGLHQ
PRHVWHQGHJURQGHQJRHGRQWZDWHUG]LMQ(FKWHUYHUXLWKHWJURRWVWHGHHOYDQKHW
RQGHU]RHNVJHELHGZDVYDQZHJHGHVOHFKWHRQWZDWHULQJPLQGHUJHVFKLNWYRRU
EHZRQLQJHQRIODQGERXZ'LWODDW]LFKRRNYRHOHQGRRUGHDIZH]LJKHLGLQKHW
SODQJHELHGYDQEHZRQLQJXLWKHW1HROLWKLFXP,-]HUWLMGHQ]HOIV5RPHLQVHWLMG
DDQJH]LHQGHEHZRQLQJ]LFKYDQRXGVKHUFRQFHQWUHHUGHRSGHKRJHUHGHOHQYDQKHW
ODQGVFKDS$DQJH]LHQGHJURQGHQWLMGHQVGH0LGGHOHHXZHQQRJQDWWHU]XOOHQ]LMQ
JHZHHVWGDQWHJHQZRRUGLJZDVODQGERXZZDDUVFKLMQOLMNDOOHHQPRJHOLMNRSGHKRRJVWH
UXJJHQZHOYLQJHQHQYODNWHQ:HJHQVKHWRQWEUHNHQYDQGHUJHOLMNHORFDWLHVJHOGWHHQ
ODJHYHUZDFKWLQJYRRUYLQGSODDWVHQYDQODQGERXZHUV2RNZDWGHEHZRQLQJXLWGH
1LHXZHWLMGEHWUHIWJHOGWHHQODJHDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJDDQJH]LHQ]HOIVQXQRJ
KHWJHELHGYULM OHHJ LV
'HFRQFOXVLHVXLWKHWDUFKHRORJLVFKEXUHDXRQGHU]RHN]LMQGHYROJHQGH
 +HWRQGHU]RHNVJHELHGZRUGWERGHPNXQGLJJURWHQGHHOVJHNHQPHUNWGRRUGH
DDQZH]LJKHLGYDQ]HHNOHLJURQGHQPHHULQKHWELM]RQGHUSROGHUYDDJJURQGHQ
0Q$0Q$ ,QHHQNOHLQGHHOJHELHGMHYDQKHWSODQJHELHGNRPHQHUQRJ
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 LQSDVVLQJVSODQN9YHUELQGLQJ'LQWHORRUG5RRVHQGDDO
NDONKRXGHQGHYODNYDDJJURQGHQ 6Q$ YRRU
 'HORRSYDQKHWWUDFpZRUGWRSGH,QGLFDWLHYH.DDUW$UFKHRORJLVFKH:DDUGHQ
,.$: YULMZHOJHKHHOJHNHQPHUNWGRRUHHQODJHWUHINDQVRSDUFKHRORJLVFKH
ZDDUGHQ(QNHOLQKHW]XLGHOLMNHGHHOYDQKHWRQGHU]RHNVJHELHGLQGHEXXUWYDQ
5RRVHQGDDOLVHULQEHSHUNWHPDWHVSUDNHYDQHHQPLGGHOKRJHWUHINDQVRS
DUFKHRORJLVFKHZDDUGHQ
 %LQQHQKHWSODQJHELHGHQLQKHWRQGHU]RHNVJHELHG VWUDDOYDQPURQGRPKHW
SODQJHELHG EHYLQGHQ]LFKRSGH$UFKHRORJLVFKH0RQXPHQWHQ.DDUW $0. JHHQ
DUFKHRORJLVFKHPRQXPHQWHQ
 %LQQHQKHWSODQJHELHGHQLQKHWRQGHU]RHNVJHELHG VWUDDOYDQPURQGRPKHW
SODQJHELHG EHYLQGHQ]LFKYROJHQV$UFKLVHQGHJHPHHQWHOLMNHEHOHLGVHQ
DGYLHVNDDUWHQJHHQDUFKHRORJLVFKHYRQGVWPHOGLQJHQHQZDDUQHPLQJHQ
2SEDVLVYDQKHWXLWJHYRHUGHEXUHDXRQGHU]RHNJHOGWGDWYRRUKHWSODQJHELHGHUJHHQ
HQNHOHDDQZLM]LQJLVGDWHU]LFKGDDGZHUNHOLMNDUFKHRORJLVFKHZDDUGHQLQGHERGHP
]RXGHQEHYLQGHQ=HZRUGHQKLHUGDQRRNQLHWYHUZDFKWDDQJH]LHQGHWUHINDQV]HHU
ODDJLV

5.6
5.6.1

Milieuhygiënische aspecten
Algemeen
0HWGHYRRUEHUHLGLQJYDQKHWRQGHUKDYLJHLQSDVVLQJVSODQGLHQWWHZRUGHQQDJHJDDQ
ZHONHEURQQHQLQRIQDELMKHWSODQJHELHGHHQEHOHPPHULQJNXQQHQYRUPHQ,QGLWNDGHU
GLHQWDDQGDFKWWHZRUGHQEHVWHHGDDQGHYROJHQGHSXQWHQ
JHOXLGVDVSHFWHQ :HWJHOXLGKLQGHU 
OXFKWNZDOLWHLW
H[WHUQHYHLOLJKHLG

5.6.2

Geluidhinder
$OJHPHHQ
'H:HWJHOXLGKLQGHU :JK KHHIWWRWGRHOGHPHQVHQWHEHVFKHUPHQWHJHQ
JHOXLGVRYHUODVW2SEDVLVYDQGH]HZHWGLHQWELMKHWRSVWHOOHQYDQUXLPWHOLMNHSODQQHQ
ZDDURQGHULQSDVVLQJVSODQQHQDDQGDFKWWHZRUGHQEHVWHHGDDQKHWDVSHFWJHOXLG
'HDDQOHJYDQGHNDEHOYHUELQGLQJKHHIWWLMGHOLMNJHOXLGVHIIHFWHQ7LMGHQVGHDDQOHJIDVH
SURGXFHUHQYHUVFKLOOHQGHEURQQHQJHOXLG'HHQHDFWLYLWHLWGXXUWODQJHUGDQGHDQGHUH
DFWLYLWHLWHQLHGHUHDFWLYLWHLWKHHIWHHQDQGHUHJHOXLGVVWHUNWH+HWJDDWKLHUELMRPWLMGHOLMN
JHOXLGYHURRU]DDNWGRRUYUDFKWYHUNHHUJUDYHQHQERUHQ'H:HWJHOXLGKLQGHUEHYDWJHHQ
UHJHOVYRRUGHUJHOLMNHWLMGHOLMNHVLWXDWLHV

5.6.3

Luchtkwaliteit
2SQRYHPEHULVGH:HWOXFKWNZDOLWHLWLQZHUNLQJJHWUHGHQ'H]HZHWYHUYDQJW
KHW%HVOXLWOXFKWNZDOLWHLW'HZHWLVHQHU]LMGVEHGRHOGRPGHQHJDWLHYHHIIHFWHQ
RSGHYRONVJH]RQGKHLGDDQWHSDNNHQDOVJHYROJYDQWHKRJHQLYHDXVYDQ
OXFKWYHURQWUHLQLJLQJ$QGHU]LMGVKHHIWGHZHWWRWGRHOPRJHOLMNKHGHQWHFUHsUHQYRRU
UXLPWHOLMNHRQWZLNNHOLQJRQGDQNVRYHUVFKULMGLQJHQYDQGH(XURSHVHJUHQVZDDUGHQYRRU
OXFKWNZDOLWHLW
2SJURQGYDQGH:HWPRJHQQLHXZHRQWZLNNHOLQJHQQLHWOHLGHQWRWHHQRYHUVFKULMGLQJ
YDQGHQRUPHQ JUHQVZDDUGHQ GLHDDQHHQDDQWDOYHURQWUHLQLJHQGHVWRIIHQ]LMQJHVWHOG
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 LQSDVVLQJVSODQN9YHUELQGLQJ'LQWHORRUG5RRVHQGDDO

0HWEHWUHNNLQJWRWOXFKWNZDOLWHLWPRHWUHNHQLQJJHKRXGHQZRUGHQPHWKHWJHVWHOGHLQ
GH:HWPLOLHXEHKHHUKRRIGVWXNWLWHO/XFKWNZDOLWHLWVHLVHQHQGHELMEHKRUHQGH
ELMODJHQ2SEDVLVYDQDUWLNHO:PJHOGWGHYRRUZDDUGHGDWHHQLQSDVVLQJVSODQNDQ
ZRUGHQYDVWJHVWHOGZDQQHHUDDQQHPHOLMNLVJHPDDNWGDWGHPRJHOLMNKHGHQGLHKHWSODQ
ELHGWQLHWLQEHWHNHQHQGHPDWHELMGUDJHQDDQGHFRQFHQWUDWLHLQGHEXLWHQOXFKWYDQHHQ
VWRIZDDUYRRULQELMODJHHHQJUHQVZDDUGHLVRSJHQRPHQ9DQHHQYHUVOHFKWHULQJYDQ
GHOXFKWNZDOLWHLWLQEHWHNHQHQGHPDWHLVVSUDNHLQGLHQ]LFKppQYDQGHYROJHQGH
RQWZLNNHOLQJHQYRRUGRHW
ZRQLQJERXZPLQLPDDOZRQLQJHQQHWWRELMRQWVOXLWHQGHZHJRIPLQLPDDO
ZRQLQJHQELMRQWVOXLWHQGHZHJHQ
LQIUDVWUXFWXXUFRQFHQWUDWLHELMGUDJH YHUNHHUVHIIHFWHQJHFRUULJHHUGYRRUPLQGHU
FRQJHVWLH 
NDQWRRUORFDWLHVPLQLPDDOPðEUXWRYORHURSSHUYODNELMRQWVOXLWHQGHZHJ
PLQLPDDOPðEUXWRYORHURSSHUYODNELMRQWVOXLWHQGHZHJHQ
+HWLQSDVVLQJVSODQEHYDWQLHWHHQYDQGH]HRQWZLNNHOLQJHQ*HFRQFOXGHHUGNDQZRUGHQ
GDWGRRUGHRQWZLNNHOLQJGLHLQKHWRQGHUKDYLJHLQSDVVLQJVSODQPRJHOLMNZRUGW
JHPDDNWGHOXFKWNZDOLWHLWQLHWLQEHWHNHQHQGHPDWH]DOYHUVOHFKWHUHQ$DQKHW
EHSDDOGHRPWUHQWOXFKWNZDOLWHLWZRUGWGDQRRNYROGDDQ
5.6.4

Externe veiligheid
9DQGHUDPSW\SHVGLHYHUEDQGKRXGHQPHWH[WHUQHYHLOLJKHLG ,QGHOLQJ/HLGUDDG
PDDWUDPS ]LMQPHWQDPHRQJHYDOOHQPHWEUDQGEDUHH[SORVLHYHRIJLIWLJHVWRIIHQYDQ
EHODQJ'H]HRQJHYDOOHQNXQQHQQDGHUZRUGHQRQGHUVFKHLGHQLQRQJHYDOOHQPHW
EHWUHNNLQJWRW
LQULFKWLQJHQ
YHUYRHUJHYDDUOLMNHVWRIIHQGRRUEXLVOHLGLQJHQ
YHUYRHUJHYDDUOLMNHVWRIIHQRYHUZHJZDWHURIVSRRU
Inrichting
'HULVLFR VZDDUDDQEXUJHUVLQKXQOHHIRPJHYLQJZRUGHQEORRWJHVWHOGGRRUDFWLYLWHLWHQ
PHWJHYDDUOLMNHVWRIIHQLQLQULFKWLQJHQGLHQHQWRWHHQDDQYDDUGEDDUPLQLPXPWHZRUGHQ
EHSHUNW'DDUWRH]LMQLQKHW%HVOXLWH[WHUQHYHLOLJKHLGLQULFKWLQJHQ KLHUQD%HYL UHJHOV
JHVWHOG
'HNDEHOYHUELQGLQJYDOWQLHWRQGHUGHFDWHJRULHsQYDQLQULFKWLQJHQZDDURSKHW%HVOXLW
H[WHUQHYHLOLJKHLGLQULFKWLQJHQ %HYL YDQWRHSDVVLQJLV(HQWRHWVDDQKHW%(9,LV
GDDUPHHQLHWDDQGHRUGH
9RRUGHUHODWLHPHWEHVWDDQGHNDEHOVHQOHLGLQJHQZRUGWYHUZH]HQQDDUSDUDJUDDI

5.7

Electrische en magnetische velden
'HULMNVRYHUKHLGDGYLVHHUWRP]RZHLQLJPRJHOLMNQLHXZHVLWXDWLHVWHFUHsUHQZDDUELM
NLQGHUHQODQJGXULJLQGHQDELMKHLGYDQKRRJVSDQQLQJVOLMQHQYHUEOLMYHQ(UZRUGWGDDURP
JHDGYLVHHUGRPJHYRHOLJHEHVWHPPLQJHQDOVZRQLQJHQQLHWWHUHDOLVHUHQELQQHQHHQ
]RQHZDDUELMGHVWHUNWHJHPLGGHOGPppUGDQPLFURWHVODSHUMDDULV
2SZHONHDIVWDQGGH]HVWHUNWHURQGHHQKRRJVSDQQLQJVOLMQZRUGWJHPHWHQKDQJWRQGHU
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DQGHUHDIYDQGHVWHUNWHYDQGHVWURRPVWHUNWHZDDUYRRUGHKRRJVSDQQLQJVOLMQLV
RQWZRUSHQ,QKHWNDGHUYDQYRRUOLJJHQGLQSDVVLQJVSODQZRUGHQGH(0]RQHV µ]RQH
ZDDUKHWPDJQHWLVFKHYHOGJHPLGGHOGRYHUHHQMDDUERYHQGHPLFURWHVODOLJW¶ 
EHSDDOGDDQGHKDQGYDQVSHFLDOLVWLVFKHEHUHNHQLQJHQ
30'HUHVXOWDWHQYDQGHVSHFLDOLVWLVFKHEHUHNHQLQJHQZRUGHQELMKHWRQWZHUS
LQSDVVLQJVSODQWRHJHYRHJG

5.8

Explosieven
,QGHERGHPNXQQHQH[SORVLHYHQDDQZH]LJ]LMQGLHHHQULVLFRYRUPHQYRRUGH
YHLOLJKHLGYDQKHWSHUVRQHHOGDWZHUN]DDPKHGHQDDQKHWNDEHOWUDFpXLWYRHUW'DDUQDDVW
NDQGHRSHQEDUHYHLOLJKHLGLQKHWJHGLQJNRPHQ+HWLVGDDURPYDQEHODQJLQ]LFKWWH
KHEEHQLQHYHQWXHOHDDQZH]LJKHLGYDQH[SORVLHYHQLQGHERGHPLQKHWSODQJHELHG
WHQHLQGHGHYHLOLJKHLGYRRUSHUVRQHHOHQRPJHYLQJWLMGHQVGHUHDOLVDWLHIDVHWH
JDUDQGHUHQ
,QKHWNDGHUYDQGLWLQSDVVLQJVSODQZRUGWRQGHU]RHNYHUULFKWQDDUKHWPRJHOLMN
YRRUNRPHQYDQH[SORVLHYHQODQJVKHWYRRUJHQRPHQWUDFp
30'LWRQGHU]RHNZRUGWELMKHWRQWZHUSLQSDVVLQJVSODQWRHJHYRHJG

5.9

Kabels en leidingen
,QKHWSODQJHELHGEHYLQGHQ]LFKRQGHUJURQGVHOHLGLQJHQGLHUXLPWHOLMNUHOHYDQW]LMQ
30,QKHWNDGHUYDQKHWRQWZHUSLQSDVVLQJVSODQZRUGWHHQ.OLFPHOGLQJXLWJHYRHUG'H
UHVXOWDWHQZRUGHQELMKHWRQWZHUSLQSDVVLQJVSODQRSJHQRPHQ

%

$5&$',6





 LQSDVVLQJVSODQN9YHUELQGLQJ'LQWHORRUG5RRVHQGDDO

Hoofdstuk 6
6.1

Juridische planopzet

Planopzet
(HQLQSDVVLQJVSODQLVTXDYRUPLQKRXGHQSURFHGXUHJHOLMNDDQHHQEHVWHPPLQJVSODQ
(HQLQSDVVLQJVSODQSDVW]LFKDXWRPDWLVFKLQLQKHWYLJHUHQGHEHVWHPPLQJVSODQYDQGH
EHWURNNHQJHPHHQWHQ DUWOLG:UR ,QGLWSODQZRUGWGDQRRNYROVWDDQPHWKHW
EHVWHPPHQYDQXLWVOXLWHQGGHJURQGHQGLHEHQRGLJG]LMQYRRUGHNDEHOYHUELQGLQJ
,QJHJDDQZRUGWRSGHZLM]HZDDURSGHYRRUNRPHQGHIXQFWLHVLQKHWLQSDVVLQJVSODQ
ZRUGHQJHUHJHOG,QGHSODQRS]HWLVDDQVOXLWLQJJH]RFKWELMGHUHFHQWHXLWJDYH
6WDQGDDUG9HUJHOLMNEDUH%HVWHPPLQJV3ODQQHQNRUWZHJ69%3'HYDQKHW
LQSDVVLQJVSODQGHHOXLWPDNHQGHSODQUHJHOVZRUGHQYRRU]RYHUQRGLJJHDFKWYDQHHQ
QDGHUHWRHOLFKWLQJYRRU]LHQ'HSODQUHJHOVJHYHQLQKRXGDDQGHRSGHYHUEHHOGLQJ
JHJHYHQEHVWHPPLQJHQ'HUHJHOVJHYHQDDQZDDUYRRUGHJURQGHQHQRSVWDOOHQDOGDQ
QLHWPRJHQZRUGHQJHEUXLNWHQZDWHQKRHHUPDJZRUGHQJHERXZG%LMGHRS]HWYDQ
GHSODQUHJHOVLVJHWUDFKWKHWDDQWDOUHJHOV]REHSHUNWPRJHOLMNWHKRXGHQHQVOHFKWV
GDWJHQHWHUHJHOHQZDWZHUNHOLMNQRRG]DNHOLMNLV
7HQEHKRHYHYDQGHRQGHUJURQGVHNDEHOYHUELQGLQJLVYRRUGHEUHHGWHYDQKHWWUDFp
LQFOXVLHIGHEHVFKHUPLQJV]RQHDDQZHHUV]LMGHQGHGXEEHOEHVWHPPLQJµ/HLGLQJ±
+RRJVSDQQLQJ¶RSJHQRPHQ'LWEHWHNHQWFRQFUHHWGDWGHRQGHUOLJJHQGHEHVWHPPLQJHQ
]RDOVRSJHQRPHQLQGHYLJHUHQGHEHVWHPPLQJVSODQQHQQRJVWHHGVJHOGHQ

6.2

Toelichting op de planregels
'HSODQUHJHOV]LMQDOVYROJWRSJHERXZG
+RRIGVWXN,QOHLGHQGHYRRUVFKULIWHQ
$UWLNHO%HJULSVRPVFKULMYLQJHQGHLQGHUHJHOVJHEH]LJGHEHJULSSHQZRUGHQKLHULQ
RPVFKUHYHQWHUYRRUNRPLQJYDQPLVYHUVWDQGHQRIYHUVFKLOLQLQWHUSUHWDWLH
$UWLNHO:LM]HYDQPHWHQHHQRPVFKULMYLQJYDQGHZLM]HZDDURSKHWPHWHQGLHQW
SODDWVWHYLQGHQ
+RRIGVWXN%HVWHPPLQJVUHJHOV
/HLGLQJ+RRJVSDQQLQJVYHUELQGLQJ DUWLNHO
'LWKRRIGVWXNEHYDWGHEHSDOLQJHQGLHGLUHFWYHUEDQGKRXGHQPHWGHRSGHYHUEHHOGLQJ
DDQJHJHYHQEHVWHPPLQJ/HLGLQJ+RRJVSDQQLQJVYHUELQGLQJ'LWDUWLNHOLVDOVYROJW
RSJHERXZG
%HVWHPPLQJVRPVFKULMYLQJHHQRPVFKULMYLQJYDQGHWRHJHVWDQHGRHOHLQGHQELQQHQ
GHEHVWHPPLQJ
%RXZUHJHOVWHUSODDWVHYDQGH]HJURQGHQJHOGWGDWHUQLHWJHERXZGPDJZRUGHQ
DQGHUVGDQWHQEHKRHYHYDQGH]HEHVWHPPLQJ9RRUEHSDDOGHZHUNHQHQ
ZHUN]DDPKHGHQLVHHQYHUJXQQLQJHQVWHOVHORSJHQRPHQ9RRUGHDDQOHJYDQGH
NDEHOV]HOILVJHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJYRRUKHWXLWYRHUHQYDQZHUNHQJHHQ
ERXZZHUN]LMQGHRIYDQZHUN]DDPKHGHQQRRG]DNHOLMN+HWYHUJXQQLQJHQVWHOVHOLV
XLWVOXLWHQGRSJHQRPHQRPGHDDQJHOHJGHOHLGLQJWHEHVFKHUPHQ
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$IZLMNHQYDQGHERXZUHJHOVIOH[LELOLWHLWVEHSDOLQJZDDUPHHRQGHUYRRUZDDUGHQ
NOHLQHDIZLMNLQJHQYDQERXZUHJHOVPRJHOLMNJHPDDNWZRUGHQ
+RRIGVWXN$OJHPHQHUHJHOV
$QWLGXEEHOWHOEHSDOLQJ DUWLNHO
'H]HEHSDOLQJ FRQIRUPKHW%UR GLHQWWHYRRUNRPHQGDWVLWXDWLHVRQWVWDDQZHONHQLHW
LQRYHUHHQVWHPPLQJ]LMQPHWGHEHGRHOLQJYDQKHWSODQ9LDGHDQWLGXEEHOWHOEHSDOLQJ
ZRUGWYRRUNRPHQGDWHHQ]HOIGHWHUUHLQWZHHNHHUZRUGWµPHHJHQRPHQ¶ELMGH
EHRRUGHOLQJYDQHHQERXZDDQYUDDJ*URQGGLHDOHHUGHUPRHVWZRUGHQPHHJHWHOGELMGH
EHRRUGHOLQJYDQHHQERXZSODQPDJQLHWQRJHHQVZRUGHQPHHJHWHOGELMHHQQLHXZH
ERXZDDQYUDDJ
+RRIGVWXN2YHUJDQJVHQVORWUHJHOV
2YHUJDQJVUHFKW DUWLNHO LQGH]HEHSDOLQJZRUGWYRUPHQLQKRXGJHJHYHQDDQKHW
RYHUJDQJVUHFKW+HWRYHUJDQJVUHFKWLVFRQIRUPKHW%HVOXLWUXLPWHOLMNHRUGHQLQJ
RSJHQRPHQ
6ORWUHJHO DUWLNHO GLWDUWLNHOJHHIWGHQDDPYDQKHWLQSDVVLQJVSODQ
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Hoofdstuk 7
7.1

Uitvoerbaarheid

Economische uitvoerbaarheid
,QJHYROJHKHWEHSDDOGHLQDUWLNHOYDQKHW%HVOXLWUXLPWHOLMNHRUGHQLQJJDDWHHQ
UXLPWHOLMNSODQYHUJH]HOGYDQHHQWRHOLFKWLQJZDDULQRRNLQ]LFKWZRUGWJHJHYHQLQGH
XLWYRHUEDDUKHLGYDQKHWSODQ
Kosten van aanleg en instandhouding
'HNRVWHQYDQGHDDQOHJHQLQVWDQGKRXGLQJYDQGHNDEHOYHUELQGLQJZRUGHQJHGUDJHQ
GRRU7HQQH7762%9'HOHYHULQJV]HNHUKHLGLVHHQZHWWHOLMNHWDDNYDQ7HQQH7RS
JURQGYDQGH(OHNWULFLWHLWVZHW,QGLHQQXWHQQRRG]DDNYDQHHQSURMHFW]LMQ
DDQJHWRRQGNDQ7HQQH7GHLQYHVWHULQJVNRVWHQGRRUEHUHNHQHQLQGHWDULHYHQYRRU
WUDQVSRUWYDQHOHNWULFLWHLW
Vestiging zakelijk recht door TenneT
9RRUGHDDQOHJHQLQVWDQGKRXGLQJYDQGHN9KRRJVSDQQLQJVYHUELQGLQJPRHW
7HQQH7JHEUXLNNXQQHQ EOLMYHQ PDNHQYDQHHQVWURRNJURQGWHUSODDWVHYDQGH
KRRJVSDQQLQJVYHUELQGLQJ'H]HVWURRN GH]DNHOLMNUHFKWVWURRN LVYDVWJHVWHOGRSEDVLV
YDQKHWEHQRGLJGHUXLPWHEHVODJYRRUDDQOHJHQLQVWDQGKRXGLQJ'DDUELMLVUHNHQLQJ
JHKRXGHQPHWYHLOLJKHLGVHLVHQ2PJHEUXLNWHNXQQHQ EOLMYHQ PDNHQYDQGHJURQGLQ
GH]HVWURRNVOXLW7HQQH7HHQ]DNHOLMNUHFKWRYHUHHQNRPVW LQFOXVLHI
JHEUXLNVRYHUHHQNRPVW DIPHWGHHLJHQDDUGHHYHQWXHOHRYHULJH]DNHOLMNJHUHFKWLJGHQ
HUISDFKWHUVRSVWDOKRXGHUVHWFHWHUD HQGHHYHQWXHOHSHUVRRQOLMNJHUHFKWLJGHQ
KXXUGHUSDFKWHUVHWFHWHUD ,QGH]HRYHUHHQNRPVWHQZRUGHQGHDIVSUDNHQ
YDVWJHOHJGRYHUKHWJHEUXLNYDQGHJURQGHQZHONHYHUJRHGLQJHQZHONHUHFKWHQRS
WRHNRPVWLJHYHUJRHGLQJHQGHUHFKWKHEEHQGHYDQ7HQQH7]DORQWYDQJHQ+HW]DNHOLMN
UHFKWEHWUHIWHHQRSVWDOUHFKWHQLVHHQ]HOIVWDQGLJUHFKWGDWHHQLQEUHXNYRUPWRSKHW
H[FOXVLHYHJHEUXLNVUHFKWYDQGHHLJHQDDUHQGHRYHULJH]DNHOLMNJHUHFKWLJGHQ
7HQQH7KDQWHHUWELMGHYHVWLJLQJYDQHHQ]DNHOLMNUHFKWKHWSULQFLSHYDQ
VFKDGHORRVVWHOOLQJ YROOHGLJHVFKDGHYHUJRHGLQJ ]RDOVGH%HOHPPHULQJHQZHW
3ULYDDWUHFKWGLHNHQW6FKDGHORRVVWHOOLQJEHWHNHQWGDWGHUHFKWKHEEHQGHQYyyUHQQi
GHYHVWLJLQJYDQKHW]DNHOLMNUHFKWLQHHQJHOLMNZDDUGLJHYHUPRJHQVHQ
LQNRPHQVSRVLWLHGLHQHQWHYHUNHUHQ6FKDGHORRVVWHOOLQJJHVFKLHGWLQEHJLQVHORQJHDFKW
KHWPRPHQWZDDURSVFKDGH]LFKYRRUGRHW'HVFKDGHGLHQWZHOHHQUHFKWVWUHHNVHQ
QRRG]DNHOLMNJHYROJWH]LMQYDQGHYHVWLJLQJYDQKHW]DNHOLMNUHFKW'HVFKDGHZRUGW
RQGHUVFKHLGHQLQYLHUKRRIGFRPSRQHQWHQYHUPRJHQVVFKDGHRSKHWPRPHQWYDQ
DIVOXLWHQYDQGH]DNHOLMNUHFKWRYHUHHQNRPVWLQNRPHQVVFKDGHELMNRPHQGHVFKDGHRS
KHWPRPHQWYDQDIVOXLWHQYDQGH]DNHOLMNUHFKWRYHUHHQNRPVWHQVFKDGHGLHRSKHW
PRPHQWYDQDIVOXLWHQYDQGH]DNHOLMNUHFKWRYHUHHQNRPVWRQYRRU]LHQEDDUHQRI
RQEHSDDOEDDULV WRHNRPVWVFKDGH 
Belemmeringenwet Privaatrecht
7HQQH7WUDFKWRSPLQQHOLMNHZLM]HPHWJURQGHLJHQDUHQRYHULJH]DNHOLMNJHUHFKWLJGHQHQ
JHEUXLNHUVRYHUHHQVWHPPLQJWHEHUHLNHQRYHUKHWJHEUXLNYDQHHQVWURRNJURQG GH
]DNHOLMNUHFKWVWURRN WHUSODDWVHYDQGHKRRJVSDQQLQJVYHUELQGLQJGRRUPLGGHOYDQKHW
YHVWLJHQYDQHHQ]DNHOLMNUHFKW,QKHWJHYDORSPLQQHOLMNHZLM]HJHHQRYHUHHQVWHPPLQJ
NDQZRUGHQEHUHLNWNDQYRRUDDQOHJHQLQVWDQGKRXGLQJYDQGHYHUELQGLQJHHQEHURHS
ZRUGHQJHGDDQRSGH%HOHPPHULQJHQZHW3ULYDDWUHFKW0LGGHOVGH]HZHWNDQGRRUGH
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0LQLVWHUYDQ, 0DDQGHUHFKWKHEEHQGHQRSGHJURQGHHQ]RJHQDDPGHJHGRRJSOLFKW
ZRUGHQRSJHOHJG,QDUWLNHOYDQGH(OHNWULFLWHLWVZHWLVRQGHUPHHUGHWRHJDQJ
WRWGH%HOHPPHULQJHQZHW3ULYDDWUHFKWYDVWJHOHJGYRRUGHDDQOHJYDQ
HOHNWULFLWHLWVQHWWHQDOVKLHUDDQGHRUGH

7.2
7.2.1

Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Communicatie
,QKHWNDGHUYDQKHWRSVWHOOHQYDQYRRUOLJJHQGLQSDVVLQJVSODQ]LMQWZHH
LQIRUPDWLHDYRQGHQJHRUJDQLVHHUGYRRUHLJHQDUHQLQKHWJHELHG7LMGHQVGH]H
ELMHHQNRPVWHQ]LMQHLJHQDUHQJHwQIRUPHHUGRYHUGHSODQQHQYRRUHHQRQGHUJURQGVH
NDEHOYHUELQGLQJHQGHSURFHGXUHURQGRPKHWLQSDVVLQJVSODQ1DGHLQIRUPDWLHDYRQGHQ
YLQGHQELMDOOHHLJHQDUHQODQJVKHWYRRUJHQRPHQWUDFpNHXNHQWDIHOJHVSUHNNHQSODDWV
2SEDVLVYDQGH]HNHXNHQWDIHOJHVSUHNNHQNDQHURSWLPDOLVDWLHYDQKHWWUDFp
SODDWVYLQGHQ

7.2.2

Vooroverleg
+HWLQSDVVLQJVSODQN9YHUELQGLQJ'LQWHORRUG5RRVHQGDDOLVDDQGHUHOHYDQWH
LQVWDQWLHVWRHJH]RQGHQLQKHWNDGHUYDQKHWRYHUOHJDOVEHGRHOGLQDUWYDQKHW
%HVOXLWUXLPWHOLMNHRUGHQLQJ

7.2.3

Zienswijzen
+HWSODQLVGLUHFWDOVRQWZHUSWHULQ]DJHJHOHJG+HWRQWZHUSEHVWHPPLQJVSODQKHHIW
PHWLQJDQJYDQ30JHGXUHQGH]HVZHNHQWHULQ]DJHJHOHJHQ,QGH]HSHULRGH]LMQ;;
]LHQVZLM]HQLQJHGLHQG
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Bijlagen
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Bijlage 1 Natuur
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,QOHLGLQJ

In opdracht van TenneT schrijft ARCADIS een Provinciaal Inpassingsplan voor de aanleg van een
kabelverbinding tussen Dinteloord en Roosendaal. Bij Dinteloord wordt het Agro Foodcluster WestBrabant gerealiseerd. Voor dit bedrijventerrein is een aansluiting noodzakelijk met het hoogspanningsnet.
Er is daarom voorzien in de bouw van een transformatorstation. Dit transformatorstation dient met een
nieuwe kabelverbinding verbonden te worden met het hoogspanningsnet dat bij Roosendaal loopt
(transformatorstation Roosendaal). TenneT is initiatiefnemer van de realisatie van deze ondergrondse 150
kV kabelverbinding.
Het is noodzakelijk een dergelijke ruimtelijke ontwikkeling te toetsen aan de natuurwetgeving vóór
realisatie van de werkzaamheden. Deze toetsing richt zich op de tijdelijke en permanente effecten op
natuurwaarden, die kunnen optreden door deze ruimtelijke ingreep. In voorliggende “quick scan
natuurwetgeving” is het resultaat van de toetsing weergegeven. Als beschermde soorten en
natuurgebieden in de verdrukking komen, zal een uitgebreidere ‘natuurtoets’ uitgevoerd moeten worden
en/of zal een ontheffing op de verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet aangevraagd moeten worden.
Zie voor het wettelijk kader bijlage 3. Bovendien vindt een deel van de werkzaamheden plaats in gebieden
die beschermd zijn als Ecologische Hoofdstructuur. In deze rapportage toetsen we de werkzaamheden
ook aan het beleidskader van deze provinciale bescherming. Het beleidskader is beschreven in bijlage 4.
Bijlage 1 geeft het mogelijke tracé van de kabelverbinding weer op basis waarvan deze quick scan is
uitgevoerd. Er is gekeken naar zowel het voorkeurstracé zoals deze uit de analyse tracékeuze is gekomen
als naar het gebied ten westen van de Roosendaalse Vliet.
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2.1

+HWYRRUQHPHQ

WERKZAAMHEDEN

TenneT voorziet in het graven van een kabelgoot waarin de nieuwe hoogspanningskabel komt te liggen.
De uitgegraven grond wordt tijdelijk naast de kabelgoot apart gelegd en na het plaatsen van de kabel
gebruikt om de kabelgoot mee op te vullen. Voor transport wordt naast de kabelgoot ook tijdelijk een
rijstrook aangelegd. Voor de werkzaamheden bij het aanleggen van het kabeltracé gelden de onderstaande
uitgangspunten.
 De breedte van de kabelgoot is 4,5 tot 5 meter.
 De diepte waarop de kabel komt te liggen is 1,80 meter op landbouwpercelen waar diepgeploegd
wordt. Op overige percelen komt de kabel op een diepte van 1,20 meter te liggen.
 Aan weerszijde van het tracé wordt ter plaatse van een open ontgraving een veiligheidszone van 3
meter breed gehanteerd. Ter plaatse van een boring is deze veiligheidszone 5 meter breed.
 Bij de aanleg wordt gebruik gemaakt van een werkstrook van 11 meter. Deze werkstrook bestaat uit
een opslagstrook van 8 meter en rijstrook van 3 meter.
 Kruisingen met watergangen, dijken en wegen worden hoofdzakelijk geboord.
 De werkzaamheden voor de aanleg van het gehele tracé nemen een periode van circa zes maanden in
beslag. De planning en mogelijke fasering van de werkzaamheden zijn tijdens deze toetsing nog niet
bekend.
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2.2

GEBIEDSBESCHRIJVING

Het projectgebied ligt tussen Dinteloord en Roosendaal. Het kabeltracé loopt veelal langs de randen van
bestaande landbouwpercelen door voornamelijk akkerbouwgebied met weinig stedelijke functies. Het
tracé kruist een aantal kleine waterlopen maar ook de Roosendaalsche Vliet en het Mark-Vlietkanaal.
Daarnaast kruist het tracé meerdere wegen waaronder bij Roosendaal de A17 en loopt het tracé ten
noorden van het industrieterrein Borchwerf naar het bestaande hoogspanningsnet.

Figuur 1: Foto’s van het projectgebied waarbij in beide gevallen het tracé rechts van de weg komt te liggen in open
agrarisch gebied. Weinig natuurwaarden verwacht.

Figuur 2: Foto’s van het projectgebied waarbij in beide gevallen het tracé rechts van de sloot komt te liggen. Direct naast
het tracé een permanent watervoerende sloot en beplanting met bomen, struiken en riet. Geschikt habitat voor vogels,
planten, amfibieën, vissen en zoogdieren.
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In eerste instantie heeft een bureauonderzoek van beschikbare bronnen plaatsgevonden. Naast vrij
beschikbare gegevens (websites, verspreidings-atlassen), zijn ook gegevens verkregen uit de ‘Nationale
Databank Flora en Fauna (NDFF)’. Vervolgens heeft er op 15 maart 2012 een veldonderzoek
plaatsgevonden langs het gehele projectgebied. Omdat de omstandigheden en de tijd van het jaar niet
geschikt zijn voor het waarnemen van verschillende soorten, hebben wij een
habitatgeschiktheidsbeoordeling uitgevoerd. Hierbij is gekeken welke beschermde soorten mogelijk op het
tracé en in de directe omgeving voorkomen, op basis van verspreidingsgegevens en aangetroffen
omstandigheden (mate van verstoring, soort vegetaties, soort omgeving). Er heeft nadrukkelijk geen
uitputtende inventarisatie van aanwezige beschermde soorten plaatsgevonden.

3.1

FLORA

Tijdens het veldbezoek is langs het tracé tussen de Stoofweg en de Gastelseweg ter hoogte van Kruisland
resten van grote kaardenbol aangetroffen. Verder zijn er tijdens het veldbezoek geen beschermde
plantensoorten of resten van beschermde plantensoorten aangetroffen. In de omgeving zijn in het verleden
de beschermde planten aardaker, brede wespenorchis, grote kaardenbol, rietorchis, wilde marjolein en
zwanenbloem waargenomen (NDFF). De groeiplaats van deze planten is niet exact, maar alleen op kmhok niveau bekend. Deze beschermde plantensoorten groeien over het algemeen op plekken van meer
schrale omstandigheden. De landbouwgebieden vormen vanwege voedselrijke omstandigheden en
intensief beheer geen geschikte groeiplaatsen voor deze beschermde plantensoorten. Het projectgebied is
daarom grotendeels ongeschikt als groeiplaats voor beschermde plantensoorten. Deze planten kunnen
langs het tracé voorkomen op locaties langs waterlopen, dijken, bosjes en overhoekjes. Brede
wespenorchis, rietorchis en wilde marjolein zijn beschermde soorten die vallen binnen tabel 2 van de
Flora- en faunawet (zie bijlage 2). De overige soorten zijn algemeen voorkomende soorten waarvoor een
algemene vrijstelling geldt.

3.2

VOGELS

In het projectgebied zijn tijdens het veldbezoek verschillende vogelsoorten waargenomen of is het
voorkomen vanuit bestaande waarnemingen bekend. Het betreft roofvogels zoals buizerd, sperwer en
uilen. Vogels van open water en riet zoals wilde eend, kuifeend, meerkoet, waterhoen, knobbelzwaan,
ijsvogel en fuut. Vogels van bos, struweel, ruigte, tuinen en parken waaronder meerdere zangvogels
(mezen, mussen, lijsters, kraaiachtigen), duiven, blauwe reiger en spechten. Weidevogels zoals scholekster,
wulp, watersnip, kievit, fazant, patrijs en slobeend.
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 De aanwezige bosjes, struwelen en houtsingels vormen geschikte broedplaatsen voor algemene vogels
van bossen en struwelen. Langs het gehele tracé zijn meerdere nesten waargenomen, zowel in de
bosjes als in houtsingels langs wegen en percelen.
 In de watergangen zijn watervogels als wilde eend, meerkoet, waterhoen en fuut waargenomen. Bij
verschillende watergangen zijn de oevers begroeid met waterplanten, waaronder riet en lisdodde.
Vanwege deze rietkragen en overige begroeiing is de kans zeer groot dat deze soorten aan de oevers
van de watergangen broeden.
 Langs het tracédeel tussen de Stoofweg en de Gastelseweg ter hoogte van Kruisland staat een aantal
dikke wilgen, zowel op de dijk als lager langs de aanwezige watergang. In meerdere van deze bomen
zijn spechtenholen aangetroffen. Een of meerdere van deze holen hebben mogelijk een functie als
beschermde rust-, verblijf- en broedlocaties voor specht.
 Het tracé loopt voornamelijk door akkerlanden en nauwelijks door of langs graslanden die van waarde
zijn voor het merendeel van de weidevogels. Het projectgebied hebben daarom een beperkte potentie
voor weidevogels en ganzen. Wel zijn tijdens het veldonderzoek op meerdere plekken met ruigte en
struweel fazanten waargenomen, welke hier ook kunnen broeden. Op de akkers zijn verder territoriale
kievitten waargenomen die daar hoogstwaarschijnlijk ook tot broeden komen.
 Hoewel roofvogels als buizerd en sperwer zijn waargenomen, zijn van deze vogels geen nesten
aangetroffen in bomen in het projectgebied.

Figuur 3: Foto’s van het tracédeel tussen de Stoofweg en de Gastelseweg. Linkerfoto genomen vanaf de Stoofweg in
richting van de Gastelseweg. Rechterfoto één van de aangetroffen spechtenholen.

3.3

ZOOGDIEREN

Grondgebonden zoogdieren
Het terrein vormt een geschikt leefgebied voor verschillende grondgebonden zoogdieren. Binnen het
projectgebied zijn sporen van ree, mol, konijn en haas aangetroffen. Voor deze algemeen voorkomende
soorten vormt het projectgebied geschikt leefgebied. Verder vormt het projectgebied voor algemene
soorten als spits- en (woel)muizensoorten, vos, bunzing en wezel een geschikt leefgebied. Sporen of nesten
van een zwaarder beschermde soort zoals de eekhoorn zijn niet aangetroffen in het projectgebied.
In de Roosendaalsche Vliet is het voorkomen van bever bekend (data NDFF). Nabij de watergangen langs
het tracé zijn geen beversporen aangetroffen.
Vleermuizen
Over het voorkomen van vleermuizen binnen het projectgebied zijn geen gegevens bekend, maar het is
wel zeer waarschijnlijk. De lintvormige beplanting langs wegen, watergangen en dijken vormen zeer
geschikte vliegroutes waarlangs vleermuizen kunnen migreren. Vleermuizen gebruikten lijnvormige
structuren om zich in de vlucht langs te oriënteren. De dijken, watergangen, bospercelen en akkerranden
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zijn tevens zeer geschikt als foerageergebied. Daarbij zijn er in bomen tussen de Stoofweg en de
Gastelseweg ter hoogte van Kruisland spechtenholen aangetroffen die ook potentie hebben als
verblijfplaats voor vleermuizen. De aanwezigheid van verblijfplaatsen kan hierdoor niet worden
uitgesloten.

3.4

AMFIBIEËN, REPTIELEN EN VISSEN

 Waarnemingen van zwaar beschermde soorten amfibieën zijn niet bekend uit de omgeving van het
projectgebied (data NDFF, website RAVON). De omstandigheden in het gebied zijn weinig geschikt
als voortplantingsgebied voor streng beschermde amfibieën, maar wel voor algemeen voorkomende
amfibiesoorten. In het algemeen vormen de sloten langs percelen en dijken geschikt
voortplantingswater voor algemene soorten als de bruine kikker, kleine watersalamander en gewone
pad. Ten zuiden van de Evertkreekweg en ten westen van het Mark-Vlietkanaal bij Roosendaal ligt een
bosperceel met een poel en een ingericht perceel met sloten en een plas. De poel, sloten en plas zijn
eveneens zeer geschikt als voortplantingswater. De bosjes en struwelen langs het tracé met
strooisellaag en verspreide stapels hout vormen een geschikt landbiotoop voor deze soorten. De
Roosendaalsche Vliet en het Mark-Vlietkanaal zijn minder geschikt als voortplantingswater vanwege
de aanwezigheid van vissen die eieren en larven van amfibieën opeten.
 Volgens verspreidingsgegevens komen geen reptielen voor in en rond het projectgebied
(data NDFF, website RAVON).Verschraalde omstandigheden (en daarmee geschikte
leefomstandigheden) zijn tevens niet aanwezig. Aanwezigheid van reptielen in het projectgebied is
uitgesloten.
 Alle permanent watervoerende watergangen hebben potentie voor beschermde soorten als de kleine
modderkruiper, waarvan bekend is dat deze in de omgeving van Dinteloord voorkomt (data NDFF,
website RAVON).

3.5

VLINDERS, LIBELLEN EN ANDERE SOORTEN ONGEWERVELDEN

Beschermde insecten en andere ongewervelden stellen hoge (ecologische) eisen aan hun biotoop. Hierbij
gaat het om bloemrijke, oever- en andere soortenrijke vegetaties. Gezien de relatief soortenarme vegetaties
binnen het projectgebied is de aanwezigheid van beschermde insecten, libellen en andere soorten
ongewervelden uitgesloten.
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3.6

SAMENVATTEND OVERZICHT AANWEZIGHEID (BESCHERMDE) SOORTEN

In onderstaande tabel is een samenvattend overzicht opgenomen van de aanwezigheid van (beschermde)
soorten.

Tabel 1: Overzicht van de aanwezigheid van (beschermde) soorten
Soort(groep)

Aangetroffen

Potentie

)ORUD

DDUGDNHUEUHGHZHVSHQRUFKLVJURWH
NDDUGHQEROULHWRUFKLVZLOGHPDUMROHLQHQ
]ZDQHQEORHP



9RJHOV

$OJHPHQHYRRUNRPHQGHURRIYRJHOV
ZDWHUYRJHOVZHLGHYRJHOVVSHFKWHQHQYRJHOV
YDQERVVHQVWUXZHOHQHQUXLJWHV



=RRJGLHUHQ

0RONRQLMQKDDVUHHJHZRQH
GZHUJYOHHUPXLV

$OJHPHHQYRRUNRPHQGHJURQGJHERQGHQVRRUWHQDOV
VSLWVZDUHHQZRHOPXL]HQYOHHUPXL]HQ YOLHJURXWH
IRHUDJHHUJHELHGYHUEOLMISODDWV YRVZH]HOEXQ]LQJ

$PILELHsQ



$OJHPHQHVRRUWHQ JHZRQHSDGEUXLQHNLNNHUJURHQH
NLNNHUFRPSOH[NOHLQHZDWHUVDODPDQGHU 

9LVVHQ

NOHLQHPRGGHUNUXLSHU



3.7

ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR

In bijlage 2 is een kaart opgenomen met de EHS ter hoogte van het voorkeurstracé. Hieruit blijkt dat delen
van het projectgebied deel uitmaken van de EHS.
Het kabeltracé kruist de Roosendaalsche Vliet en het Mark-Vlietkanaal die binnen de EHS zijn opgenomen
als ecologische verbindingszone. Het voorkeurstracé loopt na de kruising met het Mark-Vlietkanaal door
een bosgebied aan de oostzijde van het kanaal. Binnen het extra onderzoeksgebied (geel gearceerd in
bijlage 1) ligt ook een bosperceel wat is begrensd als EHS.

Figuur 4: Foto’s van de bospercelen begrensd als EHS. Op de linkerfoto het populierenbos aan de oostzijde van het
Mark-Vlietkanaal. Op de rechterfoto het bosperceel binnen onderzoeksgebied ten westen van het Mark-Vlietkanaal (ten
zuiden van Evertkreekweg).

In het geval dat het tracé door een bosperceel loopt moeten hiervoor bomen en struiken gekapt worden.
De aardkundige waardenkaart van Noord-Brabant laat zien dat er langs het tracé geen waardevolle
aardkundige waarden of monumenten liggen.
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4

(IIHFWEHRRUGHOLQJ

Dit hoofdstuk gaat in op de effectbeoordeling. Eerst wordt een beschrijving gegeven van de mogelijke
effecten die kunnen voorkomen als gevolg van de aanleg van de kabelverbinding. Vervolgens wordt op
basis van het voorkomen van beschermde soorten in het gebied gekeken naar mogelijke overtredingen van
de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. Op basis hiervan zijn maatregelen benoemd die de
mogelijke effecten op beschermde soorten kunnen voorkomen en is aangegeven wanneer mogelijk een
ontheffing Flora- en faunawet is vereist.
Tot slot gaat dit hoofdstuk in op mogelijke effecten van de aanleg van de kabelverbinding op de aanwezig
EHS.

4.1

EFFECTEN BESCHERMDE SOORTEN

Bij het graven en boren van het kabeltracé en de werkzaamheden daaromheen kunnen op meerdere
plekken voor verstoring en vernietiging van leefgebied van beschermde soorten zorgen. Deze effecten
kunnen tijdelijk maar ook permanent zijn. Zo kunnen de werkzaamheden tot gevolg hebben dat voor de
aanwezige plantensoorten mogelijk groeiplaatsen verloren gaan. Daarnaast is het mogelijk dat voor
aanwezige diersoorten leefgebied, foerageergebied en rust- en verblijfplaatsen verstoord worden of
verloren gaan. Het tracé loopt grotendeels over agrarische percelen. De kans dat hierdoor leefgebied of
groeiplaatsen van beschermde soorten verloren gaan is gering. Negatieve effecten kunnen optreden
wanneer er:
 bomen, struweel of ruigtevegetatie gekapt of verwijderd worden of verstorende werkzaamheden
plaatsvinden nabij bomen, struweel en ruigte,
 watergangen vergraven of (tijdelijk) gedempt worden,
 verstorende werkzaamheden plaatsvinden nabij begroeide oevers van watergangen,
 dijklichamen vergraven en/of bermen en taluds bereden worden.
Broedende vogels kunnen bij werkzaamheden in de directe nabijheid van het nest worden verstoord.
Broedlocaties (nesten, holtes) in bomen, struiken, riet en ruigte worden mogelijk vernietigd. Voor
amfibieën wordt mogelijk landbiotoop en voortplantingswater verstoord en vernietigd. Effecten op vissen
kunnen optreden wanneer watergangen gedempt of vergraven worden. Voortplantings-, verblijf- en
rustplaatsen van grondgebonden zoogdieren worden verstoord en vernietigd. Verblijfplaatsen van
vleermuizen (holtes in bomen) kunnen worden vernietigd. Groeiplaatsen van beschermde plantensoorten
op dijken, bermen, overhoekjes, oevers en rurale plekken worden mogelijk vernietigd.
Voor vogels die rusten of foerageren is geen effect voorzien. Vergelijkbare gebieden zijn in de omgeving
ruimschoots aanwezig en het projectgebied heeft derhalve geen specifieke functie. Ook effecten op
vliegroutes en foerageergebied van vleermuizen is niet waarschijnlijk, mits er niet in het donker met
verlichting wordt gewerkt (buiten de wintermaanden). Er worden geen lijnvormige landschapselementen
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(bomenrijen, bosranden) verwijderd en vergelijkbare foerageergebieden zijn in de omgeving ruimschoots
aanwezig.
Na afronding van de werkzaamheden wordt het werkgebied weer in zijn oorspronkelijke staat
teruggebracht, met uitzondering van het terug planten van bomen en struiken. Het projectgebied is na de
werkzaamheden weer een geschikt leefgebied voor de meeste diersoorten. Dit geldt in ieder geval voor
rustende en foeragerende vogels en voor algemeen voorkomende zoogdieren, amfibieën en vissen. Het
projectgebied is na korte tijd ook weer geschikt voor broedvogels van riet en ruigte. Voor broedvogels en
vleermuizen zijn door de kap van bomen en struiken mogelijk vaste verblijfplaatsen verdwenen.

4.2

MOGELIJKE OVERTREDINGEN FLORA- EN FAUNAWET

In het projectgebied en de directe omgeving komen verschillende beschermde soorten voor. In
onderstaande tabel zijn de mogelijke overtredingen van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet
weergegeven.

Tabel 2: Mogelijke overtredingen van algemene verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. Voor de
beschermingscategorieën en betekenis, zie bijlage 3.
Soort (beschermingscategorie)
%HVFKHUPGHSODQWHQ 7DEHOHQ 

Art 8

Art 9

Art 10

Art 11

Art 12

;









$OJHPHQHEURHGYRJHOV URRIYRJHOVZDWHUYRJHOVZHLGHYRJHOV
VSHFKWHQHQYRJHOVYDQERVVHQVWUXZHOHQHQUXLJWHV  9RJHOV 



;



;

;

$OJHPHHQYRRUNRPHQGHJURQGJHERQGHQ]RRJGLHUHQ 7DEHO 



;



;



9OHHUPXL]HQ 7DEHO 



;



;



$OJHPHHQYRRUNRPHQGHDPILELHsQ 7DEHO 



;



;



%HVFKHUPGHYLVVRRUWHQ 7DEHO 



;



;

;

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 verblijfsplaatsen 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.
Algemene soorten waarvoor een vrijstelling geldt bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (Tabel 1)
Alle tabel 1-soorten waarvoor mogelijk verboden handelingen plaatsvinden, zijn algemeen voorkomende
soorten. Ten aanzien van deze soorten geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ingrepen, mits sprake is van
zorgvuldig handelen. Daarnaast mag de ingreep geen wezenlijke invloed hebben op de gunstige staat van
instandhouding.
Alle tabel 1-soorten waarvoor mogelijk verboden handelingen plaatsvinden, komen algemeen voor in de
omgeving van het projectgebied. Het onopzettelijk doden van enkele exemplaren en (tijdelijk) vernietigen
van vaste groei-, rust- en verblijfplaatsen heeft geen wezenlijke invloed op deze soorten. Ten aanzien van
kleine grondgebonden zoogdieren en amfibieën zijn specifieke eisen aan uitvoering in het kader van
zorgvuldig handelen niet altijd effectief. Iedere werkwijze leidt tot het mogelijk onopzettelijk doden van
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kleinere grondgebonden zoogdieren en amfibieën. Grotere soorten als de konijn, haas en ree mijden het
projectgebied voor de duur van de werkzaamheden. Het vernietigen van groeiplaatsen van beschermde
plantensoorten aardaker, grote kaardenbol en zwanenbloem heeft geen effect op de gunstige staat van
instandhouding van deze soorten in het gebied.
Soorten waarvoor een vrijstelling geldt indien gewerkt kan worden met een gedragscode (Tabel 2)
Deze categorie geldt voor groeiplaatsen van brede wespenorchis, rietorchis en wilde marjolein en
watergangen waar kleine modderkruiper voorkomt. Wanneer werkzaamheden plaatsvinden volgens een
goedgekeurde gedragscode, is het niet noodzakelijk om een ontheffing aan te vragen. Als dit niet mogelijk
is, gaat een ontheffingsaanvraag gepaard met een lichte toets. Overigens blijft het voor een
ontheffingsaanvraag nodig om maatregelen te nemen.
Soorten waarvoor een ontheffing aangevraagd dient te worden met uitgebreide toetsing (Tabel 3)
Voor soorten vermeld op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en een aantal zeldzame per AMvB aangewezen
soorten dient bij ruimtelijke ontwikkeling of inrichting altijd ontheffing aangevraagd te worden voor
verboden handelingen. Deze ontheffing wordt beoordeeld volgens de “uitgebreide toets”. In dit geval gaat
het om vleermuizen wanneer vaste verblijfplaatsen worden aangetast. Van een afname van functioneel
leefgebied is geen sprake; vliegroutes in de omgeving blijven aanwezig en het onderzoeksgebied zelf kan
nog steeds dienen als foerageergebied.
Vogels (broedvogels)
Effecten op broedende vogels dienen voorkomen te worden. In de praktijk wordt voor het verstoren van
broedende vogels en de vernietiging van nesten geen ontheffing verleend. De werkzaamheden met
mogelijke effecten op broedvogels, moeten zoveel mogelijk vóór het broedseizoen (ongeveer 15 maart-15
juli) aanvangen of buiten het broedseizoen worden uitgevoerd. De meeste broedvogels en nietbroedvogels hebben mogelijkheden om uit te wijken naar omliggende gebieden. Voor soorten van
Categorie 5 (zie bijlage 3) liggen in de omgeving voldoende uitwijkmogelijkheden.

4.3

VOORKOMEN VAN EFFECTEN BESCHERMDE SOORTEN

Om effecten te voorkomen is het nodig om voor een aantal soorten nader onderzoek uit te voeren. Het
gaat hierbij om de functie van de holen (voor spechten en vleermuizen) in de aangetroffen bomen (indien
deze verwijderd worden) en de mogelijke aanwezigheid van beschermde plantensoorten op dijken, oevers
en overhoekjes, wanneer de bodem verstoord wordt. Onderstaande tabel geeft een overzicht van mogelijk
te nemen maatregelen en randvoorwaarden.
Tabel 3: Te nemen maatregelen met randvoorwaarden
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Activiteit

Randvoorwaarde / beperking

Maatregel

.DSYDQERPHQPHW
VSHFKWHQKROHQ

'HNDSYDQGH]HERPHQ
YRRUNRPHQ

+HWWUDFpGHHOWXVVHQGH6WRRIZHJHQGH*DVWHOVHZHJWHUKRRJWH
YDQ.UXLVODQGQDDUKHWRRVWHQYHUOHJJHQ]RGDWNDSYDQGLNNH
ZLOJHQYRRUNRPHQZRUGW

.DSYDQERPHQPHW
VSHFKWHQKROHQ

)XQFWLHYDQYDVWHUXVWHQ
YHUEOLMISODDWVYDQVSHFKWHQPRHW
EHNHQG]LMQ

6SHFKWHQKROHQLQERPHQNXQQHQKHWKHOHMDDUGLHQVWGRHQDOV
UXVWYHUEOLMIHQEURHGORFDWLHYRRUVSHFKWHQ+RHZHOGH]HKROHQ
QLHWMDDUURQGEHVFKHUPG]LMQLVJHULFKWRQGHU]RHNQDDUKHW
JHEUXLNQRGLJ

.DSYDQERPHQPHWKROHQ
JHVFKLNWYRRUYOHHUPXL]HQ

)XQFWLHYDQGHERPHQHQ
&RPSHQVHUHQYDQYHUOLHV'LWNDQJHGDDQZRUGHQGRRU
RPJHYLQJYRRUYOHHUPXL]HQPRHW YOHHUPXLVNDVWHQLQGHRPJHYLQJRSWHKDQJHQPDDUKLHULV
EHNHQG]LMQ
JHULFKWRQGHU]RHNYRRUQRGLJ
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Activiteit

9HUVWRUHQYDQGHERGHPELM
RHYHUVGLMNHQHQUXLJWH

Randvoorwaarde / beperking

Maatregel

([DFWHJURHLSODDWVYDQ
EHVFKHUPGHSODQWHQVRRUWHQ
EUHGHZHVSHQRUFKLVULHWRUFKLV
HQZLOGHPDUMROHLQPRHWEHNHQG
]LMQ

,QGHJRHGJHNHXUGHJHGUDJVFRGHYRRUGHERXZHQ
RQWZLNNHOVHFWRU $5&$',6 ]LMQPDDWUHJHOHQEHVFKUHYHQ
YRRUEHVFKHUPGHVRRUWHQYRRURDERGHPVDQHULQJHQ'H
YROJHQGHPDDWUHJHOHQ]LMQEHVFKUHYHQ
í9RRUDIJDDQGDDQGHZHUN]DDPKHGHQZRUGHQGHDDQZH]LJH
VRRUWHQJHwQYHQWDULVHHUG
í9RRUGHDDQZH]LJHWDEHOVRRUWHQZRUGWHHQHFRORJLVFK
SURWRFRORSJHVWHOG
í6RRUWHQXLWWDEHOPRJHQWLMGHQVKHWZHUNZRUGHQYHUSODDWVW
QDDUHHQJHVFKLNWOHHIJHELHGLQGHGLUHFWHRPJHYLQJ
í+HWYHUZLMGHUHQRIYHUSODDWVHQYDQEHVFKHUPGHSODQWHQVRRUWHQ
YLQGWELMYRRUNHXUSODDWVQDGDW]DDG]HWWLQJKHHIWSODDWVJHYRQGHQ
+HWYHUVWRUHQYDQZDWHUERGHPVELMSHUPDQHQWZDWHUYRHUHQGH
ZDWHUJDQJHQZDDUPRJHOLMNNOHLQHPRGGHUNUXLSHUVYyyUNRPHQ
GLHQWELMYRRUNHXUYRRUNyPHQWHZRUGHQGRRUGH]HZDWHUJDQJHQ
QLHWWHYHUJUDYHQRIWHGHPSHQ

9HUVWRUHQYDQZDWHUERGHPV

9RRUNRPHQYDQYHUVWRULQJ
OHHIJHELHGNOHLQHPRGGHUNUXLSHU
9HUVWRUHQOHHIJHELHGNOHLQH
PRGGHUNUXLSHUQLHWWRHJHVWDDQ


,VGLWQLHWPRJHOLMNGDQGLHQWYRRUKHWYHUVWRUHQYDQZDWHUERGHPV
ELMZDWHUJDQJHQZDDUPRJHOLMNNOHLQHPRGGHUNUXLSHUVYRRUNRPHQ
JHZHUNWWHZRUGHQYROJHQVHHQJRHGJHNHXUGHJHGUDJVFRGH
í9RRUDIJDDQGDDQGHZHUN]DDPKHGHQZRUGWYRRUNRPHQYDQGH
VRRUWJHwQYHQWDULVHHUG
í9RRUGHDDQZH]LJHWDEHOVRRUWZRUGWHHQHFRORJLVFKSURWRFRO
RSJHVWHOG
í6RRUWHQXLWWDEHOPRJHQWLMGHQVKHWZHUNZRUGHQYHUSODDWVW
QDDUHHQJHVFKLNWOHHIJHELHGLQGHGLUHFWHRPJHYLQJ
í+HWYHUZLMGHUHQRIDIJUDYHQYDQGHJURQGRSSODDWVHQZDDU
WDEHOYLVVHQYRRUNRPHQYLQGWSODDWVEXLWHQGH
RYHUZLQWHULQJVSHULRGHHQYRRUWSODQWLQJVSHULRGHYDQGH]HVRRUW

.DSYDQERPHQYHUZLMGHUHQ
VWUXLNHQHQUXLJWH

1LHWWRHJHVWDDQLQKHW
EURHGVHL]RHQ

9HUZLMGHUERPHQVWUXLNHQULHWHQUXLJWHLQGHSHULRGH
VHSWHPEHUPDDUW7XVVHQMXQLHQVHSWHPEHULVRRN
PRJHOLMNLQGLHQHHQHFRORJLVFKGHVNXQGLJHKHHIWDDQJHWRRQGGDW
JHHQYRJHOVLQGHERRPVWUXLNULHWRIUXLJWHEURHGHQ9RRUGH
ERPHQPHWVSHFKWHQPRHWGHGDWXPYDQIHEUXDULZRUGHQ
DDQJHKRXGHQDOVEHJLQYDQKHWEURHGVHL]RHQ

:HUN]DDPKHGHQLQVFKHPHU
HQGRQNHU EXLWHQGH
ZLQWHUPDDQGHQ 

9HUVWRULQJYDQIRHUDJHUHQGHHQ
PLJUHUHQGHYOHHUPXL]HQLVQLHW
WRHJHVWDDQ

9OHHUPXL]HQPLJUHUHQHQIRHUDJHUHQLQGHSHULRGHPDDUWWRW
XLWHUOLMNGHFHPEHUELMVFKHPHULQJHQLQKHWGRQNHU,QGH]H
SHULRGHLVYHUVWRULQJYDQYOHHUPXL]HQWHYRRUNRPHQGRRUQLHW¶V
DYRQGVWHZHUNHQPHWYHUOLFKWLQJ

4.4

ONTHEFFING FLORA- EN FAUNAWET

Wanneer verblijfplaatsen van vleermuizen in het onderzoeksgebied aanwezig zijn en deze verstoord of
gekapt worden, is een ontheffing vereist. Hetzelfde geldt als bij verstoring of aantasting van leefgebied
van aanwezige tabel 2-soorten (brede wespenorchis, rietorchis, wilde marjolein en kleine modderkruiper)
niet gewerkt kan worden volgens een goedgekeurde gedragscode.
De (mogelijkerwijs) aanwezige plantensoorten van tabel 1, kleine zoogdieren en amfibieën in het
projectgebied zijn algemeen voorkomende soorten, die ook in de directe omgeving voorkomen. Het
verontrusten of onopzettelijk vernietigen of doden van individuen van deze soorten leidt niet tot
aantasting van de gunstige staat van instandhouding van deze soorten. Voor deze algemene soorten is
geen ontheffing nodig. Voor het verstoren van broedende vogels worden geen ontheffingen verstrekt.
Effecten dienen voorkomen te worden door werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren.
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4.5

EFFECTEN EN TOETSING EHS

De werkzaamheden leiden mogelijk tot aantasting van de EHS. De Roosendaalsche Vliet en het MarkVlietkanaal die binnen de EHS zijn opgenomen als ecologische verbindingszone worden door het tracé
gekruist. Het kruisen van deze grote watergangen vindt plaats door middel van een boring. Hierbij vinden
geen graafwerkzaamheden plaats in de buurt van deze watergangen waardoor de waarden en kenmerken
niet worden aangetast.
Aan de oostzijde van de Roosendaalse Vliet ligt een bosgebied. In het bosperceel moet voor aanleg van de
kabelgoot alle beplanting verwijderd worden. Op het kabeltracé mag daarna geen hoge beplanting meer
geplant worden. Hierdoor vindt mogelijk een aantasting van specifieke kenmerken en waarden plaats die
gecompenseerd moet worden.
Binnen gebied aan de westzijde van de Roosendaalse Vliet (geel gearceerd in bijlage 1) ligt ook een
bosperceel wat is begrensd als EHS. In het geval dat het tracé door een bosperceel loopt moeten hiervoor
bomen en struiken gekapt worden en is er eveneens een aantasting van specifieke kenmerken en waarden
waarvoor compensatie nodig is.
Bij voorbaat zijn effecten op de EHS dus niet uit te sluiten door de werkzaamheden. Effecten zijn echter
wel te voorkomen. Het risico op aantasting van wezenlijke kenmerken is uitgesloten wanneer:
 Werkzaamheden alleen uitgevoerd worden buiten de EHS.
 Als werkzaamheden binnen de EHS noodzakelijk zijn, herplant van gelijkwaardig bos plaatsvindt.
De herplant van bos hangt niet alleen samen met herstel van vernielde natuurwaarden, maar ook met de
openheid van het landschap, de landschapsstructuur en de belevingswaarde. Het herstel van bos sluit
aantasting van de EHS uit. Overigens wordt hierbij wel de kanttekening geplaatst dat de kap van een deel
van de eenvormige bossen ook kan leiden tot een verbetering van de kwaliteit. Een afwisseling van
omstandigheden en groeiplaatsen door verschillen in leeftijd en hoogtes van bomen, is voor meer soorten
aantrekkelijk dan een bos met bomen van gelijke leeftijd en lengte.
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5

&RQFOXVLH

Hieronder een overzicht van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van de quickscan
natuurwetgeving uitgaande van het worst case scenario, waarbij werkzaamheden (kap en afgravingen) in
het gehele projectgebied plaatsvinden.
 Het projectgebied vormt het leefgebied van algemene vogels (vogels), algemene planten (tabel 1),
algemeen grondgebonden zoogdieren, waaronder konijn, vos, ree en mol (tabel 1) en algemeen
voorkomende amfibieën (tabel 1). Het projectgebied heeft mogelijk een functie voor minder algemene
planten en kleine modderkruiper (tabel 2) en vleermuizen (tabel 3).
 De werkzaamheden leiden tot het mogelijk overtreden van verschillende verbodsbepalingen van de
Flora- en faunawet. Dit geldt voor algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren, amfibieën,
planten, vissen en vogels. Het is echter noodzakelijk om vervolgonderzoek uit te voeren naar:
− De functie van aanwezige bomen met holtes op aanwezigheid van spechten en vleermuizen, indien
bomen met potentiële verblijfplaatsen (holen) verdwijnen.
− De aanwezigheid van beschermde planten op kansrijke plekken op het tracé, indien hier
werkzaamheden zijn voorzien.
− De aanwezigheid van kleine modderkruiper in permanent watervoerende watergangen, wanneer
deze vergraven of gedempt worden.
Als bij de aanleg van het kabeltracé het leefgebied van deze soorten ontzien kan, is het aangegeven
vervolgonderzoek niet nodig. Wanneer sprake is van actueel voorkomen van vleermuizen, beschermde
plantensoorten en kleine modderkruiper en de werkzaamheden leiden tot verdwijnen van groei- en
verblijfplaatsen van deze soorten (en niet te werken is volgens een goedgekeurde gedragscode), is een
ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet vereist. Wanneer deze soorten blijkens onderzoek niet
voorkomen, is geen ontheffing vereist.
 Het overtreden van verbodsbepalingen is te voorkomen door het nemen van maatregelen:
− Verleg het tracé ter hoogte van de locatie waar bomen met holtes staan.
− Indien de functie van het onderzoeksgebied voor spechten en vleermuizen wordt aangetast, zijn
maatregelen vereist.
− Indien aanwezig: neem maatregelen (beschreven in een goedgekeurde gedragscode) om effecten op
brede wespenorchis, rietorchis, wilde marjolein en kleine modderkruiper te voorkomen.
− Verwijder bomen, struiken, riet en ruigte buiten het broedseizoen.
− Buiten de winterperiode niet in de avond met verlichting werken, om effecten op migrerende en
foeragerende vleermuizen te voorkomen.
 Voor de overige beschermde planten, zoogdier- en amfibiesoorten ten aanzien waarvan verboden
handelingen te verwachten zijn geldt een algemene vrijstelling bij ruimtelijke ingrepen in het kader
van de AMvB art. 75 van de Flora- en faunawet.
Een deel van de werkzaamheden vindt plaats binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Dit leidt tot mogelijk
tot aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS. Dit is te voorkomen door:
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 Geen werkzaamheden uit te voeren binnen bospercelen begrensd als EHS.
 Een deel van het bos te kappen. Afhankelijk van het oppervlak en de aard van de te kappen delen, is
zelfs een verbetering van de ecologische kwaliteiten mogelijk.
 Door gekapt bos binnen de EHS te herplanten.
Wanneer de exacte aard en omvang bekend is van de werkzaamheden, is meer gericht te zeggen tot welke
effecten op beschermde soorten en gebieden dit leidt.
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Criteria op basis waarvan
de voorkeursvariant is bepaald:

Voorkeurstracé valt samen met hoogspanningsleiding

1. Lengte

Extra te onderzoeken
Gemeentegrens

2. Planologie
a. Aardkundig waardevolle gebieden
b. Archeologie
c. Ecologie
d. Water
e. Bodem
f. Infrastructuur
g. Agrarische functies
h. Gevoelige functies
3. Draagvlak
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Bijlage 3

:HWWHOLMNNDGHU)ORUDHQ
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De Flora- en faunawet, die in april 2002 in werking is getreden, beschermt een groot aantal plant- en
diersoorten. In artikel 8 t/m 12 van de Flora- en faunawet is opgenomen welke handelingen niet toegestaan
zijn (zie onderstaand tekstkader). De werkzaamheden kunnen strijdig zijn met de verbodsbepalingen uit
de Flora- en faunawet.
In sommige gevallen is het overigens mogelijk het plan zo uit te voeren dat overtreding van de genoemde
verbodsbepalingen niet aan de orde is (zie tekstkader over de verbodsbepalingen van de Flora- en
faunawet). Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, moet een ontheffing aangevraagd worden, die het
ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, EL&I (voorheen ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit) alleen onder bepaalde voorwaarden verstrekt.
Verbodsbepalingen Flora- en faunawet
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.
Om helder te krijgen of er verboden handelingen vanwege de Flora- en faunawet plaatsvinden en of
daarvoor eventueel een ontheffing noodzakelijk is, dienen de volgende vragen beantwoord te worden:
1. Zijn er beschermde planten of dieren in het project- en verstoringsgebied aanwezig, en zo ja, welke?
2. Kunnen er verboden handelingen vanwege de Flora- en faunawet optreden op deze soorten ten
gevolge van de uitvoering van het project?
Op basis van de bestaande gegevens en veldbezoeken geven wij een actueel en dekkend beeld van de
aanwezige, wettelijk beschermde flora en fauna in het onderzoekgebied.
In 2005 is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in werking getreden, welke behoort bij de Floraen faunawet. Een belangrijke wijziging met deze AMvB is dat voor algemeen voorkomende soorten een
vrijstelling geldt. Voor deze soorten is het, onder voorwaarden, niet meer noodzakelijk om een ontheffing
aan te vragen. In de AMvB zijn verschillende beschermingscategorieën onderscheiden (zie onderstaande
tabel).
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Tabel 4: Beschermingscategorieën Flora- en faunawet
Categorie

Ontheffing of vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen

7DEHO$OJHPHQHVRRUWHQ

$OJHPHQHYULMVWHOOLQJYDQGHYHUERGHQWRWHQPHWZHO]RUJSOLFKWPXYDUWLNHO

7DEHO2YHULJHVRRUWHQ

9ULMVWHOOLQJPRJHOLMNPLWVJHEUXLNZRUGWJHPDDNWYDQHHQGRRUGHPLQLVWHU
JRHGJHNHXUGHJHGUDJVFRGHDQGHUVRQWKHIILQJQRRG]DNHOLMN WRHWVLQJDDQJXQVWLJH
VWDDWYDQLQVWDQGKRXGLQJHQ]RUJYXOGLJKDQGHOHQ (YHQWXHHOPLWLJDWLHHQ
FRPSHQVDWLHSOLFKW2RNNDQGRRUKHWPLQLVWHULHHHQEHVFKLNNLQJZRUGHQDIJHJHYHQ
ZDDULQJRHGNHXULQJZRUGWJHJHYHQYRRUPDDWUHJHOHQWHUYRRUNRPLQJYDQKHW
RYHUWUHGHQYDQYHUERGVEHSDOLQJHQ'H]HJRHGNHXULQJKHHIWGHYRUPYDQHHQDIZLM]LQJ
YDQGHRQWKHIILQJVDDQYUDDJPXYDUWLNHO

7DEHO6RRUWHQYDQELMODJH 9RRUYROJHQVDUWOLGELM$09%DDQJHZH]HQVRRUWHQJHOGWHHQ]ZDDU
EHVFKHUPLQJVUHJLPH9RRUGH]HVRRUWHQJHOGWRRNZDQQHHUZRUGWJHZHUNWYROJHQVHHQ
YDQGH$0Y%
JRHGJHNHXUGHJHGUDJVFRGHJHHQYULMVWHOOLQJYRRUUXLPWHOLMNHRQWZLNNHOLQJHQLQULFKWLQJ
2QWKHIILQJYRRUKHWRYHUWUHGHQYDQYHUERGVEHSDOLQJHQNDQDOOHHQYHUOHHQGZRUGHQ
ZDQQHHUHUJHHQDQGHUHEHYUHGLJHQGHRSORVVLQJEHVWDDWHUVSUDNHLVYDQHHQELM
$0Y%EHSDDOGEHODQJ9RRUGH]HJURHSLVSHU$0Y%EHSDDOGGDWHHQRQWKHIILQJ
YHUOHHQGNDQZRUGHQ PHWLQDFKWQHPLQJYDQKHWYRRUJDDQGH ELMGZLQJHQGHUHGHQYDQ
JURRWRSHQEDDUEHODQJUXLPWHOLMNHRQWZLNNHOLQJHQLQULFKWLQJ ]RODQJHUJHHQVSUDNHLV
YDQEHQXWWLQJRIJHZLQ YDQGHEHVFKHUPGHVRRUWHQNHOHDQGHUHUHGHQHQGLHJHHQ
YHUEDQGKRXGHQPHWUXLPWHOLMNHRQWZLNNHOLQJ]RDOVYRONVJH]RQGKHLGRSHQEDUH
YHLOLJKHLGYRRUNRPHQYDQHUQVWLJHVFKDGHHUJHHQDIEUHXNZRUGWJHGDDQDDQGH
JXQVWLJHVWDDWYDQLQVWDQGKRXGLQJYDQGHVRRUWHU]RUJYXOGLJZRUGWJHKDQGHOG2RN
NDQGRRUKHWPLQLVWHULHHHQEHVFKLNNLQJZRUGHQDIJHJHYHQZDDULQJRHGNHXULQJZRUGW
JHJHYHQYRRUPDDWUHJHOHQWHUYRRUNRPLQJYDQKHWRYHUWUHGHQYDQYHUERGVEHSDOLQJHQ
'H]HJRHGNHXULQJKHHIWGHYRUPYDQHHQDIZLM]LQJYDQGHRQWKHIILQJVDDQYUDDJ
7DEHO6RRUWHQRS%LMODJH,9 9RRUYROJHQVDUWOLGDDQJHZH]HQVRRUWHQGLHYRRUNRPHQRSELMODJH,9YDQGH
+DELWDWULFKWOLMQJHOGWHHQ]ZDDUEHVFKHUPLQJVUHJLPH9RRUGH]HVRRUWHQJHOGWRRN
(XURSHVH+DELWDWULFKWOLMQ
ZDQQHHUZRUGWJHZHUNWYROJHQVHHQJRHGJHNHXUGHJHGUDJVFRGHJHHQYULMVWHOOLQJYRRU
UXLPWHOLMNHRQWZLNNHOLQJHQLQULFKWLQJ2QWKHIILQJYRRUKHWRYHUWUHGHQYDQ
YHUERGVEHSDOLQJHQNDQDOOHHQYHUOHHQGZRUGHQZDQQHHUHUJHHQDQGHUH
EHYUHGLJHQGHRSORVVLQJEHVWDDWHUVSUDNHLVYDQHHQELM$0Y%EHSDDOGEHODQJ9RRU
GH]HJURHSLVELM$0Y%EHSDDOGGDWHHQRQWKHIILQJYHUOHHQGNDQZRUGHQ PHW
LQDFKWQHPLQJYDQKHWYRRUJDDQGH ELMGZLQJHQGHUHGHQYDQJURRWRSHQEDDUEHODQJ1E
YRRUGH]HJURHSNDQHUJHHQRQWKHIILQJZRUGHQYHUOHHQGRSEDVLVYDQKHWEHODQJ
³UXLPWHOLMNHRQWZLNNHOLQJHQLQULFKWLQJ´9ROJHQVGH$0Y%NDQGLWZHOHFKWHUXLWVSUDNHQ
YDQGH$IGHOLQJ%HVWXXUVUHFKWVSUDDNYDQGH5DDGYDQ6WDWH $%5Y6 ODWHQ]LHQGDWGH
$0Y%RSGLWSXQWHHQRQMXLVWHLPSOHPHQWDWLHYDQGH(XURSHVH+DELWDWULFKWOLMQLVHQNHOH
DQGHUHUHGHQHQGLHJHHQYHUEDQGKRXGHQPHWUXLPWHOLMNHRQWZLNNHOLQJ]RDOV
YRONVJH]RQGKHLGRSHQEDUHYHLOLJKHLGYRRUNRPHQYDQHUQVWLJHVFKDGHHUJHHQ
DIEUHXNZRUGWJHGDDQDDQGHJXQVWLJHVWDDWYDQLQVWDQGKRXGLQJYDQGHVRRUWHU
]RUJYXOGLJZRUGWJHKDQGHOG2RNNDQGRRUKHWPLQLVWHULHHHQEHVFKLNNLQJZRUGHQ
DIJHJHYHQZDDULQJRHGNHXULQJZRUGWJHJHYHQYRRUPDDWUHJHOHQWHUYRRUNRPLQJYDQKHW
RYHUWUHGHQYDQYHUERGVEHSDOLQJHQ (/ ,KDQWHHUWQXGHWHUP³3RVLWLHYH$IZLM]LQJ´ 
'H]HJRHGNHXULQJKHHIWGHYRUPYDQHHQDIZLM]LQJYDQGHRQWKHIILQJVDDQYUDDJ

Ook kan door het ministerie een beschikking worden afgegeven waarin goedkeuring wordt gegeven voor
maatregelen ter voorkoming van het overtreden van verbodsbepalingen (EL&I hanteert nu de term
“Positieve Afwijzing”). Deze goedkeuring heeft de vorm van een afwijzing van de ontheffingsaanvraag.
Vogels
Vanwege de bepalingen in de Europese Vogelrichtlijn, die overgenomen zijn in de Flora- en faunawet,
geldt er voor vogels een afwijkend beschermingsregime. Uit recente uitspraken van de ABRvS blijkt dat de
manier waarop in Nederland tot voor kort werd omgegaan met ontheffingen voor vogels in strijd is met
de Europese Vogelrichtlijn.
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De Vogelrichtlijn staat een ontheffing alleen toe wanneer:
 geen andere bevredigende oplossing bestaat;
 tevens sprake is van één van de volgende belangen:
− bescherming van flora en fauna;
− veiligheid van luchtverkeer;
− volksgezondheid en openbare veiligheid.
Dit betekent dat voor het verstoren van broedende vogels, hun eieren of jongen slechts in uitzonderlijke
gevallen ontheffing kan worden verleend voor een ruimtelijke ingreep, namelijk als voldaan is aan het
bovenstaande. In de praktijk betekent dit dat voor vogels gestreefd moet worden naar het voorkomen van
het overtreden van verbodsbepalingen. In veel gevallen kan overtreding van verbodsbepalingen worden
voorkomen door (verstorende) werkzaamheden buiten het broedseizoen (de perioden dat het nest in
gebruik is voor het broeden of grootbrengen van jongen) aan te laten vangen.
Binnen de groep van vogels zijn er soorten waarvan het nest wordt aangemerkt als een zogenaamde ‘vaste
rust- of verblijfsplaats’. Dergelijke verblijfplaatsen zijn jaarrond beschermd onder artikel 11 van de
algemene verbodsbepalingen, en vormen de meest streng beschermde groep. Vaste rust- en
verblijfplaatsen van vogels zijn aangewezen in de ‘aangepaste lijst jaarrond beschermde
vogelnesten’(Ministerie van LNV, 2009) en bestaan uit de categorieën van vogelsoorten opgenomen in
onderstaande tabel.
Tabel 5: Categorieën jaarrond beschermde nesten
Categorie

Type verblijfplaatsen

&DWHJRULH

9DVWHUXVWHQYHUEOLMISODDWVHQQHVWHQGLHEHKDOYHJHGXUHQGHKHWEURHGVHL]RHQDOVQHVWEXLWHQKHW
EURHGVHL]RHQLQJHEUXLN]LMQDOVYDVWHUXVWHQYHUEOLMISODDWV

&DWHJRULH

1HVWHQYDQNRORQLHEURHGHUVQHVWHQYDQNRORQLHEURHGHUVGLHHONEURHGVHL]RHQRSGH]HOIGHSODDWVEURHGHQHQ
GLHGDDULQ]HHUKRQNYDVW]LMQRIDIKDQNHOLMNYDQEHERXZLQJRIELRWRRS

&DWHJRULH

+RQNYDVWHEURHGYRJHOVHQYRJHOVDIKDQNHOLMNYDQEHERXZLQJQHVWHQYDQYRJHOV]LMQGHJHHQNRORQLHEURHGHUV
GLHHONEURHGVHL]RHQRSGH]HOIGHSODDWVEURHGHQHQGLHGDDULQ]HHUKRQNYDVW]LMQRIDIKDQNHOLMNYDQEHERXZLQJ
RIELRWRRS

&DWHJRULH

9RJHOVGLH]HOIQLHWLQVWDDW]LMQHHQQHVWWHERXZHQYRJHOVGLHMDDULQMDDUXLWJHEUXLNPDNHQYDQKHW]HOIGHQHVW
HQGLH]HOIQLHWRIQDXZHOLMNVLQVWDDW]LMQHHQQHVWWHERXZHQ

&DWHJRULH

1LHWMDDUURQGEHVFKHUPGLQYHQWDULVDWLHJHZHQVWQHVWHQYDQYRJHOVGLHZHOLVZDDUYDDNWHUXJNHUHQQDDUGH
SODDWVZDDU]LMKHWMDDUGDDUYRRUKHEEHQJHEURHGRIGHGLUHFWHRPJHYLQJGDDUYDQPDDUGLHZHORYHUYROGRHQGH
IOH[LELOLWHLWEHVFKLNNHQRPDOVGHEURHGSODDWVYHUORUHQLVJHJDDQ]LFKHOGHUVWHYHVWLJHQ

Of voor het (buiten het broedseizoen) wegnemen van jaarrond beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen
een ontheffing noodzakelijk is, dient te worden vastgesteld met behulp van een zogenaamde
omgevingscheck . Daarnaast is de noodzaak tot een ontheffing mede afhankelijk van de mogelijkheid tot
het mitigeren (inclusief het aanbieden van vervangende nestgelegenheid) van negatieve effecten.
Zorgplicht
Naast de verbodsbepalingen is in de Flora- en faunawet ook een zorgplicht opgenomen (zie onderstaande
tekstkader). Wanneer plannen worden ontwikkeld voor ruimtelijke ingrepen of voornemens ontstaan om
werkzaamheden uit te voeren, dient vooraf goed te worden beoordeeld of er mogelijke nadelige
consequenties voor beschermde inheemse soorten zijn. In beginsel is daarvoor de initiatiefnemer zelf
verantwoordelijk.
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Zorgplicht Flora- en faunawet
Artikel 2, lid 1: Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor
hun directe leefomgeving.
Artikel 2, lid 2: De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan
vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt,
verplicht is dergelijk handelen achterweg te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle
maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkómen of, voor
zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze
beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. De zorgplicht betekent niet dat er geen
dieren mogen worden gedood, maar wel dat dit, indien noodzakelijk, op zodanige wijze gebeurt dat het
lijden zo beperkt mogelijk is.
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Om de natuur in Nederland tot een goed functionerend ecologisch netwerk te maken, wordt de EHS
begrensd en aangelegd, als netwerk van bestaande en nieuwe natuur. Het wettelijk kader voor het
aanwijzen (begrenzen) en beschermen van de EHS is de PKB Nota Ruimte. De feitelijke begrenzing van de
EHS is op provincie-niveau vastgelegd in de Verordening Ruimte Noord-Brabant (Provincie NoordBrabant, 2011). Hierin is ook het toetsingskader nader uitgewerkt.
Het ruimtelijk beleid voor de EHS is gericht op behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke
kenmerken van de EHS, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het
gebied aanwezig zijn. Het EHS-beschermingsregime is opgebouwd uit verschillende elementen. Dit zijn
naast het ‘nee, tenzij’-regime, met als sluitstuk natuurcompensatie, de maatwerkinstrumenten EHSsaldobenadering en Herbegrenzen EHS.
Definitie wezenlijke kenmerken en waarden
De definitie van wezenlijke kenmerken & waarden in de Nota Ruimte (2004, p.114) is “de wezenlijke
kenmerken en waarden zijn de actuele en potentiële waarden, gebaseerd op de natuurdoelen van het
gebied. Het gaat daarbij om: De bij het gebied behorende natuurdoelen en –kwaliteit, geomorfologische en
aardkundige waarden en processen, de waterhuishouding, de kwaliteit van bodem, water en lucht, rust,
stilte, donkerte en openheid, de landschapsstructuur en de belevingswaarde”.
‘Nee- tenzij’-principe en compensatiebeginsel
Het ruimtelijke beleid voor de EHS is gericht op behoud en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en
waarden. Daarom geldt in de EHS het ‘nee, tenzij’-regime. Dat wil zeggen dat ontwikkelingen in de EHS
die significante gevolgen hebben voor de kenmerken en waarden van de EHS alleen kunnen worden
toegestaan als er sprake is van een groot openbaar gelang en er geen alternatieve oplossingen zijn. Indien
een voorgenomen ingreep de ‘nee, tenzij’-afweging met positief gevolg doorloopt, kan de ingreep
plaatsvinden, mits de eventuele nadelige gevolgen worden gemitigeerd en resterende schade wordt
gecompenseerd. Indien een voorgenomen ingreep niet voldoet aan de voorwaarden uit het ‘nee, tenzij’regime dan kan de ingreep niet plaatsvinden.
Externe werking
In een brief van 3 december 2004 heeft de minister van LNV, mede namens de minister van VROM,
besloten om in de Nota Ruimte het 'nee, tenzij'-regime op gebieden in de nabijheid van EHS te laten
vervallen (TK 29 576, nr 12).
In een brief van 5 juni 2008 heeft de minister nogmaals aangegeven dat ingrepen buiten de EHS niet
worden beoordeeld op hun effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden binnen de EHS (TK 29 576,
nr 12). In de beantwoording van een aantal vragen van de vaste Kamercommissie voor LNV in 2008 is
expliciet tot uitdrukking gebracht dat dit `nee-tenzij' regime niet van toepassing is op ingrepen buiten de
EHS die gevolgen kunnen hebben voor de EHS zelf, de zgn. "externe effecten"(TK 29576, nr. 52). Dit
betekent overigens wel, dat bij een ingreep in de EHS, ook rekening gehouden moet worden met indirecte
effecten, zoals geluidsverstoring en stikstofdepositie naar andere delen van de EHS.

Provinciale uitwerking
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De provincie Noord-Brabant heeft de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 vastgelegd
in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening. Tegelijkertijd zijn de te beschermen provinciaal ruimtelijke
belangen vastgelegd in de Verordening ruimte Noord-Brabant. De Verordening ruimte (provincie NoordBrabant, 2011) vormt het provinciaal toetsingskader voor ruimtelijke plannen. Op 17 december 2010
hebben Provinciale Staten de Verordening ruimte vastgesteld, welke op 8 maart 2011 in werking is
getreden. Voor de inhoudelijke afweging of het plan voldoende rekening houdt met de provinciale
belangen is derhalve deze verordening kaderstellend. In de Verordening Ruimte beschrijft de provincie
regels ten aanzien van:
 Aanwijzing en begrenzing van EHS;
 Bescherming van de EHS, zoekgebieden van de EHS (waarbinnen EHS is of wordt gerealiseerd) en
attentiegebieden EHS (gebieden in en rondom waar ingrepen een negatief effect op de
waterhuishouding hebben);
 Wijziging van de begrenzing van de EHS:
− om ecologische redenen;
− op verzoek om niet-ecologische redenen (te volgen procedure);
− op verzoek met toepassing van het nee-tenzij principe;
− op verzoek met toepassing van de saldobenadering;
− op verzoek voor kleinschalige ingrepen;
 Wijziging van de begrenzing van zoekgebieden voor EHS en attentiegebieden EHS op verzoek.
De Verordening Ruimte geeft nadere regels voor compensatie. Deze gaan deels verder dan de vorige
Beleidsregels Natuurcompensatie (provincie Noord-Brabant, 2005):
 Wijziging van begrenzingen van de EHS gaan vergezeld door een compensatieplan met daarin:
− Wijze van compensatie voor het verlies aan waarden;
− Ruimtelijke begrenzingen voor het te compenseren en compensatiedeel;
− Kwaliteit en kwantiteit van compensatie;
− Realisatietermijn, zo kort mogelijk binnen 5 jaar, goed gemotiveerd 10 jaar;
− Mitigerende en compenserende maatregelen;
− Beschrijving regulier- en ontwikkelingsbeleid.
Het compensatieplan vormt een toelichting op het bestemmingsplan. Initiatiefnemer en gemeente sluiten
een overeenkomst over de rolverdeling en uitvoering van compensatie. Een boeteclausule is van
toepassing bij het niet (tijdig) of onjuist uitvoeren van compensatie (150% van alle kosten). De gemeente is
verantwoordelijk voor een jaarlijkse voortgangsrapportage over de uitvoering van compensatie tijdens de
realisatietermijn. Gedeputeerde Staten kunnen onderzoek laten verrichten naar de uitvoering van de
compensatie.
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1.1
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AANLEIDING

In verband met de voorgenomen aanleg van een ondergrondse kabelverbinding is ter plaatse van het tracé
een beperkt historisch bodemonderzoek uitgevoerd. De ondergrondse aansluiting zal worden aangelegd
om het hoogspanningsstation te Dinteloord te verbinden met het net bij Roosendaal ten behoeve van de
glastuinbouw. Doel van het onderzoek is om te bepalen of er vanuit de milieuhygiënische kwaliteit van de
bodem, mogelijk sprake is van belemmeringen voor de voorgenomen aanleg van de kabel.

1.2

ACHTERGRONDINFORMATIE

Bodemverontreiniging kan leiden tot risico’s voor mens, milieu of verspreiding in het grondwater. Om
inzicht te krijgen in bodembedreigende activiteiten, die hebben plaats gevonden in het onderzoeksgebied
is de website van Bodemloket geraadpleegd (www.bodemloket.nl, hierna aangeduid als het Bodemloket).
Op deze website worden geografisch bodemgegevens weergegeven, die zijn verzameld door de 12
Provincies en de 29 grote gemeenten die als bevoegd gezag kunnen functioneren. Op de site wordt
onderscheid gemaakt tussen de volgende situaties:
 Locaties waar historische activiteiten bekend zijn (historische activiteit bekend)
 Locaties waar bodemonderzoek heeft plaats gevonden, maar waar extra onderzoek/sanering
noodzakelijk is (Bodemonderzoek uitgevoerd; in procedure)
 Locaties waar bodemonderzoek heeft plaats gevonden en waar geen vervolgonderzoek nodig is
(Bodemonderzoek uitgevoerd; geen vervolg nodig).
 Locaties waar bodemverontreiniging is aangetoond, maar waar reeds gesaneerd is (Locatie gesaneerd).
Voor elke locatie is via de website tevens een rapport beschikbaar waarin de reden van verdenking en/of
de uitgevoerde bodemonderzoeken zijn weergegeven. Locaties waar vermeldingen bekend zijn van
boven- en/of ondergrondse tanks zijn eveneens opgenomen op de website van het Bodemloket.

1.3

WERKWIJZE

Het historisch bodemonderzoek is, gezien de omvang van het plangebied, de grote hoeveelheid kadastrale
percelen, de aard van de werkzaamheden en de fase van het project op hoofdlijnen uitgevoerd. Bij het
inventariseren van verdachte activiteiten en overige historische informatie in Bodemloket is een afstand
van 100 meter van het toekomstige tracé van de ondergrondse kabel gehanteerd, waarbinnen de voor de
werkzaamheden relevante locaties zijn gelegen. Daarnaast zijn oude topografische kaarten geraadpleegd
om inzicht te krijgen in het historisch gebruik van de locatie. Ter plaatse van het toekomstig tracé is geen
bebouwing aanwezig en voor zover bekend ook nooit aanwezig geweest. Derhalve zijn geen bij de
gemeente aanwezige dossiers als hinderwet-, milieu- en bouwvergunningen ingezien. De genoemde
conclusies in dit rapport zijn dan ook gebaseerd op de bekende informatie van het Bodemloket.
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LIGGING

De ligging van de toekomstige ondergrondse kabelverbinding is weergegeven in bijlage 1. Van de locaties
waar historische informatie (bedrijfsvermeldingen, onderzoeken en/of ondergrondse tanks) van bekend is,
zijn de rapporten van het Bodemloket opgenomen in bijlage 2. Deze locaties zijn op kaart weergegeven in
bijlage 3.

2.2

HISTORISCH GEBRUIK

Uit oude topografische kaarten uit de periode 1939-1989 blijkt dat de locatie waar de ondergrondse
kabelverbinding is gepland, langs de openbare wegen, in het verleden grotendeels alleen in agrarisch
gebruik is geweest. Ook de omgeving is voornamelijk agrarisch. De bedrijven op het industrieterrein, dat
ten zuidoosten van het tracé aan de Hogerwerf en Vlierfwerf is gelegen, zijn er pas na 1995 gevestigd.

2.3

HISTORISCHE INFORMATIE LOCATIES BODEMLOKET

Binnen een afstand van 100 meter van het toekomstige tracé van de ondergrondse kabelverbinding zijn 8
locaties gelegen, waarvan gegevens in Bodemloket aanwezig zijn betreffende één of meerdere ondergrondse tanks en/of verdachte, bodembedreigende, activiteiten. Deze locaties zijn weergegeven in tabel 1.
Informatie over de status, het soort activiteiten en jaar van oprichting is, indien bekend, opgenomen.
Slechts één locatie is (gedeeltelijk) gelegen ter plaatse van het toekomstige tracé. De overige 7 locaties zijn
allen gelegen op enige afstand van de toekomstige locatie van de ondergrondse kabelverbinding.
Verdachte activiteiten waarvan de locatiegrens in Bodemloket of de perceelsgrens op meer dan 100 meter
afstand van het tracé gelegen is, zijn niet meegenomen in het onderzoek en derhalve ook niet opgenomen
in de tabel.
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Adres verdachte locatie
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Aard activiteiten
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nummer op tekening (bijlage 3)

Tabel 1 Verdachte activiteiten binnen 100 meter afstand van het toekomstige tracé

Van de locatie die gelegen is ter plaatse van het meest noordelijk gedeelte van het tracé (Provinciale Weg
115, in tabel 1 vermeld als locatie nummer 1) is bekend dat er in de periode 2000-2001 een oriënterend en
een nader bodemonderzoek is uitgevoerd, waarna een saneringsplan is geschreven. Het saneringsplan is
door het Bevoegd gezag goed bevonden en een gedeelte van de locatie is gesaneerd (deelsanering). De
bevindingen zijn beschreven in een evaluatierapport en het Bevoegd gezag heeft op 21 februari 2002
ingestemd met de uitgevoerde sanering. De locatie is volgens Bodemloket voldoende gesaneerd. (volledig
rapport Bodemloket in bijlage 2, locatieId: NB085100065).
Van de overige 7 locaties binnen een straal van 100 meter geldt dat:
-

voor 3 locaties alleen sprake is van één of twee ondergrondse brandstoftanks. De betreffende
percelen zijn allen gelegen op minimaal 20 meter afstand en de ondergrondse brandstofopslag is
waarschijnlijk alleen bedoeld (geweest) voor particulier gebruik;

-

op 4 locaties alleen sprake is van agrarische bedrijven en daarbij behorende activiteiten
(aardappel- en akkerbouwproductengroothandels, een groentekwekerij en een fruitkwekerij/
boomgaard). Van de genoemde activiteiten is alleen de boomgaard/fruitkwekerij verdacht op het
voorkomen van bestrijdingsmiddelen (bijvoorbeeld DDT) in de bodem. Gezien de relatief grote
afstand van de kwekerij (40 meter) ten opzichte van het tracé van de ondergrondse kabel en het
immobiele karakter van bestrijdingsmiddelen, wordt niet verwacht dat deze zich ter plaatse van
het tracé in de bodem bevinden

Gezien de aard van de genoemde activiteiten en eventueel aanwezige verontreinigingen worden er geen
aanleidingen gezien om verontreinigingen te verwachten die de milieuhygiënische kwaliteit ter plaatse van
het tracé nadelig kunnen hebben beïnvloed.
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In verband met de voorgenomen aanleg van een ondergrondse kabelverbinding is een beperkt historisch
bodemonderzoek uitgevoerd, waarbij is gekeken of ter plaatse van het tracé of in de directe omgeving
sprake is van bodembedreigende activiteiten en of er een bodemverontreiniging aanwezig zou kunnen
zijn.
Doel van het onderzoek is om te bepalen of er vanuit de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem,
mogelijk sprake is van belemmeringen voor de voorgenomen aanleg van de kabel en het toekomstig
gebruik. Voor dit doel zijn gegevens van het Bodemloket gebruikt. Hieruit blijkt dat er ter plaatse van het
tracé zelf geen bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden en er geen aanleidingen zijn om een
eventuele bodemverontreiniging ter plaatse van het tracé te doen vermoeden.
Van de ondergrondse brandstoftanks of de agrarische bedrijfsactiviteiten die in de directe omgeving
aanwezig zijn, plaatsvinden of hebben plaatsgevonden, worden geen perceeloverschrijdende
verontreinigingen verwacht die de milieuhygiënische kwaliteit ter plaatse van het tracé nadelig kunnen
hebben beïnvloed.
Voor één locatie geldt dat er in het verleden ter plaatse van het tracé een verontreiniging aanwezig is
geweest, die vervolgens voldoende is gesaneerd, waarna het bevoegd gezag heeft ingestemd met de
uitgevoerde sanering.
Er is dan ook, voor zover bekend, ter plaatse van het toekomstige tracé met betrekking tot de
milieuhygiënische bodemkwaliteit geen sprake van mogelijke belemmeringen voor de werkzaamheden
voor het aanleggen van de ondergrondse kabelverbinding.
Geadviseerd wordt om voorafgaand aan de aanleg van de ondergrondse kabelverbinding ter plaatse van
het voorgenomen tracé een verkennend bodemonderzoek uit te voeren om te verifiëren dat de onderzoekslocatie onverdacht is en om de kwaliteit van de vrijkomende grond (indicatief) te bepalen. Gezien er
geen aanleidingen zijn om een bodemverontreiniging ter plaatse te verwachten kan het verkennend
bodemonderzoek worden uitgevoerd conform de strategie “onverdachte locatie” uit de NEN 5740. Tevens
blijkt daaruit of er in verband met aanwezige bodemverontreiniging tijdens de grondwerkzaamheden
eventueel bepaalde veiligheidsmaatregelen nodig zijn.
Verder wordt opgemerkt dat het beperkt historisch onderzoek geen garantie is op het al dan niet voorkomen van bodemverontreinigingen ter plaatse. Er is een hypothese voor de onderzoekslocatie gesteld,
die als strategie gebruikt kan worden tijdens een verkennend bodemonderzoek in een later stadium.
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6DPHQYDWWLQJ
Op het AFC West-Brabant te Dinteloord wordt een hoogspanningsstation gerealiseerd ten
behoeve van de glastuinbouw. Dit hoogspanningsstation moet nog verbonden worden met
het net bij Roosendaal.
Het overgrote deel van het tracé loopt ondergronds. Bij Roosendaal kan de verbinding
aanhaken bij de bestaande bovengrondse lijn, die reeds planologisch geregeld is in
bestemmingsplannen. Op dit deel is het inpassingsplan dus niet van toepassing. De
onderzoeken voor het inpassingsplan betreffen dus enkel maar het ondergrondse deel van
het tracé.
Het onderzoeksgebied wordt bodemkundig grotendeels gekenmerkt door de aanwezigheid
van de zeekleigronden, meer in het bijzonder poldervaaggronden (Mn25A/Mn35A). In een
klein deelgebiedje van het plangebied komen er nog kalkhoudende vlakvaaggronden
(Sn13A) voor.
De loop van het tracé wordt op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)
vrijwel geheel gekenmerkt door een lage trefkans op archeologische waarden. Enkel in het
zuidelijke deel van het onderzoeksgebied, in de buurt van Roosendaal, is er in beperkte
mate sprake van een middelhoge trefkans.
Binnen het plangebied en het onderzoeksgebied (straal van 500 m. rondom het plangebied)
bevinden zich geen archeologische monumenten, vondsmeldingen of waarnemingen.
Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek geldt, dat voor het plangebied er geen
enkele aanwijzing is, dat er zich daadwerkelijk archeologische waarden in de bodem
zouden bevinden. Ze worden hier dan ook niet verwacht, aangezien de trefkans zeer laag is.
Er wordt dan ook geadviseerd om het plangebied vrij te geven.
Wij maken u erop attent dat bovenstaand advies niet uitsluit dat er bij graafwerkzaamheden
(niet voorspelbare) toevalsvondsten kunnen worden aangetroffen, zoals bedoeld in
paragraaf 7, artikel 53 van de Monumentenwet. In dat geval moet hiervan melding worden
gemaakt bij de Bevoegde Overheid.
Dit advies dient door de Initiatiefnemer te worden voorgelegd aan de Bevoegde Overheid,
die van dit advies kan afwijken. De Bevoegde Overheid zal het advies dus beoordelen en
vervolgens een ‘Besluit tot vervolgonderzoek’ nemen of het plangebied vrijgeven.
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1.1

AANLEIDING VOOR HET BUREAUONDERZOEK
Op het AFC West-Brabant te Dinteloord wordt een hoogspanningsstation gerealiseerd ten
behoeve van de glastuinbouw. Dit hoogspanningsstation moet nog verbonden worden met
het net bij Roosendaal.

Afbeelding 1
2YHU]LFKWWUDFp
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Het overgrote deel van het tracé loopt ondergronds. Bij Roosendaal kan de verbinding
aanhaken bij de bestaande bovengrondse lijn, die reeds planologisch geregeld is in
bestemmingsplannen. Op dit deel is het inpassingsplan dus niet van toepassing. De
onderzoeken voor het inpassingsplan betreffen dus enkel maar het ondergrondse deel van
het tracé.
Het traject van Archeologische MonumentenZorg (AMZ) begint met bureauonderzoek naar
archeologische waarden in het plangebied. De Wet op de Archeologische MonumentenZorg
beoogt dat al bij de planvoorbereiding wordt gekeken naar hetgeen over de archeologie
bekend is, of verwacht mag worden in het betrokken gebied. In de fase van de feitelijke
vormgeving van plannen kunnen, door het uitvoeren van archeologisch vooronderzoek, die
gegevens verder verfijnd en in kaart gebracht worden.
Bij een archeologisch bureauonderzoek wordt alle relevante kennis over een plangebied in
kaart gebracht. Vervolgens wordt er een archeologisch verwachtingsmodel opgesteld.
Hierin staat beschreven of en welke archeologische waarden er in het plangebied kunnen
worden verwacht.

1.2

ONDERZOEKSGEBIED
Voor deze bureaustudie is uitgegaan van een onderzoeksgebied dat bestaat uit het
plangebied en een zone van 500 meter daaromheen. Hierdoor wordt een completer beeld
verkregen van de aanwezige waarden in en rondom het onderzoeksgebied en kunnen
resultaten uit de omgeving worden geëxtrapoleerd.

Tabel 1

Objectgegevens onderzoek
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1.3

HUIDIGE SITUATIE PLANGEBIED
Op het AFC West-Brabant te Dinteloord wordt een hoogspanningsstation gerealiseerd ten
behoeve van de glastuinbouw. Dit hoogspanningsstation moet nog verbonden worden met
het net bij Roosendaal.

Afbeelding 2
3ODQJHELHGQDELM'LQWHORRUG

1.4

DOEL VAN HET BUREAUONDERZOEK
1. Het bureauonderzoek heeft als doel inzicht te verschaffen in de archeologische waarden
die zich mogelijk in het plangebied bevinden of verwacht worden.
2. Vervolgens wordt er een archeologisch verwachtingsmodel opgesteld.
3. Aan de hand van dit bureauonderzoek wordt een uitspraak gedaan over de noodzaak
van archeologisch vervolgonderzoek.

1.5

WERKWIJZE
De werkzaamheden bestaan uit een bureaustudie. Deze richt zich op archeologische
bronnen als de Gemeentelijke Beleids- en Advieskaarten, Indicatieve Kaart van
Archeologische Waarden (IKAW), de Archeologische Monumentenkaart (AMK), de
archeologische database Archis2 van de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed (RCE) en het
provinciaal beleid. Ook wordt gebruik gemaakt van de topografische kaart, de
geomorfologische kaart, de hoogtekaart en de bodemkaart. Ten slotte werd relevant
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historisch kaartmateriaal gebruikt om de bestemming van het plangebied in het verleden
vast te stellen.

1.6

JURIDISCH EN BELEIDSKADER
Monumentenwet 1988, Verdrag van Malta 1992, Wet op de Archeologische
Monumentenzorg 2007 (WAMz), Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie
3.2), nWRO, Provinciaal beleid en Gemeentelijk beleid.
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2.1

INLEIDING
Het menselijke doen en laten werd en wordt in grote mate bepaald door de landschappelijke
omgeving en de mogelijkheden die daardoor geboden worden. De geologische,
geomorfologische en bodemkundige situaties zijn daarom van belang voor een
archeologisch onderzoek.
Het huidige landschap is het resultaat van aardkundige processen die het oppervlak
vormen, de biologische processen die het aardoppervlak bekleden met flora en fauna en
cultuurhistorische processen die het natuurlijke landschap omvormen tot de door de mens
ingerichte omgeving.

2.2

GEOLOGIE EN GEOMORFOLOGIE

2.2.1

20*(9,1*',17(/225'
Dinteloord wordt omringd door zeekleipolders, waarvan de Oude Prinslandse Polder de
grootste is. In het zuiden vindt men de Roosendaalse Vliet en de Steenbergse Vliet en in het
noorden de Dintel, terwijl in oostelijke richting het Mark-Vlietkanaal is te vinden. In het
noorden en westen ligt het Volkerak, zodat geheel het gebied van Dinteloord door wateren
is omgeven. Langs het Volkerak vindt men het natuurgebied de Dintelse Gorzen.
Belangrijk is de zeeklei die in het gebied werd afgezet. De zeekleigebieden ontstonden vanaf
het Holoceen. In het Holoceen was de waterspiegel hoger dan momenteel. De Nederlandse
kust in het noorden en westen ontstond uit strandwallen, waarachter een ondiep gebied lag.
In dit gebied sloeg de zeeklei neer. De bodem werd langzamerhand steeds hoger en kwam
uiteindelijk zelfs bij vloed niet meer onder water te staan, mede omdat de zeespiegel niet
verder meer steeg. Dit gebied heet een kwelder. Omdat het land droog lag, gingen er
mensen wonen.
Bewoning van de zeekleigebieden vond al op kleine schaal plaats vanaf de twaalfde eeuw
voor Christus. Vanaf de zevende eeuw voor Christus werd de bewoning van de
zeekleigebieden intensiever. Zeeklei heeft meestal een blauwgrijze kleur, rivierklei is bruin.
Zeeklei bevat minder organische stof dan rivierklei, maar bevat daarentegen meer kalk,
afkomstig van schelpdieren. Zeeklei is zeer vruchtbaar, dus gebieden met zeeklei worden
vaak gebruikt voor akkerbouw. De waterhuishouding is goed en de gebieden zijn
bovendien op een goede manier verkaveld.

076358457:0.3 - Definitief

ARCADIS

8

Kabelverbinding Dinteloord - Roosendaal
Bureauonderzoek Archeologie

2.2.2

20*(9,1*5226(1'$$/
Ten westen van Roosendaal bevindt zich een betrekkelijk kleinschalig landbouwgebied op
zandgrond. Van zuid naar noord komen de Watermolenbeek en de Natte- of Elderse
Turfvaart uit in Roosendaal. De Molenbeek verlaat Roosendaal aan de noordzijde als
Nieuwe Roosendaalse Vliet en Mark-Vlietkanaal. Vanuit het oosten komt de Rucphense
Vaart uit in Roosendaal. Niet ver ten oosten en zuidoosten van Roosendaal liggen, buiten
het eigen grondgebied, de Rucphense Bossen terwijl men in zuidelijke richting Landgoed
Visdonk en het natuurgebied Dal van de Molenbeek vindt. Enkele kilometer ten zuidwesten
van Roosendaal, iets ten noorden van de A 58 ligt, niet ver van Wouw maar op Roosendaals
gebied, het Spuitendonkse Bos.

Afbeelding 3
'HJHRPRUIRORJLHLQKHW
SODQJHELHGZRUGWYRRUDO
JHNHQPHUNWGRRUYODNWHQHQ
HQNHOHODJHUXJJHQHQ
KHXYHOV

2.3

BODEM
De ruimtelijke verspreiding van de verschillende bodemeenheden en grondwatertrappen is
in grote mate gerelateerd aan het landschap. Een duidelijk onderscheid kan gemaakt
worden tussen de droge en natte gebiedsdelen.
Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat de huidige grondwaterstanden
niet de oorspronkelijke grondwaterstanden weergegeven. De gegraven waterlopen hebben
voor een verbeterde afwatering gezorgd, waardoor de grondwaterstanden zijn verdiept.
Oorspronkelijk zullen de bodems dus nog natter zijn geweest (Stiboka, 1976).
Het onderzoeksgebied wordt bodemkundig grotendeels gekenmerkt door de aanwezigheid
van de zeekleigronden, meer in het bijzonder poldervaaggronden (Mn25A/Mn35A).
Poldervaaggronden zijn de meest algemeen voorkomende vaaggronden in Nederland, zij
nemen een groot deel van het zeekleigebied van West-Nederland in.
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In een klein deelgebiedje van het plangebied komen er nog kalkhoudende vlakvaaggronden
(Sn13A) voor. Deze kalkhoudende vlakvaaggronden bestaan uit kleiig, uiterst fijn zand.
Vaaggronden zijn minerale gronden zonder duidelijke ontwikkeling van horizonten. Een
vaaggrond heeft ook geen humusrijke bovengrond (minerale eerdlaag, een Ap of Ah
horizont). Het zijn over het algemeen jonge, weinig ontwikkelde gronden waarin de
verschillende bodemvormende processen nog weinig invloed hebben gehad.
Afbeelding 4
%RGHPNDDUW

2.4

HOOGTEBESTAND AHN
De nauwkeurigheid van de hoogtemetingen is onder te verdelen in een exacte waarde
(hoogte ten opzichte van het NAP) en een relatieve waarde (hoogteverschil met de
omgeving). Vooral de relatieve hoogteverdeling bevat veel informatie over het Nederlandse
landschap te bevatten. De ruimtelijke verdeling (zichtbaar in een hoogtekaartje) van
gebieden die 5 tot 10 cm hoger of lager zijn dan de omgeving geven belangrijke informatie
over de opbouw en historie van het landschap en worden veel gebruikt door archeologen.
Het AHN wordt aangeboden als een hoogtegrid (ofwel: raster bestand, ingedeeld in
gelijkmatige cellen verdeeld over Nederland) met celgrootte van 5, 25 of 100 meter. In een
cel zijn alle individuele hoogtemetingen gemiddeld tot één waarde. De exacte hoogtemeting
wordt onder meer beïnvloed door begroeiing en veranderingen in het landschap. Het AHN
wordt gemaakt door samenwerking van Waterschappen, Provincies en Rijkswaterstaat.
Het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN) geeft dus de precieze en gedetailleerde
maaiveldhoogtes in heel Nederland. Het plangebied in de buurt van Dinteloord bevindt
zich dus op 0,20 m. boven NAP. Nabij Roosendaal is dat 1,80 m. boven NAP.
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Afbeelding 5
$+1

2.5

GRONDWATER
Het grondwaterpeil bepaalt voor een groot deel de mate van conservering van
archeologische waarden in de bodem. Archeologische resten die zich onder de gemiddeld
laagste grondwaterstand (GLG) bevinden worden door het water tegen degradatie
beschermd.
Vooral organische resten blijven in een natte omgeving veelal goed geconserveerd. Resten
die boven de GLG liggen raken in de loop van de tijd steeds ernstiger aangetast door
verdroging en oxidatie. Wanneer de grondwaterstand door verstoringen veranderd kan dat
ernstige gevolgen hebben voor het in de bodem aanwezige bodemarchief.
Diepte en dynamiek van de grondwaterstand ten opzichte van het maaiveld wordt
aangeduid met de term grondwatertrappen (Gt). Grondwatertrappen worden op de
bodemkaart van nat naar droog aangeduid met de Romeinse cijfers I-VII en zijn gebaseerd
op de gemiddeld hoogste en de gemiddeld laagste grondwaterstand (afgekort met GHG en
GLG). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de indeling van de grondwatertrappen
met bijbehorende grondwaterstanden.

Tabel 2

Grondwatertrap

,QGHOLQJYDQGH
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In de buurt van Dinteloord komen de grondwatertrappen V en VI voor. In de buurt van
Roosendaal komen ook de grondwatertrappen III en IV voor.
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Afbeelding 6
*URQGZDWHUWUDSSHQLQKHW
RQGHU]RHNVJHELHG
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3.1

INLEIDING
De historie van een onderzoeksgebied speelt een grote rol bij het bepalen van de
archeologische verwachting. Historische bronnen kunnen informatie over de
ontwikkelingen in het onderzoeksgebied geven. Voor de negentiende en twintigste eeuw
zijn de ontwikkelingen te achterhalen door historisch kaartmateriaal te onderzoeken.
Kaarten worden met een relatief grote regelmaat geproduceerd, en laten de ontwikkeling
van een landschap nauwkeurig zien.

Tabel 3

Periode
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Einde
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3.2

HISTORIE

3.2.1

35(+,6725,(
Gedurende het grootste deel van de geschiedenis van de mensheid (Paleolithicum: 330.000 –
8.800 voor Chr.) leefde de mens voornamelijk van de jacht, visvangst en het verzamelen van
eetbare planten en vruchten. De mensen trokken van de ene kampplaats naar de andere.
De tijdelijke kampementen bevonden zich op gunstige plaatsen in het landschap en werden
herhaaldelijk bezocht.
In het Mesolithicum (8.800-4.900 voor Chr.) was het klimaat na het Weichselien inmiddels
zodanig verbeterd dat de vegetatie voornamelijk bestond uit warmte minnende soorten.
Op de hogere gronden ontwikkelde zich een eiken-berkenbos, in de nattere delen werd de
vegetatie gedomineerd door vochtige elzenbossen. Uit het onderzoeksgebied diverse
vuursteen vindplaatsen bekend die niet nauwkeurig te dateren zijn. Het lijkt aannemelijk
dat een groot aantal van deze vindplaatsen eveneens tot die van de jager-verzamelaars
behoort.
Het Neolithicum (5300-2000 voor Chr.) wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van de
eerste landbouwers in onze streken. Met de introductie van de akkerbouw stelde de mens
geleidelijk andere eisen aan de landschappelijke omgeving. De locatie van een nederzetting
werd steeds meer bepaald door de mate waarin gronden geschikt waren als akkerareaal.
Hiervoor kwamen voornamelijk de hoger gelegen gronden in aanmerking. Met behulp van
vuurstenen bijlen werden bomen gekapt en ontstonden open terreinen die als akker in
gebruik konden worden genomen. De Neolithisering was een complex proces, waarbij lange
tijd sprake was van het naast elkaar bestaan van jagers- en landbouwgemeenschappen.
Het proces vond niet overal tegelijkertijd plaats in Nederland. In het onderzoeksgebied zal
de eerste omvangrijke vorm van landbouw pas in het Laat-Neolithicum op gang zijn
gekomen. Naast de hoger gelegen delen van het landschap werden ook nog steeds de laag
gelegen zones benut door deze neolithische samenlevingen. De lage gebieden leenden zich
bij uitstek voor speciale activiteiten, zoals jagen en vissen.
De Brons- en IJzertijd (2000-12 voor Chr.) wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van de
eerste metaalbewerkers in Nederland. In de Brons- en IJzertijd – de naam zegt het al – werd
voor het eerst op grotere schaal metaal bewerkt. Mooi bewerkte metalen voorwerpen zijn
dan ook kenmerkend voor deze periode. Het cremeren van de dode is een grafritueel dat in
onze streken al vanaf de Midden Bronstijd gemeengoed is geworden. Uit de resten van de
grafstapel werden de verbrande botten verzameld en in een urn of doek begraven.
In de Late Bronstijd en Vroege IJzertijd werden de urnen bijgezet in grotere grafvelden. Er
wordt daarom ook gesproken van urnenvelden. Ook deze graven lagen onder kleine
heuveltjes, omgeven door een greppel. In de loop van de 6e en 5e eeuw voor Chr. stopte het
gebruik van de meeste urnenvelden. De grafvelden werden over het algemeen
kleinschaliger en er werden minder heuvels opgeworpen. Doordat veel grafheuvels
inmiddels zijn geëgaliseerd, vormen vaak alleen nog de ondergrondse overblijfselen een
herinnering aan deze tijd.
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Bij ieder graf- of urnenveld hoorde een (of meerdere) nederzetting die werd gekenmerkt
door verspreid in het landschap liggende boerderijen. De bewoning concentreerde zich
waarschijnlijk in de drogere gebieden, op de overgang naar de natte laagtes. Een dergelijke
ligging op de rand van verschillende bodemgebruikseenheden was in veel opzichten
optimaal voor het gemengde landbouwbedrijf. De natte gebieden waren uitstekend geschikt
om het vee te grazen, op het drogere gebieden lagen de akkergronden.

3.2.2

520(,16(7,-'
Vlak voor onze jaartelling (12 voor Chr.) vestigden de Romeinen hun gezag in Nederland.
Hiermee begon een periode waarover zowel archeologische als geschreven bronnen voor
handen zijn. De samenleving had veel weg van onze huidige, georganiseerde samenleving.
Er ontstond een uitgebreid wegennet met steden (colonia / municipium) waar zich de handel
en de nijverheid concentreerde. Op het platteland concentreerde de bewoning zich in kleine
gehuchten die vaak aan de rand van de uitgestrekte akkerarealen lagen.
Ook in de Romeinse tijd bleef de landbouw de basis van het bestaan. Er werd nog
doelmatiger dan voorheen met het landschap omgegaan. Het landschap stond grotendeels
ten dienste van de mens, hetgeen leidde tot een grote achteruitgang van het bosbestand. Op
de akkers werd tarwe, spelt, emmer en gerst verbouwd. Het vee werd geweid in de talrijke
graslanden die het gebied rijk was.
Uit de resten die zijn aangetroffen, blijkt dat het onderzoeksgebied ook in de Romeinse tijd
bewoond is geweest. Bewoning heeft hier waarschijnlijk plaatsgevonden in kleinere
gehuchten (vicus). Buiten inheems (handgevormd) aardewerk is er ook geïmporteerd
aardewerk (terra sigillata en terra nigra) aangetroffen. Het gebied zal dan ook zeker niet
geïsoleerd zijn geweest. Mogelijk speelde de hier aanwezige boerenbedrijven een rol in de
bevoorrading van de grotere steden.
In de loop van de 3e eeuw na Chr. werden de inheemse nederzettingen uit de Romeinse tijd
verlaten. De oorzaak hiervan is niet duidelijk; mogelijk nam de bevolking af door een
combinatie van toenemende onveiligheid en bodemuitputting. Het landschap werd voor
zeker 3 tot 4 eeuwen grotendeels overgelaten aan de natuur en raakte langzaam
overwoekerd door bos.

3.2.3

0,''(/((8:(1
Landbouw was in de Vroege Middeleeuwen veruit de belangrijkste economische activiteit.
De meeste hoeven hadden slechts een klein akkerareaal ter beschikking. Vermoedelijk
kenmerkte het land bouwsysteem zich door een weide-braakstelsel. Hierbij fungeerden de
percelen binnen het akkerlandcomplex afwisselend als akker en weiland.
Omdat de akkers nog niet op grote schaal bemest werden, raakte de bodem bij langdurig
gebruik geleidelijk uitgeput. Door een perceel tijdelijk als wei land in gebruik te nemen,
kreeg de bodemvruchtbaarheid de kans zich weer te herstellen.
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De Late Middeleeuwen, vooral van de 11de tot de 13de eeuw, werden gekenmerkt door
grootschalige ontginningen. De akkerlanden werden enorm uitgebreid. Als gevolg hiervan
ontstonden grote open akkercomplexen die veelal werden aangegeven als ‘velden’. De
akkers zijn op de historische kaarten te herkennen aan de grotere perceelsstructuur,
omgeven door een heg of houtwal. Ze zijn vooral te vinden rondom de oude
bewoningskernen. In de lager gelegen, nattere gebieden die minder geschikt waren als
akkerland, lagen de weidegronden en hooilanden. De minst geschikte gebieden bleven
lange tijd onontgonnen (woeste gronden).
Vanaf de Late Middeleeuwen werden grote hoeveel heden aardewerk, samen met de mest,
op de akkers verspreid. Dit vertekent het beeld aanzienlijk en maakt het lastig om de ligging
van nederzettingsterreinen goed te voorspellen. Grote delen van het landschap waren echter
minder geschikt voor bewoning of landbouw en behoorden tot de zogenaamde woeste
gronden. Hier bevonden zich de moerassen, bossen, heide en vennen. Ook veruit het
grootste deel van het onderzoeksgebied behoorde hiertoe. De vele toponiemen die eindigen
op -heide en -broek ver wijzen rechtstreeks naar dit landgebruik.
De woeste gronden werden vanaf de Late Middeleeuwen gemeenschappelijk gebruikt door
de omliggende dorpen (de ‘gemeynte’ of ‘vroenten’). Ze waren zeer belangrijk voor het
dagelijkse leven. Ze werden gebruikt als extensieve weidegrond voor schapen en runderen
en ook de winning van grondstoffen gebeurde vooral hier. Dit laatste gebeurde meestal op
kleine schaal en enkel voor eigen gebruik. Plaggen en strooisel werden verzameld om de
mest mee aan te maken.
In de broekgebieden werd mogelijk ijzer gewonnen en turf gestoken. Er werden ook bijen
gehouden en er werd geriefhout gehakt. Dit hout was tot in de 19e eeuw een van de
belangrijkste grondstoffen. Het werd niet alleen gebruikt als brandstof, maar ook als
bouwmateriaal voor bouwwerken, transportmiddelen, werktuigen, huisraad, omheiningen
en doodskisten. Kortom, de woeste gronden werden door menigeen intensief gebruikt en
gewaardeerd.
Met de ontginningen vanaf de Middeleeuwen kwam een groot deel van het huidige
wegenpatroon tot stand. De wegen dienden vooral om de desbetreffende akkers of
graslanden te bereiken, slechts enkele hadden een belangrijke doorgaande functie. De
wegen werden aangepast aan de landschappelijke situatie en kenden dan ook vaak een
slingerend verloop. Tussen de ‘cultuurgronden’ lagen de wegen min of meer vast. Zodra
deze wegen de woeste gronden bereikten, waren ze niet meer plaatsvast en ‘waaierden’ ze
uit.
Voldeed een route niet helemaal aan de gestelde condities, dan werd de natuur soms een
handje geholpen. Dit gebeurde onder andere door de weg te verstevigen/ver hogen (dijken
en knuppelpaden) en door zogenaamde voorden aan te leggen: een verstevigde
doorwaadbare plaats waar men te voet, te paard of met een wagen het water kon
doorkruisen. Hierbij werd gebruik gemaakt van allerhande materiaal zoals hout, steen,
leem, takkenbossen, (gras)zoden en/of afval.
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3.2.4

1,(8:(7,-'
Uit de Nieuwe tijd zijn veruit de meeste historische elementen overgeleverd. Het landschap
kreeg haar huidige verschijningsvorm: akkers werden opgehoogd, de ontwatering van het
gebied werd ter hand genomen en de woeste gronden werden grootschalige ontgonnen.
Ook de historische bouwwerken en opgehoogde bewoningsplaatsen die in het
onderzoeksgebied liggen, dateren nagenoeg allemaal uit deze periode. Dit geldt eveneens
voor het historisch groen, dat in deze tijd is aangeplant.
In de Nieuwe tijd werden de diverse akkercomplexen nog uitgebreid. Het ging vooral om
kampontginningen. Dit betrof zowel uitbreidingen van de bestaande akkerarealen als geheel
nieuwe ontginningen temidden van de woeste gronden. Vanaf de Nieuwe tijd werd naast
de uitbreiding van het akkerareaal de landbouw productie vergroot door een intensivering
van bemesting. De akkers konden hier door jaarlijks benut worden en hoefden niet meer
braak te liggen.
Humusrijk materiaal van elders (zoals bosstrooisel, heide- en/of grasplaggen) werd gebruikt
om de dierlijke mest van het vee op stal te binden. Het mengsel werd vervolgens op de
akker gebracht. Op deze manier kon de bodem vruchtbaarheid van het akkerareaal op peil
worden gehouden. Omdat het humusrijke materiaal behalve organisch afval ook veel
minerale bestanddelen (zand en of klei) bevatte, kon ten gevolge van eeuwenlange,
intensieve bemesting een dikke humushoudende bovenlaag ontstaan: een zogenaamd
esdek. Tot voor kort werd aan het systeem van esvorming voornamelijk een laatmiddeleeuwse datering toegeschreven. Uit onderzoek blijkt echter dat het grootste deel van
de essen voornamelijk gevormd moet zijn in de 16e tot 19e eeuw.
De woeste gronden die in vroegere tijden zeer belangrijk waren voor het gemende
boerenbedrijf werden door de introductie van de kunstmest (eind 19e, begin 20e eeuw) niet
meer essentieel geacht. Ze verloren gaandeweg hun functie. Plaggen bemesting en
extensieve graaslanden waren niet langer noodzakelijk en de gronden konden nu voor meer
winstgevende doeleinden worden gebruikt.
Om de gronden een andere functie te kunnen geven, moesten ze eerst ontwaterd worden.
Hiertoe werden in de loop van de 20e eeuw omvangrijke ontwateringslopen gegraven die
aantakten op bestaande beken. In de loop van de 20e eeuw werden nagenoeg alle gronden
in het onderzoeksgebied omgezet in landbouwgrond. Deze landbouwgronden kregen een
systematisch en regelmatig verkavelingspatroon waarbij een netwerk van rechte wegen tot
stand kwam. Tegenwoordig zijn de gronden zodanig goed ontwaterd, dat akkerbouw op
veel plaatsen mogelijk is geworden.

3.3

KADASTERKAART 1811-1832
Nadat het koninkrijk Holland in 1810 werd ingelijfd bij het Franse keizerrijk, werd
begonnen aan het systematisch in kaart brengen van landeigendom, volgens het Franse
systeem. Dit was de start van het kadaster. In de periode 1811-1832 werd vrijwel geheel
Nederland in kaart gebracht met een in die tijd ongekende detaillering. Voor details tot op
perceelniveau zijn er de minutenplannen.
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Opvallend is dat het landschap in het onderzoeksgebied in het begin van de 19de eeuw erg
leeg is. Enkel hier en daar kunnen we verspreide bewoning vaststellen.
Afbeelding 7
.DGDVWHUNDDUW
ZZZZDWZDVZDDUQO 

3.4

TOPOGRAFISCHE MILITAIRE KAARTEN
Ook later in de 19de eeuw blijft het landschap in het onderzoeksgebied nog steeds opvallend
leeg. Enkel hier en daar kunnen we in het onderzoeksgebied verspreide bewoning
vaststellen. De grootste bewoningskernen in het gebied zijn Steenbergen en Roosendaal en
in mindere mate ook Kruisland.

Afbeelding 8
7RSRJUDILVFKHPLOLWDLUH
NDDUWYDQ
ZZZZDWZDVZDDUQO 
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3.5

BOUWHISTORIE

3.5.1

',17(/225'(120*(9,1*
De geschiedenis van Dinteloord begint kort na de inpoldering van het Prinsenland (ruwweg
het gebied tussen de rivieren Vliet en Dintel) in het jaar 1605 en aangenomen wordt dat de
stichting van Dinteloord kort hierna heeft plaatsgevonden.
Dinteloord is een gepland dorp, en is gebaseerd op een plattegrond die in de 16e eeuw na
droogleggingen op Overflakkee werd ontwikkeld. Dinteloord is hierin niet uniek, ook
Willemstad, Fijnaart, Klundert en Standdaarbuiten (allen plaatsen in de Westhoek) zijn
gebaseerd op dit dorpstype.
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog wordt Dinteloord een aantal keer bezet door Spaanse
troepen, maar meestal betrof het hier legers die de nabijgelegen vestingen van Steenbergen
en Willemstad poogden in te nemen. Na de Vrede van Münster is er door de inwoners
geprobeerd om een kerk te bouwen, waar men door een gebrek aan financiële middelen pas
in 1694, na ingrijpen van Willem III, in slaagt.
De landbouwopbrengsten in Dinteloord, gebouwd op vruchtbare kleigronden, zijn hoog
waardoor de agrarische sector sterk groeit. Hierbij domineerde in de 18e eeuw de teelt van
meekrap en in de 19e en 20e eeuw de productie van suikerbieten. Van dit laatste getuigt ook
de aanwezigheid van de Suiker Unie-Suikerfabriek, de grootste in zijn soort binnen Europa.
Dinteloord is een voorstraatdorp, waarbij aan weerszijden van een bestaande kreek een
voorstraat werd geprojecteerd (Ooster- en Westervoorstraat), en daarachter parallel ermee
een achterstraat (Ooster- en Westerstraat). In later jaren werd de kreek echter gedempt. Ook
de verwoesting in 1944 heeft zijn sporen achtergelaten. Toch is de oorspronkelijke structuur
van het dorp nog zichtbaar.
De belangrijkste cultuurhistorische waarden zijn:
 De Hervormde kerk, aan Westvoorstraat 26, een bouwwerk uit 1693.
 Het raadhuis, aan Westvoorstraat 1, is een rechthoekig gebouw met een
neoclassicistische voorgevel, die uit 1830 stamt en werd ontworpen door C. Korteweg.
Het aanbrengen van de voorgevel was onderdeel van de verbouwing van een
achterliggend, mogelijk 18e eeuws huis.
 De kerk van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten verband) aan de
Wilhelminastraat 20 is een bakstenen gebouw uit 1930, waar tot 1953 de Gereformeerde
Gemeente kerkte. Het is een eenvoudig bakstenen gebouw met zadeldak en een
dakruiter, bedekt met leien.
 De Sint-Petrus en Pauluskerk, aan de Westvoorstraat 2, uit 1951.
 Een aantal boerderijen met losstaande schuur, uit de 18e en 19e eeuw, waaronder
Noordzeedijk 120, Stoofdijk 66 en Bloemdijk 20.
 De watertoren uit 1925 werd op 2 november 1944 door oorlogsgeweld vernietigd.
 De sluizen bij Dintelsas, uit 1828.
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3.5.2
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Kruisland is een dorp in de gemeente Steenbergen, Noord-Brabant, gelegen tussen
Roosendaal en Steenbergen. De polder waarin Kruisland zich bevindt, de Kruislandse
Polder, werd in 1487/1488 op bevel van Engelbrecht II van Nassau drooggelegd. Hoewel de
nederzetting die in de polder ontstond eerst bekend stond als Engelsdorp of Engelsberg
(naar de stichter, Engelbrecht) nam het vrij snel daarna de naam van de polder over, welke
onder invloed van de destijds bijzonder sterke verering rond het Heilig Kruis in de regio de
naam "(Heilig) Kruisland" droeg.
Bij grote overstromingen in 1682 werd Kruisland grotendeels verwoest. De vernielingen
waren dermate groot, dat enkel de kerktoren werd gespaard. In 1795, na de Bataafse
omwenteling, mochten de Katholieken weer een eigen kerkgebouw bezitten. Dat werd in
hetzelfde jaar gebouwd. Sindsdien bezat Kruisland twee kerken. De oorspronkelijke kerk
werd, met uitzondering van de kerktoren, in 1830 gesloopt, waarna een kleinere Nederlands
Hervormde kerk op dezelfde plek gebouwd werd. Na de oorlog verloor deze haar
godsdienstige functie en vestigde er zich het Ambachtsmuseum. De Katholieke kerk werd in
1887 vervangen door een neogotisch bouwwerk.
Op 31 december 1892 kreeg Kruisland een station en was het tot 1934 aangesloten op de
Tramlijn Oudenbosch - Steenbergen.
Kruisland heeft ook twee windmolens gehad. Eén daarvan verdween in 1900, de andere
werd in 1944 door de bezetter verwoest.
De belangrijkste cultuurhistorische waarden zijn:
 De Sint-Gregoriuskerk, aan Langeweg 2, is een neogotisch bakstenen basilicale kruiskerk
uit 1887. Architect was Jan Jurien van Langelaar. In 1944 werd de kerk door
oorlogshandelingen zwaar beschadigd, waarna ze werd hersteld.
 De voormalige Nederlands-Hervormde kerk, aan Markt 20, was oorspronkelijk de
parochiekerk, maar ze werd met uitzondering van de toren, gesloopt in 1830 met behoud
van de toren, waarna een nieuwe kerk werd gebouwd, die echter in 1944 door de
Duitsers werd opgeblazen, inclusief de historische toren. De kerk werd in 1947 geheel
nieuw opgetrokken onder architectuur van J. de Wilde. Sinds 2003 kerken de
protestanten in Oud Gastel en in het kerkje kwam het Ambachtenmuseum.
 Voormalig klooster van de Franciscanessen van Oirschot, uit 1905, aan Langeweg 4.
 Kapelletje Maria, Koningin van de Vrede, is een bakstenen zuiltje met in de nis een
Mariabeeld. Opgericht in 1941 stond het op de grens tussen de gemeenten Roosendaal
en Nispen en Oud Gastel. Vanwege uitbreidingsplannen van bedrijventerrein Borchwerf
II werd het in 2008 in zijn geheel verplaatst naar de Doornbosseweg te Kruisland.

3.5.3

5226(1'$$/(120*(9,1*
Roosendaal kent een geschiedenis, die teruggaat tot de dertiende eeuw. Er was toen echter
nog geen sprake van een nederzetting, slechts van een verzameling buurtschappen. In 1266
verzochten de bewoners van de buurtschappen Langdonk, Hulsdonk en Kalsdonk aan de
abt van de Abdij van Tongerlo om een eigen kapel te mogen oprichten, aangezien de
verbinding met de -toen reeds bestaande- kerk te Nispen moeizaam was.
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In 1268 was de kapel gereed en schonk Arnoud van Leuven, de toenmalige Heer van Breda,
zijn goedkeuring aan een schenking van grond aan deze kapel in loco dicto Rosendale. Het
betreffende document is het eerste waarin de naam Roosendaal te vinden is. Pas in 1510
werd Roosendaal verheven tot een zelfstandige parochie, gewijd aan Sint-Jan.
De Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648) maakte een einde aan de vooruitgang. Roosendaal
had zwaar te lijden van de rondtrekkende troepen. De vrijheid was immers niet beschermd
door stadsmuren of vestingwerken. In 1572 werd de kerk op de Markt, alsmede het
raadhuis, een honderdtal huizen en een aantal schepen, door krijgsgeweld verwoest.
Er heerste in de eerste decennia van de 19e eeuw een grote armoede. In 1816 had
Roosendaal een bierazijnbrouwerij, twee bierbrouwerijen, een hoedenfabriek, zeven
leerlooierijen, twee messenmakerijen, een olieslagerij, twee windkorenmolens en een
waterkorenmolen. Van een industrie van enige betekenis was nog geen sprake.
De belangrijkste cultuurhistorische waarden zijn:
 De Sint-Janskerk op de oude Markt, is een waterstaatskerk uit 1839 met een
oorspronkelijk 15e eeuwse toren.
 De Hervormde kerk aan Bloemenmarkt 14, is een neoclassicistische zaalkerk uit 1810.
Architect was H. Huysers. De voorgevel heeft geblokte toscaanse pilasters. Hiernaast ligt
de hervormde pastorie uit dezelfde tijd. Het Raadhuis van Roosendaal stamt uit de 16e
eeuw.
 Het Tongerlohuys werd gebouwd in 1762 als pastorie. Tegenwoordig bevindt zich hierin
het stedelijk museum.
 Diverse woonhuizen, waaronder: De Cleyne Cat aan Markt 69, uit de 17e eeuw.
 Markt 24, met een gevel uit 1850 en een kern uit de 18e eeuw. De poort ernaast heeft een
versiering in Lodewijk XV-stijl.
 Markt 30 was een 18e eeuwse herberg met een eclectische voorgevel uit 1878.
 Huis De Fortuyn uit 1830 is heeft een neoclassicistische gevel met fronton.
 Raadhuisstraat 45 is een neoclassicistisch herenhuis uit 1870. Op het achtererf ervan was
achtereenvolgens een bierbrouwerij en een tabaksfabriek.
 Molenstraat 12 is een herenhuis in eclectische stijl uit 1880. Het werd gebouwd in
opdracht van bankier Jan Luykx.
 Mariahove aan Burgerhoutsestraat 12 is een fabrikantenvilla uit 1900, gebouwd voor H.
van Gilse.
 Standerdmolen De Hoop aan de Willem Elsschotlaan, uit 1684.
 Stellingmolen De Twee Gebroeders aan de Amerikalaan is een stenen molen uit 1872.
 Station Roosendaal werd gebouwd van 1904-1907 ter vervanging van een ouder en
kleiner gebouw.
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4.1

INLEIDING
Om een archeologische verwachting voor een gebied op te kunnen stellen, is eerst kennis
nodig van de reeds bekende archeologische waarden, en van de verwachting die voor het
gebied geldt. In dit hoofdstuk zullen de bekende archeologische waarden en verwachtingen
uit verschillende bronnen beschreven worden.

4.2

IKAW
De Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) is een landelijk bestand dat is
gebaseerd op de gedachte dat in Nederland de mogelijkheden tot bewoning sterk
samenhangen met het oorspronkelijke landschap en bodemtype, zodat men voorspellingen
kan doen over de kans op het aantreffen van archeologische waarden. Deze trefkans staat op
de IKAW weergegeven als een zeer laag, laag, middelhoog of hoog. Vooral gebieden met
een middelhoge en hoge trefkans zijn van archeologisch belang.

Afbeelding 9
,.$:

De loop van het tracé wordt vrijwel geheel gekenmerkt door een lage trefkans op
archeologische waarden. Enkel in het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied, in de buurt
van Roosendaal, is er in beperkte mate sprake van een middelhoge trefkans.
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4.3

GEMEENTELIJKE ARCHEOLOGISCHE VERWACHTINGSKAART
Zowel op de archeologische beleids- en advieskaart van de Gemeente Steenbergen als van
de Gemeente Roosendaal wordt de loop van het tracé vrijwel geheel gekenmerkt door een
lage trefkans op archeologische waarden.

Afbeelding 10
&RQFHSW*HPHHQWHOLMNH
EHOHLGVHQDGYLHVNDDUW
*HPHHQWH6WHHQEHUJHQ

Afbeelding 11
*HPHHQWHOLMNHEHOHLGVHQ
DGYLHVNDDUW*HPHHQWH
5RRVHQGDDO
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4.4

AMK
De Archeologische Monumenten Kaart (AMK) geeft terreinen weer van archeologische
waarde, hoge archeologische waarde, zeer hoge archeologische waarde en beschermde
terreinen met zeer hoge archeologische waarde.
Binnen het plangebied en het onderzoeksgebied (straal van 500m) bevinden zich geen
AMK-terreinen.

Afbeelding 12
$0.

Buiten het onderzoeksgebied zien we wel nog monument 15713. Het betreft een terrein met
sporen van bewoning van een ‘verdronken dorp’ uit de Nieuwe Tijd-A. Volgens bronnenonderzoek zou hier het 16e eeuwse verdronken dorp Nieuw Gastel liggen. Het door de
Provincie (Terreinen van Verdronken Dorpen) ingebrachte nieuwe terrein (TVD-6) werd in
2003 door Baac/Bilan verkend in het kader van het project IWAT, een nadere waardering
van terreinen van Archeologische Betekenis in de Provincie Noord-Brabant.
In de boringen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen, hetgeen eventueel kan
samenhangen met de korte tijd dat het dorp slechts bestaan heeft. Wel werden in het
noordelijke deel oppervlaktevondsten gedaan (o.a. fragmenten IJsselsteentjes en aardewerk
scherven). Tijdens het veldonderzoek werden bestaande sloten verbreed en nieuwe
gegraven. In de slootkanten aan de noordzijde was puin, waaronder baksteen zichtbaar.
De verkenning gaf aanleiding tot een waardering van het monument als AW.
Baac/Bilan vermeldt dat de begrenzing eventueel aangepast kan worden als de omvang van
het dorp nader kan worden vastgesteld (cultuurhistorisch onderzoek).
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4.5

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART
De Provincie beschikt over een eigen cultuurhistorische waardenkaart. Hierop staan
archeologische gegevens, zoals archeologische monumenten, maar ook verschillende
cultuurhistorische elementen in het landschap, zoals historische gebouwen, historisch
geografische elementen en historisch landschapselementen. Ook op deze kaart worden er
geen archeologische waarden in het plangebied vermeld.

Afbeelding 13
&XOWXXUKLVWRULVFKH
ZDDUGHQNDDUW

4.6

ARCHIS2: VONDSTMELDINGEN & WAARNEMINGEN
De Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed (RCE) heeft de beschikking over een
archeologisch informatiesysteem, Archis2. In deze database staan alle gegevens over
vondstmeldingen, waarnemingen en archeologische onderzoeken in Nederland.

4.6.1

921'670(/',1*(1
Binnen het plangebied en het onderzoeksgebied (straal van 500 m. rondom het plangebied)
bevinden zich geen vondstmeldingen.

4.6.2

:$$51(0,1*(1
Binnen het plangebied en het onderzoeksgebied (straal van 500 m. rondom het plangebied)
bevinden zich geen archeologische waarnemingen.
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Afbeelding 14
$UFKHRORJLVFKH
YRQGVWPHOGLQJHQHQ
ZDDUQHPLQJHQ
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&RQFOXVLHVHQDGYLHV

5.1

ALGEMEEN
De oudste bewoningsporen in Nederland dateren uit de Steentijd (Paleo- en Mesolithicum).
Een belangrijk kenmerk van de Steentijd is dat de mens zich voornamelijk voedde door
middel van jacht, visvangst en het verzamelen van voedsel.
Met de introductie van de landbouw in de loop van het Neolithicum stelde de mens
geleidelijk andere eisen aan zijn landschappelijke omgeving. Hierbij speelden vooral het
grondwaterregime en de natuurlijke vruchtbaarheid van de bodem een belangrijke rol.
Vooral de hoge (en drogere) locaties in het onderzoeksgebied waren geschikt voor de
landbouwers.
Naast potentiële vondsten uit het Paleolithicum, Mesolithicum en Neolithicum, kunnen er
ook archeologische vondsten uit de IJzertijd, de Romeinse tijd, de Voege en Late
Middeleeuwen en de Nieuwe tijd voorkomen.

5.2

ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING
Het onderzoeksgebied wordt bodemkundig grotendeels gekenmerkt door de aanwezigheid
van de zeekleigronden, meer in het bijzonder poldervaaggronden (Mn25A/Mn35A).
In een klein deelgebiedje van het plangebied komen er nog kalkhoudende vlakvaaggronden
(Sn13A) voor.
Het onderzoeksgebied wordt gekenmerkt door vlakten en enkele ruggen. Deze situatie
betekent dat het landschap niet erg afwisselend is. Dit leidde dan weer tot een kleine
diversiteit aan flora en fauna.
Voor de jager-verzamelaars betekende dit dat er geen grote verscheidenheid aan
voedselbronnen voorhanden was in de vorm van planten en dieren. Wegens het ontbreken
van dergelijke locaties geldt een zeer lage verwachting voor vindplaatsen van jagers en
voedselverzamelaars.
Met de introductie van de landbouw werd de mate waarin gronden geschikt waren om te
beakkeren een steeds belangrijker factor in de locatiekeuze van de mens. De eerste
akkergronden werden op de van nature vruchtbaarste gronden aangelegd. Bovendien
moesten de gronden goed ontwaterd zijn.
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Echter, veruit het grootste deel van het onderzoeksgebied was – vanwege de slechte
ontwatering - minder geschikt voor bewoning en/of landbouw.
Dit laat zich ook voelen door de afwezigheid in het plangebied van bewoning uit het
Neolithicum, IJzertijd en zelfs Romeinse tijd, aangezien de bewoning zich van oudsher
concentreerde op de hogere delen van het landschap.
Aangezien de gronden tijdens de Middeleeuwen nog natter zullen zijn geweest dan
tegenwoordig, was landbouw waarschijnlijk alleen mogelijk op de hoogste ruggen,
welvingen en vlakten. Wegens het ontbreken van dergelijke locaties geldt een lage
verwachting voor vindplaatsen van landbouwers.
Ook wat de bewoning uit de Nieuwe tijd betreft, geldt een lage archeologische verwachting,
aangezien zelfs nu nog het gebied vrij ‘leeg’ is.

5.3

ADVIES
Het is aanbevolen om archeologische waarden zoveel mogelijk in situ (= in de grond) te
behouden. Hierdoor wordt het archeologisch erfgoed voor toekomstige generaties maximaal
behouden. Door de archeologische waarden zoveel mogelijk te ontzien bij de
graafwerkzaamheden, kunnen bovendien hoge opgravingskosten worden vermeden.
Om een eerste inschatting te maken of er zich in het plangebied al dan niet archeologische
waarden bevinden, is voorliggend bureauonderzoek uitgevoerd.
Uit dit bureauonderzoek blijkt het volgende:
1. Het onderzoeksgebied wordt bodemkundig grotendeels gekenmerkt door de
aanwezigheid van zeekleigronden, meer in het bijzonder poldervaaggronden
(Mn25A/Mn35A). In een klein deelgebiedje van het plangebied komen er nog
kalkhoudende vlakvaaggronden (Sn13A) voor.
2. De loop van het tracé wordt op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)
vrijwel geheel gekenmerkt door een lage trefkans op archeologische waarden. Enkel in
het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied, in de buurt van Roosendaal, is er in
beperkte mate sprake van een middelhoge trefkans op archeologische waarden.
3. Binnen het plangebied en in het onderzoeksgebied (straal van 500 m. rondom het
plangebied) bevinden zich op de Archeologische Monumenten Kaart (AMK) geen
archeologische monumenten.
4. Binnen het plangebied en in het onderzoeksgebied (straal van 500 m. rondom het
plangebied) bevinden zich volgens Archis2 en de gemeentelijke beleids- en
advieskaarten geen archeologische vondstmeldingen en waarnemingen.
Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek geldt, dat voor het plangebied er geen
enkele aanwijzing is, dat er zich daadwerkelijk archeologische waarden in de bodem
zouden bevinden. Ze worden hier dan ook niet verwacht, aangezien de trefkans zeer laag is.
Er wordt dan ook geadviseerd om het plangebied vrij te geven.
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Wij maken u erop attent dat bovenstaand advies niet uitsluit dat er bij graafwerkzaamheden
(niet voorspelbare) toevalsvondsten kunnen worden aangetroffen, zoals bedoeld in
paragraaf 7, artikel 53 van de Monumentenwet. In dat geval moet hiervan melding worden
gemaakt bij de Bevoegde Overheid.
Dit advies dient door de Initiatiefnemer te worden voorgelegd aan de Bevoegde Overheid,
die van dit advies kan afwijken. De Bevoegde Overheid zal het advies dus beoordelen en
vervolgens een ‘Besluit tot vervolgonderzoek’ nemen of het plangebied vrijgeven.
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 Archeologische Monumenten Kaart (AMK).
 Bodemkaart Nederland (1:50:000); Alterra.
 Geomorfologische Kaart (1:50:000); Alterra.
 Actueel Hoogtebestand van Nederland.
 Kadasterkaart 1811-1832.
 Topografische Militaire Kaart van (..)
 Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) 3e generatie; Rijksdienst voor het
Culturele Erfgoed (RCE).

 Archeologisch Informatiesysteem Archis2; Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed (RCE).
 H.J.A. Berendsen, Landschappelijk Nederland. Assen, 2008.
 Stiboka, 1976. Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000. Toelichting bij de kaartbladen
45 Oost ’s-Hertogenbosch en 46 West- 46 Oost Vierlingsbeek. Stichting voor
Bodemkartering, Wageningen.

 Stiboka/RGD, 1988. Geomorfologische kaart van Nederland, schaal 1:50.000. Toelichting
op kaartblad 46 Gennep. Stichting voor Bodemkartering/ Rijks Geologische Dienst,
Wageningen/Haarlem.
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TOP50_CBS ((c)CBS)
HUIZEN

GEOMORFOLOGIE ((c)Alterra)
Wanden
Hoge heuvels en ruggen
Terpen
Hoge duinen
Plateaus
Terrassen
Plateau-achtige vormen
Waaiervormige glooiingen
Niet-waaiervormige glooiingen
Lage ruggen en heuvels
Welvingen
Vlakten
Laagten
Ondiepe dalen
Matig diepe dalen
Diepe dalen
Water
Bebouwing
Overig (Dijken etc)
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Bodemkaart
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BODEM ((c)Alterra)
Associaties

Mn15A

Brikgronden

Mn45A

Bebouwing
Dijk, bovenlandstrook
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cHn23
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Mn15A
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Mn12A
Mn25A Mn12A

cHn23
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Grondwatertrappenkaart
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gwt I
gwt II
gwt III
gwt IV
gwt V
gwt VI
gwt VII
gwt VIII
bebouwing/oppvl.water
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Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)
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HUIZEN

IKAW
zeer lage trefkans
lage trefkans
middelhoge trefkans
hoge trefkans
lage trefkans (water)
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hoge trefkans (water)
water
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Archeologische Monumenten Kaart (AMK)
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Spoorweg
Weg
Water
Groenvoorziening
Vliegveld
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Stortplaats
Delfstofwinning
Bebouwing
Bos
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Agrarisch gebruik
Droog natuurlijk terrein
Nat natuurlijk terrein
Begraafplaats
Overig
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Archis2: vondstmeldingen en waarnemingen
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WAARNEMINGEN
VONDSTMELDINGEN
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