Agron

r
Ruimtelijke onderbouwing
Oudedijk 59, Odiliapeel

GEMEENTE

Zaaknummer: D00199588

UDEN

Behoort bij besluit van het College van
burgemeester en wethouders van Uden van

14 juni 2021
Teamleider dienstverlening afd'

kUimte

advies

Projectlocatie
Oudedijk 59 te Odiliapeel
Omschrijving project
Ruimtelijke onderbouwing uitbreiding kantoorpand
Projectnummer:
VERW09.OVE01
Datum en versie rapportage:
5 februari 2021, versie 5
Opdrachtgever
Verwijst Bouwkundig Adviesbureau
Oudedijk 43
5409 AB Odiliapeel
Opdrachtnemer
Agron Advies B.V.
Pastoor van Schijndelstraat 33a
5469 PS Boerdonk
Tel: 0492-347761
Email: info@agronadvies.nl

Ruimtelijke onderbouwing
Oudedijk 59, Odiliapeel

ínhoud
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Inleiding
1.1
Aanleiding en doel
1.2
Ligging en begrenzing projectlocatie
Projectbeschrijving
2.1
Bestaande situatie
2.2
Voorgenomen ontwikkeling
2.3
Motivatie ontwikkeling op specifieke locatie
Beleid
3.1
Rijksbeleid
3.1.1
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)
3.1.2
Ladder voor duurzame verstedelijking
3.2
Provinciaal beleid
3.2.1
Omgevingsvisie Noord-Brabant
3.2.2
Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant
3.3
Gemeentelijk beleid
3.3.1
Omgevingsvisie Uden 2015
3.3.2
Bestemmingsplan 'Odiliapeel 2012'
Ruimtelijke aspecten
4.1
Natuur
4.1.1
Gebiedsbescherming
4.1.2
Soortenbescherming
4.2
Groen
4.3
Cultuurhistorie en archeologie
4.3.1
Cultuurhistorische en aardkundige waarden
4.3.2
Archeologische waarden
4.4
Ontsluiting, parkeren en verkeer
Milieuaspecten
5.1
M.e.r.-beoordeling
5.2
Bodem
5.3
Geurhinder en veehouderij
5.3.1
Beoordeling belangen veehouderijen (voorgrondbelasting)
5.3.2
Beoordeling woon- en leefklimaat (achtergrondbelasting)
5.4
Bedrijven en milieuzonering
5.5
Geluidhinder
5.5.1
Wegverkeerslawaai
5.5.2
Industrielawaai
5.6
Luchtkwaliteit
5.7
Externe veiligheid
5.8
Vliegbasis Volkel
5.9
Spuitzones gewasbescherming
Waterparagraaf
6.1
Watertoets
6.2
Waterbeleid
6.3
Afvoer hemelwater
Uitvoerbaarheid
7.1
Procedure
7.2
Maatschappelijke uitvoerbaarheid
7.3
Economische uitvoerbaarheid

1
1
1
3
3
4
6
7
7
7
7
7
7
8
10
10
11
12
12
12
12
13
13
13
14
14
16
16
16
16
17
17
18
19
19
19
19
20
25
26
28
28
28
29
31
31
31
31

Ruimtelijke onderbouwing
Oudedijk 59, Odiliapeel

Bijlagen
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6

Situatietekening huidige en beoogde situatie
Berekeningen stikstofdepositie Aerius Calculator
Rapportage flora- en faunaonderzoek
Gegevens VStacks Vergunningen en VStacks gebied
Verslag omgevingsdialoog
Advies veiligheidsregio

Ruimtelijke onderbouwing
Oudedijk 59, Odiliapeel

1. Inleiding
1.1

Aanleiding en doel

De initiatiefnemer exploiteert een loonadministratiekantoor aan de Oudedijk 59 te Odiliapeel.
De aanleiding voor het opstellen van deze ruimtelijke onderbouwing is de uitbreiding van de bestaande
kantoorruimte.
De bestemming van de locatie is 'Wonen'. Gronden met deze bestemming zijn bestemd voor wonen en de
uitoefening van beroepsmatige activiteiten als ondergeschikte activiteit van de woonfunctie.
Het voornemen is dan ook in strijd met de geldende bestemming. Derhalve dient een ruimtelijke procedure
te worden doorlopen, in de vorm van een uitgebreide procedure omgevingsvergunning.
Voor de ontwikkeling kan een omgevingsvergunning worden verleend, mits in een ruimtelijke onderbouwing
is aangetoond dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Als de activiteit niet in strijd is met een
goede ruimtelijke ordening én de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat,
kan een omgevingsvergunning op basis van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo worden verleend.
Met behulp van de onderhavige ruimtelijke onderbouwing wordt de aanvaardbaarheid en uitvoerbaarheid
aangetoond van het afwijken van het bestemmingsplan.
In onderhavige rapportage worden voor wat betreft de afmetingen van de bebouwing een tweetal
begrippen gebruikt, te weten: BVO en footprint. Met BVO wordt het bruto vloeroppervlakte bedoeld, met
footprint wordt de oppervlakte van een gebouw op maaiveldniveau bedoeld.

1.2

Ligging en begrenzing projectlocatie

De projectlocatie is gelegen binnen de grenzen van gemeente Uden, in de kern van het dorp Odiliapeel. De
projectlocatie omvat het perceel dat kadastraal bekend staan als gemeente Uden, sectie D, nummer 1380.
Aan de noordzijde wordt de projectlocatie begrensd door de Oudedijk en aan de westzijde door de
Papaverstraat. Aan de oost- en zuidzijde grenst de projectlocatie aan burgerwoningen. De volgende figuren
geven de ligging van de projectlocatie weer.
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Figuur 1: Topografische ligging projectlocatie (projectlocatie rood omkaderd)
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Figuur 2: Ligging projectlocatie (projectlocatie rood omkaderd)
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2.

Projectbeschrijving

2.1

Bestaande situatie

De initiatiefnemer exploiteert momenteel een kantoor op de projectlocatie. Op de locatie is bebouwing
aanwezig met een oppervlakte van in totaal 110 m2 (footprint van kantoor, berging en stallingsruimte).
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Figuur 3: Bestaande situatie

Ter plaatse van de projectlocatie is het bestemmingsplan ‘Odiliapeel 2012' (vastgesteld op 24 mei 2012)
van toepassing. De projectlocatie heeft de enkelbestemming ‘Wonen' met een bouwvlak. Daarnaast zijn de
volgende gebiedsaanduidingen van toepassing: ‘geluidzone - industrie 50 db(a), ‘luchtvaartverkeerzone ihcs' en ‘luchtvaartverkeerzone - ils 2' en ‘vrijwaringszone - radarverstoringsgebied'. Verder zijn de
bouwaanduiding ‘vrijstaand' en de maatvoeringsaanduidingen ‘maximum bouwhoogte, maximum
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goothoogte' (9 respectievelijk 6 meter) en 'maximaal aantal wooneenheden: 1'. Ten slotte is de
dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' van toepassing.
In 2015 is een omgevingsvergunning verleend voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
ten behoeve van het wijzigen van het gebruik van de woning naar kantoor.

2.2

Voorgenomen ontwikkeling

De initiatiefnemer is voornemens binnen het perceel de bestaande kantoorruimte uit te breiden met een
oppervlakte van circa 120 m2 (dit betreft uitbreiding van het hoofdgebouw (BVO 53,88 m2) en uitbreiding
van bijgebouwen (BVO 65,10 m2)). Tevens ziet het plan op de realisatie van een vide en een overdekt
terras (zie volgende figuur). De exacte afmetingen van de bebouwing is weergegeven op tekeningen welke
onderdeel uitmaken van de aanvraag om omgevingsvergunning.
Als bijlage 1 is een schets bijgevoegd van de bestaande en de beoogde situatie met daarop weergegeven
het fictieve bouwvlak van het hoofdgebouw en van de bijgebouwen.
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Figuur 4: Situatietekening beoogde situatie
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Figuur 5: Gevelaanzichten beoogde situatie
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Figuur 6: Doorsneden beoogde situatie

De volgende figuur geeft een weergave van de beoogde uitbreiding weer binnen het huidige bouwvlak.
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Figuur 7: Ligging beoogde bebouwing binnen bouwvlak

De bestaande berging en stallingsruimte (footprint totaal circa 32 m2) worden gesloopt.
Het voornemen is in strijd met de geldende bestemming. Derhalve dient een ruimtelijke procedure te
worden doorlopen, in de vorm van een uitgebreide procedure omgevingsvergunning. De strijdigheid met het
bestemmingsplan bestaat enkel uit het gebruik van de beoogde uitbreiding. De bebouwing wordt opgericht
binnen het vigerende bouwvlak.
Voor de ontwikkeling kan een omgevingsvergunning worden verleend, mits in een ruimtelijke onderbouwing
is aangetoond dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Als de activiteit niet in strijd is met een
goede ruimtelijke ordening én de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat,
kan een omgevingsvergunning op basis van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo worden verleend.

2.3

Motivatie ontwikkeling op specifieke locatie

Het bestaande kantoor betreft een loonadministratiekantoor (zonder baliefunctie) en is sinds 2016
gevestigd in het pand op het adres Oudedijk 59. De initiatiefnemer en tevens eigenaar is afkomstig uit
Odiliapeel, evenals een groot deel van de 15 medewerkers. Het bedrijf is groeiende en heeft de ambitie om
op korte termijn uit te breiden tot circa 20 medewerkers. Derhalve is een uitbreiding van het kantoor
noodzakelijk om zo het bedrijf toekomstbestendig te maken met de verwachte groei van het bedrijf. In de
toekomst wil initiatiefnemer de mogelijkheid open houden om het gebruik van de ruimten weer teug te
kunnen brengen naar de woonbestemming. Bij de indeling van de kantoorruimte is hier dan ook rekening
mee gehouden.
De binding van het kantoor met het dorp Odiliapeel is groot, gelet op het feit dat de eigenaar en een deel
van de medewerkers in Odiliapeel en de directe omgeving wonen. Er is de initiatiefnemer dan ook veel aan
gelegen om in Odiliapeel gevestigd te blijven. Door het behouden van het kantoor in het dorp wordt een
bijdrage geleverd aan de leefbaarheid van het dorp. Het is van economisch belang dat er enige vorm van
bedrijvigheid is, mits passend in het dorpse karakter.
Bij het ontwerp van de uitbreiding is aangesloten bij de karakteristieke architectuur van het pand.
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3.

Beleid

3.1

Rijksbeleid

3.1.1

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) staan de plannen voor ruimte en mobiliteit. Deze visie
vervangt een aantal nationale nota's, waaronder de Nota Ruimte.
In de SVIR schetst het kabinet hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, bereikbaar, leefbaar
en veilig. Het ruimtelijke beleid en mobiliteitsbeleid wordt meer aan provincies en gemeenten overgelaten.
Hieronder valt bijvoorbeeld het landschapsbeleid, verstedelijking en het behoud van groene ruimte.
De Rijksoverheid richt zich op nationale belangen, zoals een goed vestigingsklimaat, een degelijk wegennet
en waterveiligheid.
Tot 2028 heeft het kabinet in de SVIR 3 Rijksdoelen geformuleerd:
^ De concurrentiekracht vergroten door de ruimtelijk-economische structuur van Nederland te
versterken (door het creëren van een aantrekkelijk (internationaal) vestigingsklimaat);
^ De bereikbaarheid verbeteren;
^ Zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en cultuurhistorische
waarden.
Onderhavige ontwikkeling is zeer kleinschalig. De SVIR bevat geen specifieke regels voor de ontwikkeling.
3.1.2

Ladder voor duurzame verstedelijking

De ladder voor duurzame verstedelijking (art.3.1.6. lid 2 Besluit ruimtelijke ordening) is ingericht voor een
zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten
waardoor de ruimte in stedelijke gebieden optimaal wordt benut. De ladder moet verplicht worden
toegepast bij ruimtelijke besluiten die een nieuwe stedelijke ontwikkeling (wonen, werken, detailhandel en
overige stedelijke voorzieningen) mogelijk maken.
Sinds 1 juli 2017 is de gewijzigde Ladder van toepassing (besluit tot wijziging Bro). Een van de wijzigingen
betreft een vereenvoudiging door het loslaten van de afzonderlijke 'treden' en het vervangen van het
begrip 'actuele regionale behoefte' door 'behoefte'. Zowel voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen binnen als
buiten bestaand stedelijk gebied moet de behoefte worden beschreven. Uitgangspunt voor de wijziging is
dat met het oog op een zorgvuldig ruimtegebruik, een nieuwe stedelijke ontwikkeling in beginsel in
bestaand stedelijk gebied wordt gerealiseerd.
In de Nota van Toelichting bij het besluit wordt opgemerkt dat ontwikkelingen en regelingen die geen extra
verstedelijking mogelijk maken, maar bebouwing reduceren of verplaatsen, niet gezien worden als
stedelijke ontwikkeling in de zin van de Ladder. Bij de functiewijziging dient te worden beoordeeld of deze
substantieel is. In de beoogde situatie wordt binnen de woonbestemming de oppervlakte bebouwing
uitgebreid met 120 m2 (footprint) ten behoeve van de functie kantoor. Het extra ruimtebeslag is zeer gering
en de functie die mogelijk wordt gemaakt (kantoor binnen de woonbestemming) kan worden beschouwd
als niet-substantieel. Verdere toetsing aan de Ladder kan dan ook buiten beschouwing blijven.

3.2
3.2.1

Provinciaal beleid
Omgevingsvisie Noord-Brabant

Op 14 december 2018 is de Omgevingsvisie Noord-Brabant ('De kwaliteit van Brabant; Visie op de
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Brabantse Leefomgeving') vastgesteld.
De Omgevingsvisie is een samenhangende visie op de fysieke leefomgeving en bevat de belangrijkste
ambities voor de fysieke leefomgeving voor de komende jaren (tot 2050). Dat gaat om ambities op gebied
van de energietransitie, een klimaatproof Brabant, Brabant als slimme netwerkstad en een concurrerende,
duurzame economie. De visie geeft ook aan op welke nieuwe manieren de provincie met betrokkenen wil
samenwerken aan omgevingsvraagstukken en welke waarden daarbij centraal staan.
De reden voor het opstellen van een Omgevingsvisie is de Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in
werking treedt. In de Omgevingswet voegt het Rijk alle regels voor de fysieke leefomgeving samen; over
ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De nieuwe wet zorgt voor minder en overzichtelijke
regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en
snellere besluitvorming. De wet verplicht provincies en gemeenten een visie op de leefomgeving te
ontwikkelen.
Die visie is zelfbindend, dat wil zeggen dat een overheidslaag zich aan haar eigen visie moet houden. Een
overheid kan de keuzes uit de Omgevingsvisie vastleggen in regels, de Omgevingsverordening. Aan die
regels moeten overheden, bedrijven en burgers zich houden.
Onderhavige ontwikkeling is zeer kleinschalig van aard en omvang. De Omgevingsvisie bevat geen
specifieke regels voor de ontwikkeling.
3.2.2

Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 25 oktober 2019 de Interim omgevingsverordening
Noord-Brabant vastgesteld (geconsolideerd op 8 december 2020), vooruitlopend op de Omgevingswet.
Deze wet vervangt 26 wetten en verschillende regelsystemen op nationaal niveau. Vanwege de
Omgevingswet moet ook de provincie haar regelsysteem aanpassen. Het doel van deze verordening is het
bij elkaar brengen van alle regels (uit een aantal provinciale verordeningen) over de fysieke leefomgeving in
één verordening. Deze verordening vervangt onder andere de Verordening ruimte Noord-Brabant.
De Interim omgevingsverordening is beleidsneutraal van karakter. Dat betekent dat er geen nieuwe
beleidswijzigingen zijn doorgevoerd, behalve als deze voortvloeien uit vastgesteld beleid, zoals de
omgevingsvisie. Er heeft daarom ook geen expliciete afweging plaatsgevonden of de inzet van de
verordening voor een bepaald onderwerp gecontinueerd moet worden. In beginsel zijn de huidige regels
met het huidige beschermingsniveau gehandhaafd.
De projectlocatie is volgens de bijbehorende kaart gelegen binnen 'stedelijk gebied', 'landelijke kern' (zie
volgende figuur).

Stedelijk gebied
Projectlocatie

Landelijke kern

Figuur 8: Uitsnede kaart ‘Instructieregels gemeenten: stedelijke ontwikkeling en erfgoed’ Interim
Omgevingsverordening Noord-Brabant
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De volgende regels zijn van toepassing op onderhavig initiatief:
^ Artikel 3.5 Zorgplicht voor een goede omgevingskwaliteit;
^ Artikel 3.6 Zorgvuldig ruimtegebruik;
^ Artikel 3.42 Duurzame stedelijke ontwikkeling.
Zorgplicht voor een goede omgevingskwaliteit
In artikel 3.5 zijn regels opgenomen voor de zorgplicht voor een goede omgevingskwaliteit. Deze zijn
opgenomen om een bijdrage te leveren aan een juiste balans tussen beschermen en benutten,
Bij de evenwichtige toedeling van functies speelt de balans tussen beschermen en benutten een
belangrijke rol. Bij de zorgplicht voor een goede omgevingskwaliteit gaat het zowel om het beschermen van
waarden als het bijdragen aan de ontwikkeling van waarden en functies in een gebied. De zorgplicht voor
een goede omgevingskwaliteit omvat een aantal basisprincipes in combinatie met een diepe en ronde
manier van kijken, die afkomstig zijn uit de Brabantse omgevingsvisie: zorgvuldig ruimtegebruik,
toepassing van de lagenbenadering en meerwaardecreatie.
Onderhavig plan ziet op de uitbreiding van een pand ten behoeve van de functie kantoor binnen een
landelijke kern. Er is sprake van een inbreidingslocatie. De functie past binnen het stedelijk gebied waarin
deze is gelegen. Bij de nieuwe ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen, waarmee
een bijdrage wordt geleverd aan de inpassing van het gebouw in de stedelijke omgeving.
Zorgvuldig ruimtegebruik
In artikel 3.6 worden de regels voor zorgvuldig ruimtegebruik weergegeven. Het principe van zorgvuldig
ruimtegebruik is al geruime tijd in het provinciaal beleid verankerd en omvat diverse aspecten. Doel is om
bestaand bebouwd gebied zo goed mogelijk te benutten. Het optimaal benutten van de bestaande
bebouwde omgeving draagt bij aan het behoud van de openheid en kwaliteit van het buitengebied en aan
hergebruik van leegkomende of bebouwingslocaties in zowel stedelijk als landelijk gebied.
Het voorkomen van onnodig nieuw ruimtebeslag in het landelijk gebied door nieuwvestiging is hierbij een
belangrijk uitgangspunt.
Het voorkomen van onnodig nieuw ruimtebeslag krijgt ook vorm door eerst de mogelijkheden binnen
bestaande bebouwde omgeving optimaal te benutten. Dat betekent niet dat alle fysieke ruimte benut moet
worden voordat nieuw ruimtebeslag mogelijk is. Binnen stedelijk gebied is vanuit kwaliteitsoverwegingen
bijvoorbeeld ook ruimte nodig voor groenvoorzieningen en voldoende opvang van water.
Een verbijzondering voor stedelijke ontwikkeling is dat er toepassing gegeven moet zijn aan de ladder voor
duurzame verstedelijking, zoals opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening.
Een ander aspect van zorgvuldig ruimtegebruik is het uitgangspunt dat gebouwen, bouwwerken en andere
permanente voorzieningen worden geconcentreerd binnen het bouwperceel. Het is niet wenselijk dat
overal 'los' in het landelijk gebied dergelijke voorzieningen worden opgericht.
Er wordt gebruik gemaakt van een bestaand bouwperceel met de bestemming ‘Wonen’. De ontwikkeling
kan worden beschouwd als een inbreidingslocatie. Er is sprake van een relatief geringe uitbreiding van
bebouwd oppervlak ten behoeve van een kantoorfunctie.
Aan de ladder voor duurzame verstedelijking behoeft verder niet te worden getoetst, aangezien de
ontwikkeling geen substantiële functiewijziging betreft waardoor deze niet valt onder de definitie van
(nieuwe) stedelijke ontwikkeling (zie onderbouwing in paragraaf 3.1.3).
Ten aanzien van de gevolgen van de beoogde ontwikkeling op de omgeving wordt in het plan rekening
gehouden met bodemkwaliteit, waterhuishouding, ecologische waarden en landschappelijke waarden en
overige aspecten om te voldoen aan een goede ruimtelijke ordening (zie hoofdstuk 4 en 5).
De projectlocatie wordt in de beoogde situatie ontsloten via de Papaverstraat en de Oudedijk. Parkeren
wordt op eigen terrein geregeld.
De omvang van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling, de omvang van de bebouwing en de beoogde functie,
past in de omgeving gelet op de bestaande en toekomstige functies in de omgeving en de effecten die de
ontwikkeling op die functies heeft.
Er wordt invulling gegeven aan het begrip zorgvuldig ruimtegebruik.
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Duurzame stedelijke ontwikkeling
In artikel 3.42 zijn regels opgenomen voor duurzame stedelijke ontwikkelingen.
Een bestemmingsplan dat voorziet in de ontwikkeling van een locatie voor wonen, werken of voorzieningen
ligt binnen stedelijk gebied en bevat een onderbouwing dat de ontwikkeling past binnen de regionale
afspraken voor woningbouw en dat het een duurzame stedelijke ontwikkeling is.
Een duurzame stedelijke ontwikkeling voor wonen, werken of voorzieningen:
a. bevordert een goede omgevingskwaliteit met een veilige en gezonde leefomgeving;
b. bevordert zorgvuldig ruimtegebruik, waaronder de transformatie van verouderde stedelijke
gebieden;
c. geeft optimaal invulling aan de mogelijkheden voor productie en gebruik van duurzame energie;
d. houdt rekening met klimaatverandering, waaronder het tegengaan van hittestress en voldoende
ruimte voor de opvang van water;
e. geeft optimaal invulling aan de mogelijkheden voor duurzame mobiliteit;
f. draagt bij aan een duurzame, concurrerende economie.
De ontwikkeling ziet op een uitbreiding van een bestaand pand ten behoeve van een kantoorfunctie.
Bij de bouw wordt gebruik gemaakt van duurzame bouwmaterialen en waarbij energiebesparende
maatregelen worden getroffen. De ontwikkeling ziet niet op een wijziging van bestaand ruimtebeslag ten
behoeve van een samenhangende structuur van stedelijke functies en betreft daarmee ook geen
stedelijke ontwikkeling. De ontwikkeling is gelegen binnen bestaand stedelijk gebied en past gelet op de
aard en omvang hierbinnen.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de regels uit de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant.

3.3

Gemeentelijk beleid

3.3.1

Omgevingsvisie Uden 2015

Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Uden 2015 vastgesteld. De
Omgevingsvisie is tevens een structuurvisie in de zin van de Wet op de ruimtelijke ordening.
In de Omgevingsvisie wordt het grondgebied in verschillende zones onderverdeeld. Het plangebied is
gelegen in de zone 'Volkel en Odiliapeel' (zie volgende figuur).

Projectlocatie

Figuur 9: Uitsnede visiekaart Omgevingsvisie

Odiliapeel is een jong (ontginnings)dorp. Het dorp heeft te maken met een teruglopend
voorzieningenniveau en kent een hoge mate van vergrijzing. De visie van de gemeente is om het dorpse
karakter en eigen identiteit behouden, de leefbaarheid op peil houden, voldoende duurzame en op
relevante doelgroepen gerichte woningen, een zo compleet mogelijk aanbod van voorzieningen en behoud
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van de relatie met het buitengebied.
Het voornemen ziet op de uitbreiding van een bestaand kantoor. Door de uitbreiding van het kantoor in
Odiliapeel mogelijk te maken wordt een bijdrage geleverd aan de leefbaarheid van het dorp. Het is van
economisch belang dat er enige vorm van bedrijvigheid is, mits passend in het dorpse karakter.
3.3.2

Bestemmingsplan ‘Odiliapeel 2012’

Ter plaatse van de projectlocatie is het bestemmingsplan ‘Odiliapeel 2012’ van toepassing.
De projectlocatie heeft de enkelbestemming ‘Wonen’ met een bouwvlak. Daarnaast zijn de volgende
gebiedsaanduidingen van toepassing: ‘geluidzone - industrie 50 db(a), ‘luchtvaartverkeerzone - ihcs’ en
‘luchtvaartverkeerzone - ils 2’ en ‘vrijwaringszone - radarverstoringsgebied’. Verder zijn de
bouwaanduiding ‘vrijstaand’ en de maatvoeringsaanduidingen ‘maximum bouwhoogte, maximum
goothoogte’ (9 respectievelijk 6 meter) en ‘maximaal aantal wooneenheden: 1’. Ten slotte is de
dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie’ van toepassing (zie volgende figuur).

Figuur 10: Uitsnede verbeelding ‘Odiliapeel 2012’ (projectlocatie rood omkaderd)

De uitbreiding van de kantoorruimte is strijdig met het vigerende bestemmingsplan ‘Odiliapeel 2012’.
Onderhavige ontwikkeling kan mogelijk worden gemaakt middels een uitgebreide procedure
omgevingsvergunning.
Voor de ontwikkeling kan een omgevingsvergunning worden verleend, mits in een ruimtelijke onderbouwing
is aangetoond dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Als de activiteit niet in strijd is met een
goede ruimtelijke ordening én de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat,
kan een omgevingsvergunning op basis van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo worden verleend.
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4.

Ruimtelijke aspecten

4.1

Natuur

De bescherming van de natuur in Nederland vindt plaats door Europese en nationale wetgeving. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt tussen soortbescherming en gebiedsbescherming. Deze staan los van elkaar
en hebben ieder hun eigen werking.
4.1.1

Gebiedsbescherming

Natuur Netwerk Nederland
Natuur Netwerk Nederland is een samenhangend geheel van natuurgebieden van (inter)nationaal belang
met als doel de veiligstelling van ecosystemen met de daarbij behorende soorten, bestaande uit de meest
waardevolle natuur- en bosgebieden en andere gebieden met belangrijke aanwezige en te ontwikkelen
natuurwaarden. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en
dat de natuurgebieden hun waarde verliezen.
Het dichtstbijzijnde gebied dat behoort tot Natuur Netwerk is gelegen op een afstand van 130 meter
zuidelijk van de projectlocatie (bosgebied). Door voorgenoemde ontwikkeling wordt dit gebied niet
aangetast c.q. doorkruist.

Natura2000-gebieden
Natura2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora en
fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. De bescherming van deze gebieden is
gebaseerd op internationale verplichtingen (Vogel- en Habitatrichtlijn).
Per Natura2000-gebied zijn (instandhoudings)doelen (voor soorten en vegetatietypen) opgesteld. Iedereen
die vermoedt of kan weten dat zijn handelen of nalaten, gelet op de instandhoudingdoelen, nadelige
gevolgen voor een Natura 2000-gebied kan hebben, is verplicht deze handelingen achterwege te laten of
te beperken. Het bevoegd gezag kan schadelijke activiteiten beperken en eisen dat een vergunning op de
Wnb wordt aangevraagd.
Om de stikstofdepositie op omliggende Natura2000-gebieden als gevolg van de ontwikkeling in beeld te
brengen is een berekening van de stikstofdepositie als gevolg van de bouwwerkzaamheden van het
kantoor (realisatiefase) en als gevolg van de verkeersbewegingen in de gebruiksfase gemaakt. Hiertoe
wordt het rekenprogramma Aerius Calculator gebruikt.
In de bijlage zijn de invoergegevens en resultaten van de berekeningen toegevoegd.
Het resultaat van de berekening voor de gebruiksfase laat zien dat geen sprake is van een stikstofdepositie
hoger dan 0,00 mol/ha/jaar.
Gelet hierop zijn geen significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de
omliggende Natura2000-gebieden te verwachten als gevolg van de realisatie- en gebruiksfase.
4.1.2

Soortenbescherming

In zijn algemeenheid is bij ruimtelijke ingrepen sprake van directe, indirecte, tijdelijke en permanente
effecten. Onder directe effecten worden effecten verstaan waarmee planten en dieren rechtstreeks te
maken krijgen als gevolg van de uitbreiding van het kantoor. Verlies van habitat en kwaliteit zijn directe
effecten en bovendien permanent. Indirecte effecten betreffen onder andere verstoring, waarbij de
aanwezigheid van mensen, licht en geluid een rol speelt. Verstoring tijdens de bouwwerkzaamheden zijn
tijdelijk, maar verstoringen kunnen ook een permanent karakter hebben.
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In april en juni 2020 is door Ecologisch Adviesbureau Ettema een onderzoek uitgevoerd naar de
natuurwaarden van het perceel Oudedijk 59. Binnen de projectlocatie zijn geen beschermde planten
aanwezig. Het perceel is niet geschikt voor vleermuizen. Slecht kleine zangvogeltjes kunnen foerageren in
de kerspruim. De rapportage van het onderzoek is toegevoegd als bijlage aan onderhavige onderbouwing.
De ontwikkeling heeft geen effecten op beschermde dier- en plantensoorten. De geplande activiteiten
leiden dan ook niet tot overtredingen van de Wet natuurbescherming. Een ontheffing van de wet is
derhalve niet noodzakelijk.

4.2

Groen

De projectlocatie is gelegen binnen de bebouwde kom waar ter plaatse geen sprake is van specifieke
landschappelijke kenmerken en waarden die planologisch zijn vastgelegd. De uitbreiding van het kantoor
vindt plaats op de gronden ten zuiden van het pand die in de huidige situatie in gebruik als achtertuin. De
bestaande groenstrook aan de westzijde van het perceel blijft behouden.

4.3
4.3.1

Cultuurhistorie en archeologie
Cultuurhistorische en aardkundige waarden

Cultuurhistorie neemt een belangrijke plaats in de ruimtelijke ordening. Met cultuurhistorische waarden
dient bij het opstellen van ruimtelijke plannen rekening gehouden te worden in de vorm van bescherming
en behoud van deze karakteristieke gebiedswaarden.
De volgende figuur toont een uitsnede van de 'Cultuurhistorische Waardenkaart 2010, herziening 2016'
van de projectlocatie en omgeving. De projectlocatie is gelegen in de cultuurhistorisch waardevol gebieden
de 'Peelkern' en 'Landgoederen de Peel' (zie volgende figuur).

Peelkern

Historische
stedenbouw

Projectlocatie

Oudedijk: lijn van
redelijk hoge
waarde

a-*»

Landgoederenzone
in de Peel

Figuur 11: Uitsnede ‘Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant 2010, herziening 2016’

De Peelkern is een grootschalig en primair landbouwgebied. Het landschap kenmerkt zich door uitgestrekte
akkers met bebouwing en bebossingen die belangrijk zijn voor natuur en recreatie. De regio Peelkern
ontleent zijn cultuurhistorische betekenis in eerste instantie aan de veenwinning. De kanalen, wijken,
ontginningsdorpen en wegen met beplanting geven een beeld van de grootschalige vervening die hier
vanaf 1850 heeft plaatsgevonden.
Het landschap bestaat uit een ensemble van landgoederen. Bijzonder voor dit gebied zijn de grootschalige,
jonge ontginningen waarvan de landgoederen deel uitmaken. Het cultuurhistorisch belang betreft het
behoud en beter beleefbaar maken van monumentaal ontginningslandschap.
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Odiliapeel is ontstaan als ontginningsnederzetting bij de ontginningen van de Peelsche Heide. De
planmatig opgebouwde nederzetting dateert uit circa 1920 en stond tot 1930 bekend als Terraveen. Het
bebouwingsbeeld kenmerkt zich door een vrijwel doorgaande een laags bebouwing aan de hoofdstraat de
Oudedijk, met woonhuizen, enkele winkels en bedrijfjes, en gemeenschapsbebouwing Odiliapeel heeft de
karakteristieke plattegrond van een geleide heideontginning. Daarnaast is de resterende
pioniersbebouwing en zijn de laanbeplantingen bijzonder.
Ten slotte is de Oudedijk aangewezen als historisch-geografische lijn van redelijk hoge waarde.
De uitbreiding van het kantoor vindt plaats binnen de huidige woonbestemming in de achtertuin van het
bestaande pand. Deze ontwikkeling tast de cultuurhistorische waarden van het gebied niet aan. Het aspect
cultuurhistorie vormt geen belemmering voor de ontwikkeling. Daarnaast tast de uitbreiding van het
kantoor het bestaande gebouw niet aan wat onderdeel uitmaakt van het kenmerkende bebouwingsbeeld
en blijft het straatbeeld gehandhaafd van de Oudedijk.
4.3.2

Archeologische waarden

Bij de opstelling en uitvoering van ruimtelijke plannen moet rekening gehouden worden met bekende
archeologische waarden en de te verwachten archeologische waarden. Het uitgangspunt hierbij is dat het
archeologisch erfgoed moet worden beschermd op de plaats waar het wordt aangetroffen. Gezien dit
uitgangspunt moeten, in het geval van voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen in gebieden met een hoge
of middelhoge verwachtingswaarde voor archeologisch erfgoed, de archeologische waarden door middel
van een vooronderzoek in kaart worden gebracht.
De projectlocatie is volgens de archeologische beleidskaart gelegen binnen een gebied met middelhoge
verwachtingswaarde (zie volgende figuur).

īž.Wgj

Projectlocatie

Categorie 5 gebieden met een middelhoge archeologische verwachting
Onderzoeksplicht bq een verstonngsdiepte van meer dan 40 cm en een
verstonngaoppervlaMe van meer dan 2500 m*

mm

Figuur 12: Uitsnede archeologische beleidskaart gemeente Uden

In dit gebied geldt een onderzoeksplicht bij een verstoringsdiepte van meer dan 40 centimeter en een
verstoringsoppervlakte van meer dan 2.500 m2. Met de uitbreiding van het pand worden deze
drempelwaarden niet overschreden. Een archeologisch onderzoek is derhalve niet noodzakelijk.
Indien tijdens bodemingrepen toch archeologische resten worden aangetroffen, geldt een meldingsplicht
conform artikel 53 van de Monumentenwet.

4.4

Ontsluiting, parkeren en verkeer

Ontsluiting
Het kantoor wordt in de huidige situatie via een tweetal inritten ontsloten op de Oudedijk en op de
Papaverstraat. Deze inritten blijven in de beoogde situatie gehandhaafd.
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Parkeren
Op basis van de Nota Parkeernormen Uden 2018') is berekend hoeveel parkeerplaatsen op eigen terrein
dienen te worden gerealiseerd ten behoeve van de kantoorfunctie. Voor de projectlocatie wordt uitgegaan
van de parkeernorm binnen de zone 'bebouwde kom' en de functie 'kantoren'. Hiervoor geldt een
parkeernorm van 2,1 parkeerplaatsen per 100 m2 bvo. De kelder welke in gebruik wordt genomen als
opslagruimte is eveneens meegenomen in het bepalen van het aantal parkeerplaatsen. Hierbij is
aansluiting gezocht bij de parkeernorm voor 'loods, opslag, groothandel, transportbedrijf'. De parkeernorm
voor deze functie bedraagt 0,7 plaatsen per 100 m2 bvo.
De totale oppervlakte (BVO) van het kantoor bedraagt circa 329 m2 en van de kelder/opslagruimte circa
145 m2. In totaal zijn op basis van deze grootte (3,3 * 2,1) + (1,5 * 0,7) = 7,98 = 8 parkeerplaatsen
noodzakelijk. Op eigen terrein zijn reeds een achttal parkeerplaatsen gerealiseerd, waarmee wordt voldaan
aan de parkeerbehoefte (zie volgende figuur).

overkappnq: 19,5m;

bijgebouw: 65,9m2

01380GOOOO

UDNOOD 01807G0000

30000
Projectlocatie

UDNOOD Q2415G0000

Figuur 13: Ligging parkeerplaatsen

Daarnaast wordt op eigen terrein voorzien in een fietsenstalling ten behoeve van fietsparkeren.
Verkeersbewegi ngen
Op basis van de kerncijfers voor parkeren en verkeersgeneratie van het CROW is de verkeersgeneratie in
de nieuwe situatie berekend. Hierbij is uitgegaan van de cijfers behorende bij 'matig stedelijk, rest
bebouwde kom': kantoor (zonder baliefunctie): 8,1 verkeersbewegingen per 100 m2 bvo en 'loods, opslag,
groothandel, transportbedrijf': 3,9 verkeersbewegingen per 100 m2 bvo.
In totaal is er sprake van (3,3 * 8,1) + (1,5 * 3,9) = 29,58 = 30 dagelijkse verkeersbewegingen.
Door de toename aan verkeersbewegingen zal de verkeersintensiteit op de Papaverstraat toenemen.
Echter, dit betreft vooral het gedeelte van de Papaverstraat tot aan de Oudedijk; het overgrote deel van het
verkeer zal via deze route van en naar de projectlocatie rijden. De Oudedijk is berekend op deze toename
van verkeersbewegingen.
Het aspect ontsluiting, verkeer en parkeren vormt dan ook geen belemmering voor onderhavige
ontwikkeling.
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5.

Milieuaspecten

Milieuaspecten spelen een rol in de ruimtelijke planvorming wanneer aan een gebied functies worden
toegekend die een milieubelasting doen ontstaan of doen toenemen. Door middel van goede ruimtelijke
ordening kan milieubelasting worden beperkt of worden voorkomen, zodat wordt bijgedragen aan de
duurzame ontwikkeling van de gemeente. Milieuaspecten worden daartoe integraal en vanaf een zo vroeg
mogelijk stadium in het planvormingsproces betrokken. Hierdoor wordt het milieubelang volwaardig
afgewogen tegen andere belangen die evenzeer claims leggen op de beschikbare ruimte.

5.1

M.e.r.-beoordeling

Voor plannen en besluiten die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu (kunnen) hebben dient op
basis van wet- en regelgeving vaak een m.e.r. doorlopen te worden. Onderhavig plan ziet op handhaven van
de bestemming 'Wonen' en de uitbreiding van het bestaande pand ten behoeve van een kantoorfunctie.
De ontwikkeling komt als zodanig niet voor in bijlage C en D van het Besluit milieueffectrapportage.
Derhalve is geen m.e.r.-beoordeling noodzakelijk.

5.2

Bodem

Wettelijke basis
In een bestemmingsplan dient rekening gehouden te worden met de bodemkwaliteit ter plaatse. De reden
hiervoor is dat eventueel aanwezige bodemverontreiniging van groot belang kan zijn voor de keuze van
bepaalde bestemmingen en/of voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. De bodemtoets moet
worden uitgevoerd bij het wijzigen of opstellen van een bestemmingsplan of buitenplanse afwijking van het
bestemmingsplan.
Bodemtoets
Het doel van de bodemtoets bij ruimtelijke plannen is de bescherming van de bodem. Een
bodemonderzoek moet worden uitgevoerd om te kunnen beoordelen of de bodem geschikt is voor de
geplande functie en of sprake is van een eventuele saneringsnoodzaak.
Toetsing plangebied
De beoogde ontwikkeling voorziet in de uitbreiding van een kantoor binnen het bestaande bouwperceel. De
projectlocatie heeft de bestemming 'Wonen'; er hebben in het verleden geen andere functies op het
perceel voorgedaan (waaronder mogelijk bodemverontreinigende activiteiten). De bodemkwaliteit ter
plaatse heeft geen belemmerende werking voor het initiatief. Een verkennend bodemonderzoek is derhalve
niet noodzakelijk.

5.3

Geurhinder en veehouderij

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv, 2007) schept het kader voor de onderbouwing van nieuwe
plannen voor het aspect geur. De Wgv heeft ook consequenties voor de ontwikkeling van nieuwe
ruimtelijke projecten. Dit wordt de omgekeerde werking genoemd. Een geurnorm is bedoeld om mensen te
beschermen tegen geurhinder, omgekeerd moet het bevoegd gezag dan ook niet toestaan dat nieuwe
projecten gerealiseerd worden op plaatsen waar de geurhinder onaanvaardbaar hoog is of door nieuwe
ontwikkelingen te hoog zal worden.
De grondslag hiervan ligt in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Bij besluitvorming omtrent een
bestemmingsplan moet worden bepaald of er sprake is van een 'goede ruimtelijke ordening'. Er moet
worden nagegaan of een partij onevenredig in haar belangen wordt geschaad.
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Ook voor geurhinder betekent dit dat de volgende aspecten nader onderzocht moeten worden:
^ Wordt iemand onevenredig in zijn belangen geschaad? (belang veehouderij) (voorgrondbelasting);
^ Is er ter plaatse een goed woon- en verblijfklimaat gegarandeerd? (belang geurgevoelig object)
(achtergrondbelasting).
Onder voorgrondbelasting wordt verstaan de individuele geurbelasting op het plangebied van de aanwezige
veehouderijen in de omgeving van het plangebied (belang veehouderij). Onder achtergrondbelasting wordt
verstaan de cumulatieve geurbelasting op het plangebied als gevolg van de aanwezige veehouderijen in de
omgeving van de projectlocatie (belang geurgevoelig object).
5.3.1

Beoordeling belangen veehouderijen (voorgrondbelasting)

In de directe omgeving van het plangebied zijn de volgende veehouderijbedrijven gelegen:
^ Oudedijk 80a (varkenshouderij): afstand circa 580 meter;
^ Oudedijk 80b (varkenshouderij): afstand circa 740 meter;
^ Oudedijk 115 (pluimveehouderij): afstand circa 700 meter;
Deze veehouderijbedrijven worden beschermd tegen geurgevoelige objecten. Dit betekent dat de rechten
van de veehouderijbedrijven die kunnen worden ontleend aan de vigerende vergunning gerespecteerd
dienen te worden.
Verordening geurhinder en veehouderij 2016 gemeente Uden
De gemeente Uden heeft op 31 maart 2016 de 'Verordening geurhinder en veehouderij 2016 gemeente
Uden' voor haar grondgebied vastgesteld. Volgens de bijbehorende normenkaart is het plangebied gelegen
binnen deelgebied A 'Woonkernen Volkel, Uden' (zie volgende figuur).

Projectlocatie

Figuur 14: Uitsnede Normenkaart behorende bij de ‘Verordeninggeurhinder en veehouderij 2016 gemeente Uden’

De geldende geurnorm in dit deelgebied betreft 3,0 ouE/m3.
Daar er andere (burger)woningen dichter bij de omliggende veehouderijen liggen is het op te richten
kantoor niet de bepalende belemmerende factor voor eventuele toekomstige ontwikkelingen van de
betreffende veehouderijen.
5.3.2

Beoordeling woon- en leefklimaat (achtergrondbelasting)

De geurbelasting ten gevolge van meerdere intensieve veehouderijen in de omgeving vormt de
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achtergrondbelasting. Deze bepaalt het woon- en leefklimaat op een locatie.
Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2016 gemeente Uden
De gemeente Uden heeft in 2016 de 'Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2016 gemeente Uden'
vastgesteld waarmee het woon- en leefklimaat wordt beoordeeld bij ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij
worden de volgende toetswaarden per deelgebied gehanteerd:

Gebied
Goed
Woonkernen
Overgangsgebied
Buitengebied
Agrarisch
ontwikkelingsgebied

Achtergrondbelasting
Afweegbaar
Slecht

Goed

Voorgrondbelasting
Afweegbaar
Slecht

0 - 6 ou

6 - 1 0 ou

5*1 0 OJ

0 - 3 ou

3 - 5 ou

0 - 1 0 ou
0 - 1 4 ou

10 - 14 OU
1 4 - 20 ou

5*1 4 OU
>Ĩ0 Ou

0 - 5 ou
0 - B ou

5 - S ou
B - 1 0 ou

:5-B ou
5*1 Ũ OU

ou

0 - 1 4 ou

1 4 - 2Ũ ou

^0 ou

0 - S ou

6 - 1 4 ou

5-1 4 OU

Figuur 15: Tabel toetswaarden ‘Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2016 gemeente Uden’

De projectlocatie is gelegen binnen het deelgebied 'Woonkernen', waar een toetswaarde geldt van 6 ou
waar nog sprake is van een goed woon- en leefklimaat in het kader van geur. Een achtergrondbelasting
tussen de 6 en 10 ou is afweegbaar. Een voorgrondbelasting van 0-3 ou wordt gezien als goed.
Om het woon- en leefklimaat te bepalen ter plaatse van de projectlocatie is de achtergrondgeurbelasting
bepaald middels het rekenprogramma V-Stacks Gebied. Hiervoor zijn alle veehouderijbedrijven in een
straal van 2,0 kilometer rondom het plangebied betrokken. Hiervoor zijn de gegevens gebruikt uit het
Bestand Veehouderijbedrijven van 20 april 2020.
De volgende tabel geeft de berekende geurbelasting weer op het receptorpunt van de projectlocatie.
Tabel 1: Achtergrondbelasting en beoordeling woon- en leefklimaat plangebied
Receptorpunt

Voorgrondbelasting [ouĘ/mļ

Receptorpunt

Achtergrondgeurbelasting [ouĘ/m3]
0,6

9,89

De berekende voorgrondbelasting bedraagt 0,6 is en daarmee als goed te beschouwen.
De berekende achtergrondbelasting op de projectlocatie bedraagt 9,89 ouE/m3. Hiermee wordt voldaan
aan de maximale toetswaarde. Het woon- en leefklimaat kan daarmee worden gekwalificeerd als
'afweegbaar '. Zowel de invoergegevens als de resultaten van de berekening zijn als bijlage toegevoegd.
Ingevolge de beleidsregel van de gemeente Uden dient een afweging te worden genomen over de
aanvaardbaarheid van de ontwikkeling. De projectlocatie is reeds in gebruik als kantoorfunctie. De
ontwikkeling ziet slecht op een uitbreiding van de functie en niet op een nieuwe functie. De overige
relevante ruimtelijke aspecten zijn positief. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat door regelgeving van
de provincie omliggende veehouderijen de traditionele stallen dienen te voorzien van emissiearme
stalsystemen wat een positief effect heeft op de geurbelasting in de omgeving. De geurbelasting in de
omgeving zal dan ook dalen.
Het aspect geur vormt geen belemmering voor de ontwikkeling.

5.4

Bedrijven en milieuzonering

Er dient voldoende ruimtelijke scheiding te zijn tussen hinderveroorzakende en hindergevoelige functies ter
bescherming en/of vergroting van de woon- en leefkwaliteit. Indien milieubelastende functies in het
plangebied mogelijk worden gemaakt, dient de invloed op de omgeving inzichtelijk te worden gemaakt.
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De VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' (2009) geeft per bedrijfsactiviteit richtafstanden met
betrekking tot geur, fijn stof, geluid en gevaar die in de meeste gevallen kunnen worden aangehouden
tussen een bedrijf en woningen om hinder en schade aan mensen in de directe omgeving van een
ruimtelijke ontwikkeling binnen aanvaardbare normen te houden. Uitgangspunt hierbij is dat de
richtafstand in principe geldt tussen de perceelsgrens van het bedrijf en de perceelgrens van het
hindergevoelige object.
Toetsing ontwikkeling
Gezien de functiemenging in de directie omgeving is sprake van een gemengd gebied. Binnen een dergelijk
gebied is het toegestaan om de richtafstanden met 1 stap te verlagen.
In onderhavige situatie is sprake van een kantoorlocatie met milieucategorie 1 waarvoor een grootste
richtafstand geldt van 10 meter. Na verlaging met 1 stap is er sprake van een richtafstand van 0 meter.
Voldaan wordt aan de richtafstand en een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is gewaarborgd.
Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor de ontwikkeling.

5.5

Geluidhinder

In het kader van het aspect geluid is de Wet geluidhinder (Wgh) van toepassing. Doel van deze wet is het
terugdringen van hinder als gevolg van geluid en het voorkomen van een toename van geluidhinder in de
toekomst. In dit kader is onderzocht of de toekomstige ontwikkelingen geen negatieve effecten hebben op
de omgeving.
5.5.1

Wegverkeerslawaai

De Wet geluidhinder (Wgh) is van toepassing op woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen (onder meer
onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere gezondheidszorggebouwen) en
geluidsgevoelige terreinen (onder meer woonwagenstandplaatsen). Uit artikel 74 Wgh vloeit voort dat in
principe alle wegen voorzien zijn van een geluidzone waarbinnen een akoestisch onderzoek dient te
worden verricht, indien sprake is van het projecteren van nieuwe geluidsgevoelige bebouwing binnen een
dergelijke zone. Uitzondering hierop zijn wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied
of wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.
Kantoren worden niet beschouwd als geluidgevoelig in het kader van de Wgh. Een akoestisch onderzoek
wegverkeerslawaai is dan ook niet noodzakelijk.
5.5.2

Industrielawaai

In paragraaf 5.4 is onderbouwd dat er geen sprake is van een wijziging van afstanden tot de omliggende
hindergevoelige objecten. Dit betekent ook dat er ten aanzien van de richtafstanden voor het aspect geluid
niets wijzigt. Het woon- en leefklimaat verslechtert niet. Het aspect geluid vormt dan ook geen belemmering
voor onderhavige ontwikkeling.

5.6

Luchtkwaliteit

Fijn stof
De wet- en regelgeving noemen 'gevoelige bestemmingen" (zoals scholen en kinderdagverblijven) en maakt
onderscheid tussen projecten die 'in betekenende mate" (IBM) en 'niet in betekenende mate" (NIBM)
leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. Daarnaast moet de mate van blootstelling aan
luchtverontreiniging worden meegenomen in de afweging of er sprake is van een goede ruimtelijke
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ordening en moet afgewogen worden of het aanvaardbaar is om een bepaald project op een bepaalde
plaats te realiseren.
In de algemene maatregel van bestuur 'Niet in betekenende mate bijdragen' (Besluit NIBM) en de
ministeriële regeling NIBM (Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op
het begrip NIBM. Per 1 augustus 2009 geldt als NIBM 3^) van de grenswaarde. In de Regeling NIBM is een
lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) opgenomen die niet in
betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de
grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden.
Toetsing initiatief
De huidige achtergrondconcentratie fijn stof (PM10) bedraagt 19,6 pg/m3. Deze concentratie voldoet aan
de wettelijk fijn stof-norm.
Om te beoordelen of het beoogde initiatief NIBM bijdraagt, is de NIBM-tool (versie 2020) ingevuld. Hierin is
de bijdrage berekend bij het aantal dagelijkse voertuigbewegingen van maximaal 30. De volgende figuur
toont het resultaat.
Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer
als gevolg van een plan op de luchtkwaliteit
Jaar van planrealisatie
Extra verkeer als gevolg van het plan
Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde)
Aandeel vrachtverkeer
Maximale bijdrage extra verkeer

in gg/m
in gg/m

Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in pg/rrï

Conclusie
De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekenende mate
geen nader onderzoek nodig

Figuur 16: NIBM-tool

De ontwikkeling is NIBM en heeft geen significante invloed op de luchtkwaliteit. Het aspect luchtkwaliteit
vormt geen belemmering voor de ontwikkeling.

5.7

Externe veiligheid

5.7.1 Wet- en regelgeving
Externe veiligheid (EV) gaat over het beheersen van risico's die mensen lopen door opslag, productie,
gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving. Het gaat daarbij om de bescherming van
individuele burgers en groepen tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen. Risicobronnen kunnen
onderscheiden worden in risicovolle inrichtingen (onder andere LPG-tankstations), vervoer van gevaarlijke
stoffen (via wegen, spoorwegen, vaarwegen) en buisleidingen (onder andere aardgas en brandbare
vloeistoffen).
De wet- en regelgeving ten aanzien van externe veiligheid zijn vastgelegd in het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb), de Structuurvisie buisleidingen, het
Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en de Regeling basisnet.
Om voldoende ruimte te scheppen tussen risicobronnen en de personen of objecten die risico lopen
(kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten) moeten vaak afstanden in acht worden genomen. Ook
ontwikkelingsmogelijkheden die ingrijpen in de personendichtheid kunnen om onderzoek vragen. Bij
externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt in het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico
(GR). Het PR is de kans dat een persoon die (onafgebroken en onbeschermd) op een bepaalde plaats
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aanwezig is, overlijdt als gevolg van een calamiteit met een inrichting of een transportmodaliteit. Het
GR bestaat uit de cumulatieve kans per jaar dat een groep van een bepaalde omvang overlijdt als gevolg
van een calamiteit met een inrichting of een transportmodaliteit.
Externe veiligheid heeft betrekking op de risico's die mensen lopen als gevolg van mogelijke ongelukken
met gevaarlijke stoffen bij bedrijven, transportroutes (wegen, spoorwegen en waterwegen) en
buisleidingen. Omdat de gevolgen van een ongeluk met gevaarlijke stoffen groot kunnen zijn, zijn de
aanvaardbare risico's vastgelegd in diverse besluiten. De belangrijkste zijn:
^ Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
^ Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb);
^ Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt).
Binnen de beleidskaders voor deze drie typen risicobronnen staan altijd twee kernbegrippen centraal: het
plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Hieronder worden beide begrippen verder uitgewerkt:
Plaatsgebonden risico (PR}
Het plaatsgebonden risico {PR) geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden ten gevolge van
een ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft betrekking op een fictief persoon die de hele tijd op
die plaats aanwezig is. Binnen de 10-6Xjaar-contour (welke als wettelijk harde norm fungeert) mogen geen
nieuwe kwetsbare objecten geprojecteerd worden. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt de 10-Vjaarcontour niet als grenswaarde, maar als een richtwaarde.
Groepsrisico (GR)
Het groepsrisico (GR) is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers valt met eer
bepaalde omvang. Het GR is daarmee een maat voor de maatschappelijke ontwrichting bij een calamiteit.
Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Dit invloedsgebied wordt
begrensd door de 10ái letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald): de afstand waarop nog 10ái van de
blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen. Binnen
het invloedsgebied is een verantwoordingsplicht van het groepsrisico van toepassing. De specifieke eisen
hieraan zijn vastgelegd in de besluiten Bevi, Bevb en Bevt.
Activiteitenbesluit
Op 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit in werking getreden. In het besluit en de bijbehorende regeling
staan de regels waar de bedrijven waarop het besluit van toepassing is, aan moeten voldoen.
In het besluit staan ook de aan te houden afstanden tot externe objecten. Deze externe
veiligheidsafstanden gelden voor een beperkt aantal bedrijven. Het gaat onder meer om:
^ Bedrijven met opslag van meer dan 2.500 kg (of liter) gevaarlijke stoffen in één opslagvoorziening
en;
^ Locaties waar een bovengrondse propaantank in gebruik is (het besluit geldt ook voor het gebruik
van een propaantank door particulieren).
Barro
In het Barro (Besluit algemene regels ruimtelijke ordening) zijn externe veiligheidsafstanden vastgelegd
voor munitiecomplexen en civiele inrichtingen voor explosieven.
Hierin is onder andere aangegeven welke veiligheidszones van toepassing zijn rond munitieopslagen en is
geregeld dat de veiligheidssituatie rond munitieopslagen bevorderd wordt door opname van de
veiligheidszones met hun beperkingen in bestemmingsplannen.
In het Barro staat dat deze zones in ruimtelijke plannen moeten worden vastgelegd, zodra deze worden
gewijzigd.
Beleidsvisie externe veiligheid (2011)
De gemeenteraad van Uden heeft in zijn vergadering van 26 mei 2011 de 'Beleidsvisie Externe Veiligheid
gemeente Uden' en de bijbehorende 'Signaleringskaart externe veiligheid gemeente Uden' vastgesteld. In
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deze beleidsvisie en de signaleringskaart staan deze ambities vastgelegd. De gemeente Uden kiest voor
een gebiedsgericht beleid, waarin genuanceerd en met inachtneming van lokale aspecten wordt
aangegeven hoe de gemeente Uden omgaat met haar verantwoordelijkheid inzake externe veiligheid. Voor
toetsing van het bestemmingsplan dient rekening te worden gehouden met deze beleidsvisie.
De volgende figuur toont de ligging van de projectlocatie op de signaleringskaart. De projectlocatie is
gelegen binnen de zone 'woongebied'.
Legenda

Projectlocatie

) ammomakkoelinstallatie
(PGS 15
#LPG tankstation
) BRZO
F propaantank

r.

i

--------Contouren muntieopslag
Plaatsgebonden risico
^■Plasbrand zone
lOOH letaliteit buisleiding
11000X) letaliteit inrichting
Woongebied
Landelijk gebied
Be vi - bednj ve nterrein
niet Bevi-bednj venterreinen

Figuur 17: Uitsnede ‘signaleringskaart externe veiligheid’ Beleidsvisie Externe Veiligheid gemeente Uden

5.7.2 Toets plan
Risicokaart
Op basis van de Risicokaart is bekeken welke risicobronnen en risicovolle inrichtingen in de omgeving van
het plangebied zijn gelegen (zie volgende figuur).

Nieuwedijķ7N264

Projectlocatie

Figuur 18: Uitsnede Risicokaart

Verder is de projectlocatie niet gelegen binnen een (hinder)zone of werkstrook van hoofdleidingen of
kabels. Er liggen geen hoofdleidingen voor olie, gas of water en geen hoogspanningsleidingen in of direct
nabij de projectlocatie, waarmee rekening zou moeten worden gehouden. Het bevindt zich ook niet binnen
een straalpad of radarverstoringsgebied.
Wel ligt de projectlocatie binnen de risicocontouren van de weg NieuwedijkZN264, die op circa 590 meter
is gelegen.
Beleidsvisie externe veiligheid
De projectlocatie ligt in het gebiedstype 'Woongebied'. De voorwaarden voor dit gebiedstype zijn
opgenomen in onderstaande tabel.
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Niet-aebiedstvpe afhankelijke voorwaarden

Oversell lijding grenswaarde Is niet acceptabel
Objecten voor verminderd zelfredzame personen zijn niet toegestaan binnen de lOOÍÍ
letaliteitcontouren van Bevi-inrichtingen en buisleidingen. Bij transportassen geldt dit voor het
(plasbrandaandachts)gebied tot 30 meter vanaf de rand van de weg.
Gebtedstype athankefike voorwaarden:

Ovetschriiding
richlwaarde PR
Overschrijding OW
Toename GR

Niet loegestaan

In beginsel met acceptabel in nieuwe situaties Verplicht stellen (bron en overdrachts) maatregelen
tot het reduceren van hel risico tot een (bestuurlijk) aanvaardbaar niveau.
Acceptabel voor bestaande situaties.
Toegestaan, mits hel verplicht stellen van (bron en overdrachts) maatregelen tot het reduceren van
het risico tot een (bestuurlijk) aanvaardbaar niveau.
In beginsel niet acceptabel tenzij
VGR m«t extra aandacht voor zelfredzaamheid, mogeli|kheden voor hulpverlening, indeling
ruimteplan voor optimale bescherming van de burger. Minimale uitgangspunten zijn:
« externe veiligheid bij de start van een ontwikkelingsproces betrekken
» optimaal ontwerp
Bevi-inrichtingen

Toetsing aan de voorwaarden van de beleidsvisie geeft geen belemmering voor het plan. Wel dient,
vanwege de (geringe) toename van het groepsrisico in de verantwoording van het groepsrisico extra
aandacht besteed te worden aan zelfredzaamheid en mogelijkheden voor de hulpverlening. Deze
voorwaarden zijn meegenomen in de beperkte verantwoording van het groepsrisico. Daarnaast dient bij de
indeling van het ruimteplan gekozen te worden voor een optimale bescherming van de burger.
Minimale uitgangspunten hierbij zijn:
^ Externe veiligheid bij de start van het ontwikkelingsproces betrekken;
^ Optimaal ontwerp.
Externe veiligheid is reeds bij de start van het ontwikkelingsproces betrokken. Een optimaal ontwerp is voor
dit plan niet zozeer van belang. Reden hiervoor is de afstand tot de risicobron en de tussenliggende
bebouwing.
Verantwoording groepsrisico
Op circa 590 meter ten noorden van de projectlocatie ligt de Nieuwedij^N264. Over deze weg worden
tankwagens vervoerd met de stofcategorieën LF1, LF2, GF3 en LT2. De stofcategorie met het grootste
invloedsgebied is LT2. Deze bedraagt 880 meter. De projectlocatie valt hierbinnen. Het groepsrisico dient,
conform artikel 7, Bevt, verantwoord te worden. De projectlocatie is niet gelegen binnen de 200 meter zone
van de transportroute. Om deze reden hoeft het groepsrisico enkel beperkt verantwoord te worden. Hierbij
dient er ten minste ingegaan te worden op de bestrijdbaarheid van de gevolgen van een incident en de
zelfredzaamheid van de aanwezige personen (maximaal 20 personen ten opzichte van 15 personen in de
huidige situatie). Ook is de veiligheidsregio om advies gevraagd (artikel 9, Bevt). Dit advies is verwerkt in de
verantwoording van het groepsrisico.
De mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van de ramp
Voor dit onderdeel en het onderdeel zelfredzaamheid is advies ingewonnen bij de Veiligheidsregio Brabant
Noord. De bestrijdbaarheid dient op twee aspecten te worden beoordeeld:
1. Is het rampscenario te bestrijden?
2. Is de omgeving voldoende ingericht om bestrijding te faciliteren?
Ad 1. Is het rampscenario te bestrijden?
Gezien de afstand van de projectlocatie tot de Nieuwedij^N264 (circa 590 meter) is hiervoor het
vrijkomen van een toxische wolk het maatgevende scenario. Bij (zeer) toxische vloeistoffen is het scenario
dat ten gevolge van een ongeval de tankwagen lek raakt en een vloeistofplas vormt.
Vervolgens verdampen deze toxische vloeistoffen waardoor een gaswolk ontstaat (met dezelfde gevolgen
als een gaswolk van toxisch gas). Het scenario toxische wolk kan doorgaans bestreden worden door de
gaswolk neer te slaan middels een waterscherm. In de omgeving van de locatie van de calamiteit is
bluswater aanwezig hiervoor. De opkomsttijd van de brandweer ter plaatste van de calamiteit is voldoende.
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De bereikbaarheid van de locatie calamiteit is goed. De bestrijdbaarheid van dit scenario is dan ook goed
te noemen.
Ad 2. Is de omgeving voldoende ingericht om bestrijding te faciliteren?
Voor het bestrijden van een calamiteit met een toxisch scenario is de omgeving van de ramplocatie
voldoende ingericht.
De mogelijkheden tot zelfredzaamheid
Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder daadwerkelijke hulp
van hulpverleningsdiensten. Het zelfredzame vermogen van personen is een belangrijke voorwaarde om
grote calamiteiten bij een incident te voorkomen. De mogelijkheden voor zelfredzaamheid bestaan globaal
uit schuilen en ontvluchting en zijn afhankelijk van het maatgevende scenario.
De mogelijkheden ten aanzien van zelfredzaamheid zijn goed. Er zijn geen aanwijzingen dat een groep niet
-of verminderd zelfredzame mensen in de projectlocatie aanwezig (zullen) zijn. De aanwezigen zijn naar
verwachting voldoende mobiel om zelfstandig te kunnen vluchten. Het aantal mensen in de projectlocatie
is zeer beperkt (maximaal 20 personen in de beoogde situatie ten opzichte van 15 personen in de huidige
situatie).
Bij een toxische wolk is schuilen het beste handelingsperspectief. Nieuwbouw van gebouwen is als gevolg
van de eisen in het Bouwbesluit doorgaans goed geïsoleerd en beschikt over een uitschakelbare
mechanische ventilatie. Het schuilen kan hierdoor effectief plaatsvinden.
Is het gebied voldoende ingericht om de zelfredzaamheid te kunnen faciliteren?
Behalve de vraag of zelfredding mogelijk is, zijn de fysieke eigenschappen van gebouwen en omgeving van
invloed op de vraag of die zelfredding optimaal kan plaatsvinden.
Vanuit de hierboven geschetste mogelijkheden is het dus van belang, dat de projectlocatie:
- goed te alarmeren is;
- goed te ontvluchten is;
- goed te schuilen is.
Alarmering:
Ter hoogte van de planlocatie is de WAS-dekking (sirene burgerbescherming) op orde. In geval van een
calamiteit zal tevens NL-Alert worden ingezet. NL-Alert is een aanvullend alarmmiddel van de overheid voor
de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie
met een tekstbericht informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat je op dat
moment het beste kunt doen.
Vluchtmogelijkheden:
De projectlocatie is naar meerdere zijden te ontvluchten. Ontvluchten kan in alle gevallen van de
risicobronnen af.
Schuilmogelijkheden:
Schuilen voor een toxische wolk is mogelijk binnen de bebouwing op de projectlocatie. Om veilig schuilen
binnen de bebouwing mogelijk te maken dient de bebouwing aan bepaalde veiligheidseisen te voldoen.
Geadviseerd wordt een uitschakelbare ventilatie in de bebouwing aan te brengen en de ramen en deuren
afdoende afsluitbaar (kiervrij) te maken.
Conclusie
De beoogde ontwikkeling voldoet aan de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico. De projectlocatie ligt
binnen het invloedsgebied de Nieuwedij^N264. Het groepsrisico is hiervoor beperkt verantwoord en wordt
aanvaardbaar geacht. De volgende overwegingen spelen daarbij een rol:
^ Het geringe groepsrisico neemt slechts marginaal toe;
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^
^

Binnen de projectlocatie zijn alleen voldoende zelfredzame personen aanwezig;
De projectlocatie is, in geval van een incident, goed te ontvluchten.

Het project voldoet aan de kaders die zijn vastgelegd in de beleidsvisie externe veiligheid van de gemeente
Uden. Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor onderhavige ontwikkeling.
De veiligheidsregio heeft het initiatief beoordeeld en zij hebben aangegeven vanuit extern
veiligheidsoogpunt geen bezwaren bestaan tegen de gewenste ontwikkeling. Het advies is bijgevoegd als
bijlage.

5.8

Vliegbasis Volkel

Het beperkingengebied rondom vliegbasis Volkel is behalve uit een geluidszone vanwege vliegtuiglawaai en
een voor industrielawaai opgebouwd uit:
a. Het obstakelbeheergebied
Dit gebied wordt vastgelegd in het in voorbereiding zijnde Luchthavenbesluit Volkel en is een
samenstelling van verschillende obstakelvlakken (A1 en A2 zijn 'obstakelvrije vlakken' en A3 is een
'verstoringsgebied'):
1. de funnel; deze beperking is gekoppeld aan de ligging van de start- en landingsbanen ter
waarborging van veilige vliegprocedures voor startende en landende vliegtuigen. De funnel is
opgebouwd uit een obstakelvrije rechthoek (strook) rond de start- en landingsbaan met aansluitend
twee zijvlakken, waarvan de hoogte oploopt tot 45 meter. In elke baanrichting ligt een landingsvlak en
een startvlak waarvan de hoogte oploopt met 1:50. Omdat het beginpunt van beide vlakken
verschillend kan zijn (afhankelijk van de ligging van de landingsdrempel) kunnen beide vlakken
verschoven ten opzichte van elkaar liggen. De toegestane hoogtes gelden ten opzichte van de hoogte
van de desbetreffende landingsdrempel.
2. het Inner Horizontal Conical Surface (IHCS), ook deze beperking is gekoppeld aan de ligging van
de start- en landingsbanen ter waarborging van veilige vliegprocedures voor startende en landende
vliegtuigen. Dit wordt gerekend vanaf elk van de landingsdrempels, ligt boven de omgeving van het
luchtvaartterrein en sluit aan op de funnel. Het IHCS bestaat uit een horizontaal vlak dat op een
hoogte van 45 m met een straal van 4 km rond de landingsdrempel met aansluitend een conisch vlak
waarvan de hoogte oploopt met een helling van 5^i over een afstand van 2 km tot een hoogte van
145 m. De toegestane hoogten gelden ten opzichte van de laagste landingsdrempel van het
luchtvaartterrein.
3. het Instrument Landing System-gebied (ILS) beschermt het goed functioneren van navigatie
hulpmiddelen voor het nauwkeuriger uitvoeren van naderingen, ook onder slechtere weersom
standigheden. Dit gebied bestaat uit een rechthoekig deelgebied waar de maximaal toelaatbare
hoogte 0 m bedraagt, twee aansluitende deelgebieden waar de maximale hoogte 20 m bedraagt en
twee trechtervormige deelgebieden in het verlengde van de landingsbaan waarin de toelaatbare
hoogte oploopt tot een hoogte van 70 m over een afstand van 6 km.
In het gebied van de funnel en het IHCS mogen geen objecten staan die hoger zijn dan de maximaal
toelaatbare hoogte. Bestaande objecten met een grotere hoogte resulteren in restricties op het vliegen.
Nieuwe strijdigheden met de maximaal toelaatbare hoogtes worden niet toegestaan.
In het ILS-gebied moeten bouwplannen worden getoetst op eventuele verstoringseffecten (indien
penetratie van de vlakken plaatsvindt). Om dit te borgen dienen de maximum toelaatbare hoogtes te
worden opgenomen in een bestemmingsplan. In het bestemmingsplan kan een afwijkingsbevoegdheid
worden opgenomen. Afhankelijk van de mate van verstoring kan dan een door het college van B&W te
verstrekken afwijkingsvergunning worden verkregen voor grotere hoogtes dan de toetswaarden onder de
voorwaarde dat de werking van het ILS niet in onaanvaardbare mate negatief wordt beïnvloed. Hiervoor
dient vooraf schriftelijk advies te zijn ingewonnen bij het ministerie van defensie.
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b. Het radarverstoringsgebied
Radarsystemen dienen 'vrij zicht' te hebben om goed te kunnen functioneren. Objecten in de omgeving
kunnen resulteren in een verstoring van het radarbeeld. Het radarverstoringsgebied is vastgelegd in de
Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro) en wordt gevormd door:
^ een cirkel met een straal van 15 km gemeten vanaf de positie van de radar. De maximale hoogte
van bouwwerken wordt hier bepaald door elke denkbeeldige rechte lijn die wordt getrokken vanaf
het punt op de top van de radarantenne (49 meter boven NAP), oplopend met 0,25 graden tot een
punt op 15 kilometer afstand op een hoogte van 114 meter boven NAP;
^ aanvullend voor windmolens buiten deze 15 kilometercontour een cirkel met een straal van 75 km
gemeten vanaf de positie van de radar. Voor de tippen van de wieken van windturbines geldt hier
een maximale hoogte van 114 meter boven NAP.
Nieuwe bouwplannen in het verstoringsgebied moeten worden getoetst op verstoringseffecten. Om dit te
borgen dient de maximum toelaatbare hoogte te worden opgenomen in een bestemmingsplan. In het
bestemmingsplan kan een bevoegdheid van het college van B&W worden opgenomen om binnen te stellen
grenzen af te wijken voor een grotere hoogte dan de toetswaarden. Hiervoor dient door de gemeente vooraf
schriftelijk advies te zijn ingewonnen bij het ministerie van defensie.
c. Het vogelbeheersgebied
Dit wordt vastgelegd in het in voorbereiding zijnde Luchthavenbesluit Volkel. Ten aanzien van het
voorkomen van een ongewenste vogelaantrekkende werking in de nabijheid van de luchthaven gelden in
een straal van ca. 6 km buiten de vliegbasis beperkingen voor het oprichten van bepaalde installaties en
het uitvoeren van bepaalde werken die een vogelaantrekkende werking kunnen hebben.
d. Risicogebied vanwege de opslag van munitie
Dit is vastgelegd in het Rarro. Vanwege de opslag van munitie gelden er risico-contouren (A-, B- en C-zone)
waarbinnen bepaalde activiteiten gelimiteerd of niet toegestaan zijn. De A-zone ligt direct rondom de
munitieopslag. Hier zijn geen nieuwe kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten als bedoeld in het Besluit
externe veiligheid inrichtingen (Bevi) toegestaan. Dit geldt tevens voor de aanleg van autowegen,
autosnelwegen, spoorwegen of druk bevaren waterwegen, parkeerterreinen of recreatieve voorzieningen.
Verder zijn agrarische bestemmingen uitsluitend toegestaan als die kunnen worden gebruikt zonder een
meer dan incidentele aanwezigheid van enkele personen. In de B-zone zijn geen nieuwe kwetsbare of
beperkt kwetsbare objecten als bedoeld in het Bevi toegestaan. In de C-zone gelden beperkingen voor
gebouwen met vlies- of gordijngevelconstructies en gebouwen met zeer grote glasoppervlakten waarin zich
regelmatig veel mensen bevinden. De grootte van de zone is afhankelijk van de gevarenklasse van de
munitie, de opgeslagen hoeveelheid en de constructie van het opslagmagazijn.
De voorgenomen ontwikkeling wordt niet belemmerd door het beperkingengebied.

5.9

Spuitzones gewasbescherming

Er gelden in Nederland geen wettelijke bepalingen over minimaal aan te houden afstanden tussen gronden
waarop gewassen in de open lucht worden geteeld en nabijgelegen, voor gewasbeschermingsmiddelen
gevoelige objecten, zoals woningen. Vanwege mogelijk vrijkomende drift (verwaaiing van spuitvloeistof) bij
het bespuiten van fruitbomen wordt in de bestemmingsplanpraktijk een vuistregel gehanteerd om een
afstand van 50 meter aan te houden tussen een fruitboomgaard en een gevoelige bestemming. Dit is een
in de praktijk gegroeide vuistregel.
Gevoelige functies zijn plaatsen waar regelmatig en voor een groot gedeelte van de dag mensen verblijven
of samenkomen. Een woning met tuin wordt als zodanig aangemerkt. Bij de afstand van 50 meter wordt
ervan uitgegaan dat enerzijds de bedrijfsvoering van de agrariër niet wordt belemmerd en anderzijds dat er
geen nadelige effecten optreden voor de gezondheid van de bewoners van de woningen. De 50 meter
afstand is echter een indicatieve en willekeurige afstand. Een verantwoorde afstand hangt onder meer af
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van het soort teelt ter plaatse en de plaatselijke omstandigheden. Drift in bijvoorbeeld de fruitteelt is door
de aard van de bespuiting, met name op- en zijwaarts gericht spuiten en spuitfrequentie intensiever dan
bijv. bespuitingen in de lage bomenteelt of aardappelteelt. Voor het betrokken bestuursorgaan bestaat
zowel bij toepassing als afwijking van deze afstand een onderzoeksplicht. Een kortere afstand is mogelijk,
mits voorzien van een deugdelijke motivering.
Gezien de grote afstand tussen het plangebied en gronden waar teelt zou kunnen plaatsvinden, kan
daarom redelijkerwijs worden gesteld dat binnen het plangebied geen onevenredig nadelige gevolgen voor
het woon- en leefklimaat zullen ontstaan en waardoor strijdigheid met een goede ruimtelijke ordening
ontstaat.
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6.

Waterparagraaf

6.1

Watertoets

Sinds 1 november 2003 is de zogenaamde Watertoets verplicht. Dat wil zeggen dat in elk ruimtelijk plan
gemotiveerd moet worden aangegeven hoe met het water in het gebied wordt omgegaan en wat de
ruimtelijke veranderingen voor de waterhuishouding betekenen. Ook is het overleg met de waterbeheerder
onderdeel van deze watertoets.
Het waterkwaliteitsbeheer en het -kwantiteitsbeheer in Uden is in handen van de gemeente Uden en het
Waterschap Aa en Maas.

6.2

Waterbeleid

Met betrekking tot de waterhuishouding zijn diverse beleidsstukken relevant. Genoemd kunnen worden:
Provinciaal Waterplan Noord-Brabant, Waterbeheerplan Waterschap Aa en Maas, Vierde Nota
Waterhuishouding, Waterbeleid in de 21e eeuw WB21, Nationaal bestuursakkoord water, Beleidsbrief
regenwater en riolering en Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Uden 2107-2021. Centraal in het
waterbeleid is dat water een belangrijk sturend element is in de ruimtelijke ordening. De waterhuishouding
legt daarmee een ruimteclaim waaraan voldaan moet worden. Daarbij zijn de volgende strategieën leidend:
^ Vasthouden-bergen-afvoeren (waterkwantiteit);
^ Voorkomen-scheiden-zuiveren (waterkwaliteit).
Waterbeheerplan Waterschap Aa en Maas2016-2021
In het waterbeheerplan van Waterschap Aa en Maas wordt aangeven wat de doelen zijn voor de periode
2016-2021 en hoe deze doelen bereikt moeten worden. Het plan is afgestemd op het
Stroomgebiedsbeheerplan Maas 2, het Nationaal Waterplan 2, Overstromingsbeheerplan 1, Beheerplan
Rijkswateren, het Provinciaal Waterplan en Waterbeheerplannen van de andere Nederlandse
waterschappen.
Het doel van het waterbeheerplan is om het watersysteem en de afvalwaterketen op orde te houden.
Het beheer van water door het waterschap bepaalt mede dat mensen en dieren in Noordoost-Brabant
leven in een veilige, schone en prettige omgeving.
In het waterbeheerplan wordt een indeling gemaakt in de volgende thema's:
^ Veilig en bewoonbaar;
^ Voldoende water en robuust watersysteem;
^ Schoon water;
^ Gezond en natuurlijk water;
^ Het leveren van maatschappelijke meerwaarde

Beleidsuitgangspunten:
^ Wateroverlastvrij bestemmen: bij de locatiekeuze voor een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling dient
rekening te worden gehouden met een plek die 'hoog en droog genoeg is';
^ Gescheiden houden van vuil water en schoon regenwater: het streefbeeld is het afvoeren van het
vuile water via de riolering en het binnen het plangebied verwerken van het schone regenwater;
^ Doorlopen van de afwegingsstappen 'hergebruik - infiltratie - buffering - afvoer': het beleid van
het waterschap is dat altijd onderzocht dient te worden hoe het meest efficiënt/volgens deze
methode omgegaan kan worden met het schone hemelwater;
^ Hydrologisch neutraal bouwen: bij nieuwe ontwikkelingen dient te worden voldaan aan het principe
van hydrologisch neutraal bouwen, waarbij de nieuwe hydrologische situatie minimaal gelijk moet
blijven aan de uitgangssituatie;
^ Water als kans: water kan een meerwaarde bieden aan het plan, bijvoorbeeld door gebruik te
maken van de belevingswaarde van water;
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^

^
^

Meervoudig ruimtegebruik: in de plannen moet ruimte worden vrijgemaakt voor water. Door bij de
inrichting van een plangebied de ruimte voor meerdere doeleinden te gebruiken, is het verlies van
ruimte aan water te beperken;
Voorkomen van verontreiniging: het streven van het waterschap is om nieuwe (bronnen van)
verontreiniging zoveel mogelijk te voorkomen;
Waterschapsbelangen: waterschapsbelangen met een ruimtelijke component zijn de ruimteclaims
voor waterberging en voor de aanleg van natte EVZ's en beekherstel en de aanwezigheid en ligging
van het watersysteem, waterkeringen, infrastructuur en de ruimteclaims ten behoeve van de
afvalwaterketen in beheer van het waterschap.

Keur Brabantse waterschappen
Voor waterhuishoudkundige ingrepen in het plangebied is de Keur waterschap Aa en Maas van toepassing.
De Keur is een waterschapsverordening die gebods- en verbodsbepalingen bevat met betrekking tot
ingrepen die consequenties hebben voor de waterhuishouding en het waterbeheer. Op grond van de keur
is het onder andere verboden om handelingen te verrichten waardoor onderhoud, aanvoer, afvoer en/of
berging van water kan worden belemmerd, zonder een ontheffing van het waterschap.
Beleidsregel hydrologische uitgangspunten bij de keurregeis voor afvoeren van hemelwater
De drie Brabantse Waterschappen hanteren sinds 1 maart 2015 dezelfde (beleids)uitgangspunten voor
het beoordelen van plannen waarbij het verhard oppervlak toeneemt.
Bij een toename en afkoppelen van het verhard oppervlak geldt het uitgangspunt dat plannen zoveel
mogelijk hydrologisch neutraal worden uitgevoerd. De waterschappen maken bij het beoordelen van
plannen met een toegenomen oppervlak onderscheid tussen grote en kleine plannen. Hoewel er relatief
veel kleine plannen zijn veroorzaken deze op deelstroomgebiedsniveau nauwelijks een toename van de
maatgevende afvoer. Het waterschap maakt grofweg onderscheid in projecten met een toename van
verhard oppervlak van maximaal 2.000 m2, toename van een verhard oppervlak tussen 2.000 m2 en
10.000 m2 en projecten met een toename van het verhard oppervlak van meer dan 10.000 m2.
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Uden 2107-2021
In 2016 heeft de gemeente Uden het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP+) op laten stellen. Het
vGRP+ is een beleidsplan, dat op hoofdlijnen de invulling van de gemeentelijke watertaken beschrijft (zoals
beheer en onderhoud rioolstelsels, afvalwaterzorgplicht, zorgplicht voor grond- en hemelwater).
De belangrijkste beleidskeuzes en uitgangspunten zijn onder andere afkoppelen van verhard oppervlak van
de gemengde riolering, verhogen van waterbewustzijn en optimaliseren van functioneren van drukriolering.
Voor het buitengebied bevat het plan een watervisie. Ten aanzien van hemelwater is het doel geformuleerd
dit vast te houden in het buitengebied.

6.3

Afvoer hemelwater

Beleid waterschap Aa en Maas
Het beleid van het waterschap is erop gericht om het watersysteem en de afvalwaterketen op orde te
houden. Voor het bereiken van deze doelstelling wordt een integrale aanpak voorgestaan, waarbij de
tritsen 'vasthouden - bergen - afvoeren en schoonhouden - scheiden - zuiveren' in acht worden genomen.
Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt water als ordenend principe meegenomen in de besluitvorming. Het
waterschap adviseert in het ruimtelijk traject door middel van de watertoets.
Het beleid van waterschap Aa en Maas is er op gericht om bij nieuwbouw geen vermenging te laten
optreden van schoon en vuil water en hanteert het beleid hergebruik - infiltratie - bufferen - afvoer als
zijnde gewenst.
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Verhard oppervlak
De ontwikkeling ziet op een toename van verhard oppervlak van circa 119 m2, dit betreft de uitbreiding van
de kantoorruimte (uitbreiding hoofdgebouw, bijgebouw, overkapping en toegang tot kelder) minus de sloop
van een bijgebouw van circa 32 m2.
Hydrologisch neutraal bouwen
Hydrologisch neutraal bouwen betekent dat het schone hemelwater afkomstig van daken en erfverharding
op het perceel moet worden verwerkt door middel van infiltratie of waterberging. Gezorgd moet worden dat
voldoende buffercapaciteit aanwezig is. Een van de kernpunten van het huidige hemelwaterbeleid van de
gemeente Uden, is een bergings- en infiltratie-eis van 60 mm water (60 liter) per m2 afvoerend verhard
oppervlak.
Binnen de projectlocatie wordt een voorziening gerealiseerd ten behoeve van het infiltreren van het
hemelwater waarmee voldaan wordt aan de waterbergingsopgave.
Gebruik niet uitlogende materialen
Het gebruik van niet uitlogende materialen is conform het advies van de Dubo-richtlijn (Duurzaam
Bouwen). In het Lozingenbesluit Bodembescherming staat dat niet verontreinigd hemelwater in principe in
de bodem geïnfiltreerd kan worden of afgevoerd kan worden naar het oppervlaktewater, ook als dat in
contact is geweest met oppervlakken als daken. Bij de bouw zal geen gebruik worden gemaakt van
onbehandelde uitlogende materialen zoals koper, zink en lood, teerhoudende dakbedekking (PAK's).
Doordat het hemelwater niet vervuild is, is het geen probleem om het hemelwater te laten infiltreren.
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat voldaan wordt aan het beleid van Waterschap Aa en Maas en de gemeente
Uden inzake de watertoets.
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7. Uitvoerbaarheid
7.1

Procedure

De uitbreiding van de kantoorruimte is strijdig met het vigerende bestemmingsplan 'Odiliapeel 2012'.
De procedure voor het verlenen van een omgevingsvergunning is door de wetgever geregeld. De procedure
die vooraf gaat aan het nemen van een besluit op de ingediende aanvraag is de uitgebreide
voorbereidingsprocedure nu er sprake is van een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van
de Wabo, waarbij toepassing wordt gegeven aan artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 30 van de Wabo (voor
de buitenspeelruimte).
De omgevingsvergunning wordt voorbereid met toepassing van een uitgebreide procedure ex artikel 2.12
lid 1 onder a sub 30 Wabo juncto artikel 3.10 Wabo. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken zal als
ontwerp voor een termijn van zes weken ter inzage liggen. Een ieder kan hierop zienswijzen indienen. Op
basis van binnengekomen zienswijzen worden, indien gegrond, de stukken aangepast. Vervolgens wordt de
omgevingsvergunning door het bevoegd gezag verleend.

7.2

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

De maatschappelijke uitvoerbaarheid heeft als doel aan te tonen dat het plan maatschappelijk draagvlak
heeft. In dat kader heeft er een omgevingsdialoog plaats gevonden.
Initiatiefnemer heeft een omgevingsdialoog gevoerd met de direct omwonenden van het bedrijf. In de
bijlage (bijlage 5) is het gespreksverslag van deze dialoog toegevoegd.
Een van de direct omwonenden was verhinderd tijdens de bijeenkomst en heeft schriftelijk een reactie
gestuurd naar initiatiefnemer. Hierop is door initiatiefnemer schriftelijk een inhoudelijke reactie gegeven op
de opmerkingen/vragen die door deze betreffende persoon zijn gesteld.
Naar aanleiding van de bezwarenprocedure over de omgevingsvergunning (besluit van 10 juni 2020) welke
eerder is verleend voor onderhavig initiatief wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd. Het
bouwplan zelf is ongewijzigd ten opzichte van de eerder verleende omgevingsvergunning. De
omgevingsdialoog zoals deze eerder is uitgevoerd volstaat dan ook voor onderhavige initiatief.

7.3

Economische uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan (hieronder wordt ook verstaan een buitenplanse afwijking
door middel van een omgevingsvergunning, zoals het geval in onderhavig plan) dient, op grond van artikel
3.1.6 lid 1, sub f van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), onderzoek plaats te vinden naar de
(economische) uitvoerbaarheid van het plan. In principe dient bij vaststelling van een ruimtelijk plan tevens
een exploitatieplan vastgesteld tot worden om verhaal van plankosten zeker te stellen. Op grond van
'afdeling 6.4 grondexploitatie', artikel 6.12, lid 2 van de Wro kan de gemeenteraad bij het besluit tot
vaststelling van het plan echter besluiten geen exploitatieplan vast te stellen indien:
^ Het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen gronden
anderszins verzekerd zijn;
^ Het bepalen van een tijdvlak of fasering als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, 4",
onderscheidenlijk 5", niet noodzakelijk is;
^ Het stellen van eisen, regels of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid,
onderscheidenlijk b, c, of d, niet noodzakelijke is.
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De toepassing voor het afdwingbare kostenverhaal richt zich op bouwplannen. De definitie van wat onder
een bouwplan wordt verstaan, is opgenomen in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Uit
dit artikel blijkt dat onder een bouwplan onder andere wordt verstaan de bouw van hoofdgebouwen van
een oppervlak van 1.000 m2 of meer. De te verhalen kosten worden limitatief opgesomd in artikelen in de
kostensoorten lijst (art. 6.2.4 Bro). In deze situatie is er sprake van een particulier initiatief, waarbij de
gemeente alleen medewerking verleent door middel van het volgen van de benodigde procedure. De
kosten die verbonden zijn aan deze procedure (legeskosten) en eventuele planschade zijn voor rekening
van de initiatiefnemer. Deze laatste kostenpost wordt vastgelegd in een planschadeverhaalsovereenkomst
tussen gemeente en initiatiefnemer.
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Bijlage 1 Situatietekening huidige en beoogde situatie
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Onderbouwing invoergegevens
Realisatiefase
Gedurende de bouw van het kantoor (realisatiefase) treden er mogelijk effecten op zoals een tijdelijke
toename van concentraties aan luchtverontreinigende stoffen. Tijdelijk zal er werkverkeer rijden van en
naar de locatie. Het gaat om een aantal verkeersbewegingen samen met de (vaak mobiele) bronnen die bij
de bouw gebruikt worden. Deze verkeersbewegingen en de inzet van mobiele bronnen leiden mogelijk tot
stikstofdepositie op Natura2000-gebieden.
Verkeersgeneratie
Het bouwproject genereert voor een periode van circa 6 maanden een toename aan licht, middelzwaar en
zwaar verkeer. Tijdens de realisatiefase heeft men te maken met de volgende activiteiten waarbij sprake is
van verkeer van en naar de inrichting:
Tabel: Verkeersbewegingen realisatie
Afvoer zand ten behoeve van realisatie kantoor

20 vrachtwagens totaal

Aanvoer bouwmaterialen
Afvoer afval bouw en sloopmateriaal
Verkeersbewegingen bestelbus personeel bouwbedrijf

2 bestelbussen per dag

Verkeersbewegingen met auto diverse

2 auto’s per dag

In het rekenmodel Aerius Calculator zijn deze bewegingen ingevoerd als lijnbron.
Gebruik mobiele werktuigen
Op het terrein zelf worden ten behoeve van de bouw verschillende machines ingezet. De precieze cijfers
hiervan zijn in deze fase onbekend. Derhalve wordt een aanname gedaan van het aantal draaiuren van
mobiele werktuigen. Hierbij is uitgegaan van de voorbereidende werkzaamheden en realiseren van het
project. In de navolgende tabellen zijn de ingevoerde eigenschappen van de mobiele werktuigen
uiteengezet.
Tabel: Gebruik mobiele werktuigen realisatie
Graafmachine ten behoeve van graafwerkzaamheden

1 werkdag (8 uur per dag), 60^. belasting gedurende

realisatie kantoor

werkuren

Hijskraan/verreiker ten behoeve van realisatie kantoor

40 uur totaal, 60^. belasting gedurende werkuren

In het rekenmodel Aerius Calculator zijn deze bewegingen ingevoerd als vlakbron.
Gebruiksfase
Voor de gebruiksfase is een berekening gemaakt waarin de stikstofdepositie als gevolg van de
verkeersbewegingen van en naar het kantoor inzichtelijk wordt gemaakt.
Verkeersbewegingen
Voor de toekomstige situatie is de verkeersgeneratie bepaald op basis van de 'Kencijfers parkeren en
verkeersgeneratie' (CROW, publicatie 317): maximaal 30 dagelijkse voertuigbewegingen.
In het rekenmodel Aerius Calculator zijn deze bewegingen ingevoerd als lijnbron.

Ruimtelijke onderbouwing
Oudedijk 59, Odiliapeel

AERIUSB CALCULATOR
Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Berekening Gebruiksfase
Kenmerken
*

Samenvatting emissies

*

Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
S2PKPNSA4XNZ (31 januari 2021)
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Resultaten

AERIUSn CALCULATOR
Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Agron Advies B.V.

Oudedijk 59, 5409 AB Odiliapeel

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Oudedijk 59 Odiliapeel

S2PKPNSA4XNZ

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

31 januari 2021,19:40

2020

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Resultaten

Situatie 1

NOx

< 1 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Realisatie kantoor

Gebruiksfase

S2PKPNSA4XNZ (31 januari 2021)
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Resultaten

AERIUSB CALCULATOR
Locatie
Gebruiksfase

■Li"'

500 m

Emissie

Bron
Sector

Emissie NH3

Emissie NOx

Gebruiksfase
Verkeersbewegingen gebruik
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

Resultaten

Gebruiksfase

< 1 kg/j

< 1 kg/j
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Resultaten

AERIUSB CALCULATOR
ĝ:

Emissie
(per bron)

į

Naam

J

Gebruiksfase

Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Verkeersbewegingen gebruik
177083, 406078
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Atíj// t

Resultaten

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Gebruiksfase

Aantal voertuigen Stof

30,0 / etmaal

NOx
NH3

Emissie

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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AERIUSB CALCULATOR
Disclaimer

Rekenbasis

Resultaten

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS

versie 2020_20201216_C759386971

Database

versie 2020_20201216_C759386971

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Resultaten

Gebruiksfase
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AERIUSB CALCULATOR
Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Berekening Realisatiefase
Kenmerken
*

Samenvatting emissies

*

Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
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Resultaten

AERIUSn CALCULATOR
Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Agron Advies B.V.

Oudedijk 59, 5409 AB Odiliapeel

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Oudedijk 59 Odiliapeel

Rs4UPLs9j22D

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

31 januari 2021,19:39

2020

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Resultaten

Situatie 1

NOx

73,64 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Realisatie kantoor

Realisatiefase
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Resultaten

AERIUSB CALCULATOR
Locatie
Realisatiefase

- -g

ÏXs'

Mí®

500 m

Emissie

Bron
Sector

Emissie NH3

Emissie NOx

Realisatiefase

Resultaten

Realisatiefase

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j

73,17 kg/j

Verkeersbewegingen bouw
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

< 1 kg/j
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Resultaten

AERIUSB CALCULATOR
Emissie
(per bron)

Mobiele werktuigen
177093, 406085
73,17 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)

Realisatiefase

//*«W

NOx
NH3

Voertuig

Omschrijving

AFW

Mobiele kraan

AFW

Uitstoot
hoogte (m)

1,5

Graafmachine

1,5

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

"YI '

Resultaten

I

Spreiding
(m)

1,0

1,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie

0,0 NOx
NH3

68,31 kg/j

0,0 NOx
NH3

4,86 kg/j

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Verkeersbewegingen bouw
177090, 406084
< 1 kg/j
< 1 kg/j

___I
Ijť

Soort

Voertuig

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

2,0 / etmaal

NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Licht verkeer

2,0 / etmaal

NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Realisatiefase

Aantal voertuigen Stof

20,0 /jaar NOx
NH3

Emissie

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RS4UPLS9Ĵ22D (31 januari 2021)
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AERIUSB CALCULATOR
Disclaimer

Rekenbasis

Resultaten

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS

versie 2020_20201216_C759386971

Database

versie 2020_20201216_C759386971

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Resultaten

Realisatiefase
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Bijlage 3

Rapportage flora- en faunaonderzoek

Onderzoek naar de natuurwaarden van het
perceel Oudedijk 59 5409 AB Odiliapeel
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1

INLEIDING

1.1 Aanleiding en opzet
Aanleiding voor dit onderzoek vormt de verbouwing van het pand. Daarvoor worden twee
bijgebouwtjes afgebroken. Hiervoor is inzicht gewenst in de aanwezige natuurwaarden en de
mogelijk daarmee samenhangende consequenties vanuit de actuele wet- en regelgeving.
Habitat- of Vogelrichtlijngebieden zijn in de gemeente Uden niet aanwezig. Daarom gaat het
alleen om soortbescherming via de wet Natuurbescherming.
Naast een onderzoek op locatie naar beschermde soorten volgens de Natuurwet zal er ook
naar actuele digitale data gekeken worden.

Ecologisch Adviesbureau Ettema Uden
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1.2.

Ligging van het onderzoeksgebied

V

21.6

-Heilige^^

Kruisvinding

Driehuis

*t

F^Odiliapeel

Pnnderosa

Nabij Oudedijk ligt een bosgebied, dat vleermuizen herbergt.

2

De wet Natuurbescherming per 1-1-2017

De relevante delen van de wet worden weergegeven met weglating van artikelen over
landbouw, wildbeheer en schadebestrijding.
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2.1 Landelijke wetgeving
Ş 1.2. Natuurbeleid en monitoring Artikel 1.5
1. Onze Minister stelt een nationale natuurvisie vast.
2. De nationale natuurvisie bevat de hoofdlijnen van het te voeren rijksbeleid gericht
op het behoud en het zo mogelijk versterken van de biologische diversiteit, het
duurzame gebruik van de bestanddelen daarvan en de bescherming van waardevolle
landschappen, in nationaal en internationaal verband, en het behoud en het zo
mogelijk versterken van de recreatieve, de educatieve en de belevingswaarde van
natuur en landschap, in samenhang met het beleid om te komen tot een
verduurzaming van de economie.
3. De nationale natuurvisie besteedt daarbij in het bijzonder aandacht aan:
o

a. het behoud en zo nodig herstel van een gunstige staat van instandhouding
van de van nature in Nederland in het wild voorkomende soorten dieren en
planten en de in Nederland voorkomende typen natuurlijke habitats en
habitats van soorten;

o

b. de borging van een evenwichtige, duurzame economische ontwikkeling en
de integratie van het beleid gericht op het behoud van de biologische
diversiteit met het algemene economisch beleid, de handelspolitiek, het
landbouw- en visserijbeleid en het innovatiebeleid;

o

c. een goed functioneren van de ecosystemen in de onderscheiden
natuurgebieden in onderlinge samenhang;

o

d. het behoud, beheer en zo nodig herstel van landschappen van nationaal of
internationaal belang, met inachtneming van hun cultuurhistorische
kenmerken;

o

e. het duurzame beheer van houtopstanden;

o

f. de gevolgen van klimaatveranderingen;

o

g. de samenhang met het ruimtelijke beleid, het milieubeleid en het
waterbeleid;

o

h. de samenhang met het beleid en de verantwoordelijkheden van andere
overheden op dat terrein;

o

i. onderzoek op het terrein van de biologische diversiteit.

4. De nationale natuurvisie biedt, in de vorm van rode lijsten, inzicht in de met
uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar lopende dier- en plantensoorten die van nature
in Nederland voorkomen.

Ecologisch Adviesbureau Ettema Uden
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5. De nationale natuurvisie bevat voor zover mogelijk een kwantificering van de
instandhoudingsdoelstellingen voor de in Natura 2000-gebieden en bijzondere
nationale natuurgebieden te beschermen habitats en soorten en verschaft in
samenhang daarmee en in samenhang met de staat van instandhouding van deze
habitats en soorten inzicht in voorgenomen wijzigingen van de besluiten tot aanwijzing
van die Natura 2000-gebieden en bijzondere nationale natuurgebieden.
6. Onderdelen van het rijksbeleid, bedoeld in het tweede lid, kunnen worden
opgenomen in een andere rijksvisie.

Landelijk beschermde soorten
Bijlage, behorende bij artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming Deze soorten zijn
beschermd naast de in bijlage IV van de Habitatrichtlijn (HRL) en de Vogelrichtlijn (VRL)
Onderdeel A:
Zoogdieren (33), amfibieën (8), reptielen (3), vissen (7), dagvlinders (23), libellen (8) en
kevers (1).
Onderdeel B
Planten (76)

Beschermde soorten uit de Vogelrichtlijn (VRL)
51 soorten in 5 categorieën.
Nesten van vogelsoorten van categorie 1 t/m 4 zijn jaarrond beschermd, de nesten van
soorten in categorie 5 zijn beschermd als er onvoldoende alternatieven zijn.

Categorieën:
1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen
in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats.
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die
daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke)
voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde
plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De

Ecologisch Adviesbureau Ettema Uden
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(fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief
beschikbaar.
4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of
nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.
5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar
daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over
voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich
elders te vestigen.

Beschermde soorten uit de Habitatrichtlijn (HRL)
Amfibieën (8), dagvlinders (8), haften (1), kevers (4), libellen (9), nachtvlinders (1),
reptielen (7), bladmossen (2), varens (1), vissen (2), weekdieren (2), zaadplanten (5) en
zoogdieren: vleermuizen (22), landzoogdieren (8), zeezoogdieren (22).
Vogels uit de Habitatrichtlijn: 328

Natura 2000-gebied:
gebied, dat:
a. door de bevoegde autoriteit van het land waarin het gebied is gelegen is
aangewezen als speciale beschermingszone, ter uitvoering van de artikelen 3, tweede
lid, onderdeel a, en 4, eerste en tweede lid, van de Vogelrichtlijn of de artikelen 3,
tweede lid, en 4, vierde lid, van de Habitatrichtlijn, of
b. is opgenomen op de lijst van gebieden van communautair belang, bedoeld in
artikel 4, tweede lid, van de Habitatrichtlijn;

2.2

Provinciale wetgeving
Uit:

Verordening natuurbescherming Noord-Brabant

Artikel 1.7
1. Provinciale staten stellen een provinciale natuurvisie vast.
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2. Een provinciale natuurvisie bevat de hoofdlijnen van:
o

a. het te voeren provinciale beleid gericht op het behoud en het zo mogelijk
versterken van de biologische diversiteit en het duurzame gebruik van de
bestanddelen daarvan, waartoe in elk geval behoort het beleid gericht op de
uitvoering van de verplichtingen, genoemd in artikel 1.12, eerste en tweede lid;

o

b. ingeval de provincie dat van belang acht:
"

^. het te voeren provinciale beleid gericht op de uitvoering van de
bevoegdheid, genoemd in artikel 1.12, derde lid;

"

2°. het te voeren provinciale beleid gericht op het behoud, beheer en zo
nodig herstel van waardevolle landschappen, met inachtneming van
hun cultuurhistorische kenmerken, of

"

3°. het te voeren provinciale beleid gericht op het behoud en het zo
mogelijk versterken van de recreatieve, educatieve en belevingswaarde
van natuur en landschap.

3. Een provinciale natuurvisie besteedt in het bijzonder aandacht aan de integratie van
het in het tweede lid bedoelde provinciale beleid met het provinciale algemene
economisch beleid, ruimtelijke beleid, milieubeleid, waterbeleid en cultuurbeleid, en
aan de samenhang tussen het in het tweede lid bedoelde beleid en het beleid en de
verantwoordelijkheden van andere overheden op dat terrein.
4. Onderdelen van het provinciale beleid, bedoeld in het tweede lid, kunnen worden
opgenomen in een andere provinciale visie.
5. Artikel 1.6, eerste en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op de
provinciale natuurvisie, met dien verstande dat waar in dat eerste lid sprake is van
Onze Minister, in plaats daarvan wordt gelezen: provinciale staten.
6. Provinciale staten dragen zorg voor publicatie van de provinciale natuurvisie.

Artikel 1.8
1. Onze Minister ziet toe op de staat van instandhouding van de natuurlijke habitats,
de habitats van soorten en de dier- en plantensoorten, genoemd in onderscheidenlijk
de bijlagen I, II, IV en V bij de Habitatrichtlijn, en van de vogelsoorten, genoemd in
bijlage I bij de Vogelrichtlijn, en de niet in die bijlage genoemde geregeld voorkomende
trekvogelsoorten.
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2. Onze Minister bevordert het onderzoek en wetenschappelijk werk, bedoeld in
artikel 10, eerste lid, van de Vogelrichtlijn en artikel 18, eerste lid, van de
Habitatrichtlijn.
3. Onze Minister draagt zorg voor de verstrekking van gegevens aan de Europese
Commissie overeenkomstig de vereisten van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.
Voor zover het gaat om gegevens die betrekking hebben op door gedeputeerde staten
of provinciale staten genomen besluiten of getroffen maatregelen, of om gegevens die
betrekking hebben op de staat van instandhouding van de in het eerste lid bedoelde
habitats en soorten in hun provincie, verstrekken gedeputeerde staten van de
desbetreffende provincie deze aan Onze Minister.

Ŝ 2 Beschermingsregime soorten

Artikel 2.2 Vrijstelling andere soorten
1. In verband met handelingen als bedoeld in artikel 3.10, tweede lid, onder a, e, f en
g, van de wet, is het, in afwijking van de verboden, bedoeld in artikel 3.10, eerste lid,
van de wet, toegestaan om:
a. de soorten genoemd in bijlage 3, behorende bij deze verordening, te vangen;
b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de soorten, bedoeld in
het eerste lid, opzettelijk te beschadigen of te vernielen;
2. Door Gedeputeerde Staten kan bijlage 3, behorende bij deze verordening, worden
gewijzigd.

Artikel 2.3 Tijdelijke vrijstelling bunzing, hermelijn en wezel
1. In verband met handelingen als bedoeld in artikel 3.10, tweede lid, onder a, e, f en
g, van de wet, is het in afwijking van de verboden, bedoeld in artikel 3.10, eerste lid,
van de wet, tijdelijk toegestaan om:
a. de soorten bunzing, hermelijn en wezel te vangen;
b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de soorten, genoemd
onder a, opzettelijk te beschadigen of te vernielen.
2. De tijdelijke vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, geldt tot 1 oktober 2017.

Artikel 2.5 Vrijstelling amfibieën ter veiligstelling tegen het verkeer
1. Ter veiligstelling tegen het verkeer is het, in afwijking van de verboden, bedoeld in
de artikelen 3.5, 3.6, tweede lid en 3.10 van de wet, toegestaan om:
Ecologisch Adviesbureau Ettema Uden
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a. beschermde inheemse kikkers, padden en salamanders te vangen door
middel van het plaatsen van schermen en met behulp van emmers;
b. de soorten, genoemd onder a, onder zich te hebben;
c. de soorten, genoemd onder a, te vervoeren.
2. De vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, geldt slechts:
a. voor het vervoeren over een afstand van ten hoogste 50 meter vanaf de
vangplaats;
b. voor zover de dieren na het vervoeren onmiddellijk weer in vrijheid worden
gesteld.

Artikel 2.6 Vrijstelling amfibieën voor onderzoek en onderwijs
Met het oog op het gebruik bij onderzoek en onderwijs is het, in afwijking van de verboden,
bedoeld in artikel 3.10 van de wet, toegestaan:
a. eieren van de meerkikker, de middelste groene kikker, de bruine kikker en de
gewone pad, te vangen;
b. eieren van de soorten, genoemd onder a, onder zich te hebben;
c. eieren van soorten, genoemd onder a, te vervoeren;
d. de meerkikker, de middelste groene kikker, de bruine kikker en de gewone
pad onder zich te hebben, voor zover de metamorfose nog niet is voltooid;
e. de soorten, genoemd onder d, te vervoeren.

Artikel 2.7 Vrijstelling keutels, braakballen, losse veren en sterrenschot voor onderzoek en
onderwijs
Met het oog op het gebruik van deze producten voor onderzoek of onderwijs is het, in
afwijking van de verboden, bedoeld in de artikelen 3.2, zesde lid en 3.6, tweede lid, van de
wet, toegestaan:
a. keutels, braakballen, losse veren en sterrenschot onder zich te hebben;
b. de producten, genoemd onder a, te vervoeren.

Artikel 2.8 Vrijstelling uitzetten diersoorten
1. Voor zover, op basis van deze paragraaf, soorten zijn gevangen is het, in afwijking
van het verbod, bedoeld in artikel 3.34, eerste lid, van de wet, toegestaan dieren of
eieren van dieren uit te zetten.
2. De uitzetting, bedoeld in het eerste lid, vindt zo spoedig mogelijk plaats op een voor
de soort geschikte locatie

Ecologisch Adviesbureau Ettema Uden
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Bijlage 3 behorende bij de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant

Soorten als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder a

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Amfibieën
Bruine kikker

Rana temporaria

Gewone pad

Bufo bufo

Kleine watersalamander

Lissotriton vulgaris

Meerkikker

Rana ridibunda

Middelste groene kikker (of bastaardkikker)

Rana esculenta

Zoogdieren
Aardmuis

Microtus agrestis

Bosmuis

Apodemus sylvaticus

Dwergmuis

Micromys minutus

Dwergspitsmuis

Sorex minutus

Egel

Erinaceus europeus

Gewone bosspitsmuis

Sorex araneus

Haas

Lepus europeus

Huisspitsmuis

Crocidura russula

Konijn

Oryctolagus cuniculus

Ondergrondse woelmuis

Pitymys subterraneus

Ree

Capreolus capreolus

Rosse woelmuis

Clethrionomys glareolus

Tweekleurige bosspitsmuis

Sorex coronatus

Veldmuis

Microtus arvalis

Vos

Vulpes vulpes

Wild zwijn

Sus scrofa

Woelrat

Arvicola terrestris

Ecologisch Adviesbureau Ettema Uden
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3.

Natuurwaarden van het perceel aan de Waardjesweg Asten

3.1

Werkwijze

3.1.1

Veldonderzoek

De aanwezige natuurwaarden zijn in beeld gebracht op basis van actuele
inventarisatiegegevens van de omgeving en een nieuwe inventarisatie van actuele
natuurwaarden van het bedoelde perceel. Op dinsdag 14 april 2019 is het perceel onderzocht
op vleermuizen en sporen van vleermuizen.
3.1.2

Bronnenonderzoek

Bij het bronnenonderzoek is vooral gelet op beschermde soorten in het kader van de
Natuurwet.
De locatie ligt niet in een Natura 2000 gebied.
Actuele gegevens van de locatie uit waarneming.nl van relevante

groepen komen uit

kilometervak 177-406 in de periode 2013 tot 2020. Zie Bijlage 1

3.2

Actuele Gegevens uit Waarneming.nl en veldonderzoek

Zeldzame soorten worden niet vermeld voor het gebied.
Zoogdieren:

Voor het kilometervak worden Gewone grootoorvleermuis en Franjestaart
vermeld. Uit eigen onderzoek van de naburige bossen is bekend, dat ook de
Gewone dwergvleermuis, Bruine dwergvleermuis en Laatvlieger voorkomen.
Voornamelijk de Gewone dwergvleermuis zal algemeen voorkomen in stedelijke
omgeving. Waterpartijen liggen niet in de buurt.

De rode eekhoorn is beschermd (Lijst A van de wet Natuurbescherming) en komt voor in het
kilometervak. Op het perceel staat een roodbladige kerspruim prunus cerasifera
'nigra'. Deze is niet geschikt voor bewoning door eekhoorn of vleermuizen. In
principe wordt de boom gespaard.
Voor de das en mol is geen leefgebied aanwezig op het perceel.

Ecologisch Adviesbureau Ettema Uden

15

.

*

‘•V
, .iŕ*

'-■"Tt

WJ'
'i*''

öţaM

_____

ŠŠSnīīü

i -J !Ľ
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Zoldertje van bijgebouw 1
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Bijgebouw 2 heeft een spouwmuur
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Blinde muur van bijgebouw 2 zonder ventilatievoegen
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Achterzijde van het hoofdgebouw
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Detail van de dakrand aan de achterzijde van het hoofdgebouw

Vleermuizen maken graag gebruik van holtes in spouwmuren of dakranden.
Bijgebouw 1 was goed afgedicht en zonder kleine openingen in de dakrand. Het
zoldertje is onderzocht op dieren en keuteltjes. Beide zijn niet aangetroffen. Ook
buiten langs de muur zijn geen uitwerpselen gevonden.
Bijgebouw 2 heeft wel een spouwmuur met maar één ventilatierooster. Dit is met een
endoscoop onderzocht . hierbij zijn geen sporen gevonden. De dakrand van het
platte dak is naadloos aangebracht. Er is geen ruimte in het dak aanwezig.
Achterzijde van het hoofdgebouw heeft een spouwmuur zonder isolatiemateriaal. Het enige
spouwrooster is met een endoscoop onderzocht. De dakrand is geheel dicht
afgewerkt. Er zijn geen vleermuizen of sporen van vleermuizen in de vorm van
keuteltjes aangetroffen.

Ecologisch Adviesbureau Ettema Uden
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Conclusie: De aanwezigheid van vleermuizen in de achtermuur van het hoofdgebouw en in
beide bijgebouwtjes is uitgesloten
Vogels:

Er zijn talrijke vogels aanwezig in het aangrenzende bos, maar op het perceel is
geen nestgelegenheid aanwezig en sporen van nesten of uitwerpselen zijn niet
aangetroffen.

Planten:
3.3

Op het perceel zijn geen beschermde soorten gevonden.

Gebiedskarakteristiek/biotopen

Het perceel is geheel bestraat en er is slechts een plantvak voor de sierkers met
onderbeplanting

3.4

Conclusie natuurwaarden

Zoogdieren:
Behalve de rode eekhoorn, das en mol worden er geen zoogdieren voor kilometervak 177-406
vermeld. Het perceel is niet geschikt anders dan voor vleermuizen.
Vogels:
Slechts kleine zangvogeltjes kunnen foerageren in de kerspruim.
Nachtvlinders:
In de omgeving komen processierupsen voor en de nachtvlinders

zijn bulkvoer voor vleermuizen..
Planten:
Er zijn geen beschermde planten aanwezig.
4

Adviezen voor de herinrichting van het perceel.

Om de natuurwaarde nog enigszins te verhogen in deze versteende omgeving kan een enkel
nestkastje opgehangen worden. Mezen en vleermuizen in de omgeving zijn zeer nuttig voor
de bestrijding van de processierups.
Het ophangen aan de buitenmuur van de nieuwbouw van een vleermuiskast helpt tegen
overlast van de processierups.
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Bijlage 1 Fauna
OdiliapeelVerassende natuurwaarden en kansen

Willem Peters en Nico Ettema, 2005. De bossen van

Het voorkomen van 4 soorten vleermuizen in de bossen nabij de Oude dijk.
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Odiliapee

Leaflet | Tiles © Google — Source Google maps

Soorten
Soortgroep

Zoogdieren

Familie

Alle

T

Zeldzaamheid
onbekend
Begindatum 2013-01-01
tot

T
T

2020-04-16
v' Zonder exoten, escapes,ondersoorten, varianten etc
Alleen eigen waarnemingen

I#
1
2
3
4
5
6
7
7

Aantal Kaart I

Soort
Euraziatische Rode Eekhoorn - Sciurus vulgaris
Veldmuis - Microtus arvalis
Gewone Bosmuis - Apodemus sylvaticus
Mol - Talpa europaea
Franjestaart- Myotis nattered
Gewone Grootoorvleermuis - Plecotus auritus
Das - Meles meles
resultaten

1
1
1
2
1
1
1

m
[i
[i
[i
[i
[i
[i
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VERANTWOORDING VERSPREIDINGSGEGEVENS FLORA EN FAUNA
Algemeen
"

www.overheid.nl

"

www.natuurcompendium.nl

"

www.brabant.nl

Flora en fauna van de omgeving
^

Waarneming.nl

^

Veldonderzoek door ecoloog drs. N.A. Ettema
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Bijlage 4

Gegevens VStacks Vergunningen en VStacks gebied

Gegenereerd op: 20-04-2020 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.

Naam van de berekening: Vergunde situatie Oudedijk 80a
Gemaakt op: 20-04-2020 10:09:47
Rekentijd: 0:00:01
Naam van het bedrijf: Oudedijk 80a Odiliapeel, vergunde situatie (receptor Oudedijk 59
Berekende ruwheid: 0,34 m
Meteo station: Eindhoven
Brongegevens:
Volgnr.

BronID

X-coord.

Y-coord.

1
2
3
4
5

stal 1a
stal 1b
stal 2a
stal 2b
Dierenverblijf

177
177
177
177
177

406
406
406
406
406

713
707
682
681
703

024
002
057
008
059

EP Hoogte

3,2
3,4
3,2
3,4
1,5

Gem.geb. hoogte

3,8
3,8
3,7
3,7
1,5

EP Diam.

1,60
0,50
2,91
0,50
0,50

EP Uittr. snelh.

1,03
4,00
0,68
4,00
0,40

Geur gevoelige locaties:
Volgnummer
6

GGLID
Oudedijk 59

Xcoordinaat
177 098

Ycoordinaat
406 089

Geurnorm
3,0

Geurbelasting
0,6

Oudedijk BOa Odiliapeel, vergunde situatie (receptor Oudedijk 59

E-Aanvraag

3 048
7 360
6 940
2 496
39

Gegevens VStacks gebied
Rekengegevens
Naam van de berekening: achtergrondbelasting
Gemaakt op: 4-20-2020
10:10:42
Rekentijd :
0:00:55
Naam van het gebied: Oudedijk 59 Odiliapeel
Berekende ruwheid: 0,23 m
Meteo station: Eindhoven
Rekenuren: 10 %
Bronbestand: K:\Klanten\Verwijst Bouwkundig Adviesbureau\VERW09.OV01
Oudedijk 59 Odiliapeel, onderbouwing uitbreiding kantoor\VStacks
gebied\veehouderijbedrijven.dat
Receptorbestand: K:\Klanten\Verwijst Bouwkundig Adviesbureau\VERW09.OV01
Oudedijk 59 Odiliapeel, onderbouwing uitbreiding kantoor\VStacks
gebied\receptoren.dat
Resultaten weggeschreven in: K:\Klanten\Verwijst Bouwkundig
Adviesbureau\VERW09.OV01 Oudedijk 59 Odiliapeel, onderbouwing uitbreiding
kantoor\VStacks gebied
Rasterpunt linksonder x:
Rasterpunt linksonder y:
Gebied lengte
(x): 4000
Gebied breedte (y): 4000

175098 m
404089 m
m , Aantal gridpunten: 10
m , Aantal gridpunten: 10

408089

Cor toarberekening

•or gebied

fedijk 59

xii liapeel

404089
175098

179098

Ruimtelijke onderbouwing
Oudedijk 59, Odiliapeel

Receptorpunten
Identifier X-coordinaat
1
177098
406089

Y-coordinaat
10

NORM-OU

Resultaat
Cumulatieve geurbelasting op receptorpunten, zoals berekend
RecepID X-coor
Y-coor
Geurnorm Geurbelasting [OU/mS]
1 177098.0 406089.0
10.000
9.885

Ruimtelijke onderbouwing
Oudedijk 59, Odiliapeel

IDNR

X COORD

0
22450
32326
324 68
32473
32474
32475
3247 6
32477
3247 9
32480
32481
32482
32484
32484
32484
32484
32484
32485
32486
32489
324 92
324 92
324 92
324 92
324 92
324 93
324 93
324 93
324 94
324 95
324 96
32500
32501
32502
32503
32506
32507
32510
32511
32513

0
177039
176922
175121
176166
176171
175276
177329
177773
177262
177412
178861
176640
177786
177764
177745
177796
177774
177904
178038
178425
177713
177707
177682
177681
177703
177843
177850
177883
178165
178265
178851
176032
175565
176225
176107
175500
175864
176599
177365
178585

Y COORD
0
404145
405102
405626
406387
405956
406080
406400
406469
406872
406934
408143
406658
405798
405799
405806
405746
405760
405763
405711
405636
40024
406002
406057
406008
406059
405967
406010
405975
405827
405783
405621
405804
405825
405670
405657
405487
405384
404744
404558
404422

0
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
6
1.5
6
6
6
3.2
3.4
3.2
3.4
1.5
3
3
1.3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

EP- hoogte

GemGebH

0
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3.4
3.4
3.4
4.6
3.4
6
6
6
3.8
3.8
3.7
3.7
1.5
3.8
3.8
3.6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
7.9
0.4
4
4
4
1.03
4
0.68
4
0.4
4
4
5.64
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.74
0.5
0.5
0.91
0.5
0.5
0.5
0.5
1.6
0.5
2.91
0.5
0.5
0.5
0.5
1.59
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

0
0
13807
377 95
0
0
78
0
0
72813
11048
113123
14 690
6194
6185
6185
13950
78
17747
43660
3910
3048
7360
6940
24 96
39
6875
3890
10820
78
4 6070
43618
10350
0
43227
14 4 00
1210
17000
40940
0
819

EP-bindiam

EP-uittree

0
0
13807
377 95
0
0
78
0
0
72813
11048
113123
14 690
6194
6185
6185
13950
78
17747
43660
3910
3048
7360
6940
24 96
39
6875
3890
10820
78
4 6070
43618
10350
0
43227
14 4 00
1210
17000
40940
0
819

Scheidingsweg 13
Dennenstraat
1
Oosterheidestraat
Oudedijk
1
Rechtestraat
3
Rechtestraat
6
Beukenlaan
52
Beukenlaan
55
Nieuwedijk
10
Nieuwedijk
12
Nieuwedijk
18
Nieuwedijk
2
Oudedijk
115
Oudedijk
115
Oudedijk
115
Oudedijk
115
Oudedijk
115
Oudedijk
119
Oudedijk
123
Oudedijk
135
Oudedijk
8 0A
Oudedijk
8 0A
Oudedijk
8 0A
Oudedijk
8 0A
Oudedijk
8 0A
Oudedijk
80B
Oudedijk
80B
Oudedijk
80B
Oudedijk
82A
Oudedijk
84
Oudedijk
86
Vogelstraat
10
Vogelstraat
4
Vogelstraat
5
Vogelstraat
5A
Oosterheidestraat
Oosterheidestraat
Hemelrijkstraat
Hemelrijkstraat
Hemelrijkstraat

0
Boekel
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden

E-Vergund

5427LN
5409SN
6
5409AA
5409AG
5409AJ
5409AS
5409SX
5409SB
5409SB
5409SB
5409SB
5409SC
5409SC
5409SC
5409SC
5409SC
5409SC
5409SC
5409SC
5409SC
5409SC
5409SC
5409SC
5409SC
5409SC
5409SC
5409SC
5409SC
5409SC
5409SC
5409SH
5409SH
5409SH
5409SH
11
21
11
15
23

E-MaxVerg

adres

BOEKEL
ODILIAPEEL
5408SN VOLKEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
stal 1a
ODILIAPEEL
stal 1b
ODILIAPEEL
stal 2a
ODILIAPEEL
stal 2b
ODILIAPEEL
Dierenverblijf
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
5409SK ODILIAPEEL
5409SK ODILIAPEEL
5409SP ODILIAPEEL
5409SP ODILIAPEEL
5409SP ODILIAPEEL

Ruimtelijke onderbouwing
Oudedijk 59, Odiliapeel

32514
32515
32516
32517
32518
32519
32521
32522
32523
32524
32525
32526
32527
32528
32530
32531
32534
32534
32534
32534
32534
32535
32536
32540
32543
32544
32545
32546
32551
32555
32556
34377
35275
300770
301208
301221

176411
176323
176465
177365
177437
177167
177022
177174
177339
177334
178549
178560
178582
178196
178737
178270
177538
177533
177523
177566
177587
177899
177633
178500
178913
179013
179057
179075
178647
178193
178188
176602
178215
178823
176293
177303

404881
404780
404741
404166
404166
404922
404311
406699
406738
406658
406743
406620
406544
407406
406165
407550
406496
406504
406523
406484
406478
406524
406632
405951
406895
406240
406503
406113
404971
405358
405087
406424
405538
406772
405413
404199

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3.3
3.7
3.4
3.3
2.9
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

3
6
8
8

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.35
0.56
0.56
0.35
2.05
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1.04
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0
10140
33322
11548
2954
0
712
31312
7200
38147
552
20727
25928
9775
44529
0
3221
3128
7321
614
3624
11670
24054
0
37920
32301
17 939
91214
0
58380
45657
0
106124
129256
0
0

0
10140
33322
11548
2954
0
712
31312
7200
38147
552
20727
25928
9775
44529
0
3221
3128
7321
614
3624
11670
24054
0
37920
32301
17 939
91214
0
58380
45657
0
106124
129256
0
0

Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden

Hemelrijkstraat
Hemelrijkstraat
Hemelrijkstraat
Scheidingsweg 10
Scheidingsweg 12
Torenvalkweg
2
Torenvalkweg
9
Rogstraat
1
Rogstraat
2
Rogstraat
4
Rode Eiklaan
10
Rode Eiklaan
14
Rode Eiklaan
16
Rode Eiklaan
1A
Rode Eiklaan
20
Rode Eiklaan
2B
Beukenlaan
56
Beukenlaan
56
Beukenlaan
56
Beukenlaan
56
Beukenlaan
56
Beukenlaan
57
Beukenlaan
58A
Vijfhoekstraat 6
Ontginningsweg 2
Ontginningsweg 3
Ontginningsweg 4
Ontginningsweg 5
Reigerweg
3
Kievitlaan
6
Kievitlaan
8
Koolmeesstraat 2
Kievitlaan
4
Beukenlaan
69
Oosterheidestraat
Scheidingsweg 10

4
7
9
5409SR
5409SR
5409ST
5409ST
5409SV
5409SV
5409SV
5409SW
5409SW
5409SW
5409SW
5409SW
5409SW
5409SX
5409SX
5409SX
5409SX
5409SX
5409SX
5409SX
5409TA
5409TC
5409TC
5409TC
5409TC
5409TD
5409TJ
5409TJ
5409AE
5409TJ
5409SX
33
5409SR

5409SP ODILIAPEEL
5409SP ODILIAPEEL
5409SP ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
ODILIAPEEL
5409SK ODILIAPEEL
ODILIAPEEL

Ruimtelijke onderbouwing
Oudedijk 59, Odiliapeel

Bijlage 5

vJ

Verslag omgevingsdialoog

Bijeenkomst: Presentatie uitbereidingsplannen kantoor oudedijk 59
Datum: Woensdag 11 maart 2020
Locatie: Oudedijk 59 Odiliapeel
Uitgenodigd: Omwonenden

Naam

Adres

E-mail (tbv nieuws)

Oudedijk 50

0' Nee*

Oudedijk 55

Ja ! Nee*

Oudedijk 57

Ja ! Nee*

Oudedijk 57

Ja 1 Nee*
Ja t Nee*
............................ .......................
........................Cy.He:e:..

Oudedijk 61
Papaverstraat 15a
Papaverstraat 20

Ja 1 Nee-*

Papaverstraat 22

Ja 1 Nee*

i

JaZ-Neeî
Papaverstraat 26

ŗ

fyyĄ ^

Ja ! Nee*

Papaverstraat 28

Ja 1 Nee*

Papaverstraat 30

Ja ! Nee*

.......................... .................................................. p.^.po.'bt........

Ja /-Nee*
Ja /--Nee*

..................................... .............................................................±.........

Ja t Nee*

.................................................................
1
..........................................................................................QV^Tvi...

Ja 1 Nee*
Ja 1 Nee*
Ja 1 Nee*

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Handtekening

Op de hoogte houden
^

Uŕ

Afgemeld
.................

Formulier tbv vragen en opmerkingen
Uitbereidingsplannen kantoor oudedijk 59
Woensdag 11 maart 2020
Naam:
Adres:
Email adres:
Telefoonnummer:

Vraag Z opmerking Z bezwaar / aandachtspunt

te spreken over het plan.

Dit formulier is voor alle op- of aanmerkingen of vragen rond de uitbereiding van het
kantoorpand aan de oudedijk 59. De ontvangst zal schriftelijk worden bevestigd (email of
post) alsmede de inhoudelijke behandeling. Het telefoonnummer wordt enkel gebruikt
indien er nog vragen zijn voor er inhoudelijk kan worden gereageerd.
Versturen kan naar Oudedijk 59, 5409AB Odiliapeel, administratie@loonbureau.nl of op
deze avond zelf overhandigen.

Bijlage 6

Advies veiligheidsregio

Brabant-Noord

BRANDWEER
ADVIES Externe veiligheid Oudedijk 59

Gegevens risicobeheersing
Behandeld door
Telefoon
Datum advies

de heer P. de Kort
06-51138317
dinsdag 14 april 2020

Gegevens bevoegd gezag
Bevoegd gezag
Contactpersoon
Telefoon en e-mail
Kenmerk adviesverzoek

Gemeente ODBN
de heer H. de Lange
0485-729146, hdelange@odbn.nl

Gegevens aanvraag
Naam
Adres
Gevraagd productnummer
Zaaknummer bevoegd gezag
Zaaknummer brandweer

Uitbreiding kantoorgebouw
Oudedijk 59, 5409 AB te Odiliapeel
Z/117413
2020-0233

Advies
Het plangebied ligt op ca. 580 meter van N264 waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd.
Relevant scenario i.r.t. het transport van gevaarlijke stoffen over deze weg en het plangebied is het
scenario toxisch.
Voor dit scenario is door VRBBN een standaard advies t.b.v. de ODBN opgesteld. (zie bijlage)
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Bijlagen
Verantwoording groepsrisico (beperkt) toxisch
Vanwege de ligging van de planlocatie in het invloedsgebied van een risicobron waarvan een toxische
wolk het maatgevende scenario is, dient een beperkte verantwoording van het groepsrisico plaats te
vinden. Hierbij is de Veiligheidsregio om advies gevraagd. Het advies is verwerkt in de
verantwoording.

Scenario('s)
Het relevante scenario voor het plangebied i.r.t. het transport van gevaarlijke stoffen is het
overdrijven van een toxische wolk. Door bijvoorbeeld een incident tijdens de verlading of door een
mechanische impact op de tank ontstaat een gat waardoor in korte tijd een groot deel van de
toxische stof vrijkomt en met de wind mee wordt verspreidt. De kans op een dergelijk ongeval is
bijzonder klein.
De gevolgen voor personen zijn afhankelijk van de concentratie en blootstellingstijd aan de stof.

Mogelijkheden tot bestrijdbaarheid van een calamiteit
Bij het scenario toxische wolk zal de brandweer proberen de toxische wolk neer te slaan. Bij een
snelle verspreiding van de toxische wolk zal dit echter beperkt effect hebben. De bestrijdbaarheid
wordt om deze reden als matig beoordeeld.

De mogelijkheden tot zelfredzaamheid
Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar. Het zelfredzame
vermogen van personen is een belangrijke voorwaarde om grote aantallen slachtoffers bij een
incident te voorkomen. De mogelijkheden voor zelfredzaamheid bestaan globaal uit schuilen binnen
bebouwing en ontvluchten van het plangebied.

Mogelijkheden zelfredzaamheid
De mogelijkheden ten aanzien van de zelfredzaamheid zijn goed. Er worden geen niet- of verminderd
zelfredzame mensen in het plangebied gehuisvest. De aanwezigen zijn normaal gesproken in staat
om zelfstandig conform instructies bijvoorbeeld via NL-Alert te reageren. Het aantal mensen in het
plangebied is beperkt.

Is het gebied voldoende ingericht om de zelfredzaamheid te kunnen faciliteren?
Behalve de vraag of zelfredding mogelijk is, zijn de fysieke eigenschappen van gebouwen en
omgeving van invloed op de vraag of die zelfredding optimaal kan plaatsvinden.
Vanuit de hierboven geschetste mogelijkheden is het dus van belang, dat het plangebied:
- goed te alarmeren is;
- goed te schuilen is;
- goed te ontvluchten is.
Alarmering
In geval van een calamiteit zal NL-Alert worden ingezet. NL-Alert is een aanvullend alarmmiddel van
de overheid voor de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving
van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de
hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen.
Schuilmogelijkheden
Schuilen in de afgesloten bebouwing zal in beginsel de beste manier zijn om de calamiteit met het
scenario toxische wolk te overleven.
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