
  

Bestemmingsplan “Mgr. Nolensstraat 
5/5a, Stramproy” 
Gemeente Weert 

Bijlagenboek 

 

 



  

Bestemmingsplan “Mgr. Nolensstraat 
5/5a, Stramproy” 
Gemeente Weert 

Bijlagenboek 

 

 

Rapportnummer BRO: 

 

P02755 

Identificatienummer: 

 

NL.IMRO.0988.BPMgrNolensstr5-ON01 

Datum: 

 

22 december 2020 

Projectleider BRO: 

 

SD 

Ontwerp: 

 

27 november 2020. 22 december 2020 

Vaststelling: 

 

 

Trefwoorden:  

 

Woningbouw, Mgr. Nolensstraat 5/5a, Stramproy, ge-

meente Weert 

Bron foto kaft:  

 

Hollandse Hoogte 4 

Beknopte inhoud:  

 

Nieuw bestemmingsplan ten behoeve van de ontwikke-

ling van tien appartementen in de vorm van een hoeve-

boerderij aan de Mgr. Nolensstraat 5/5a te Stramproy, in 

de gemeente Weert. 

  

  

 

BRO 

Vestiging Tegelen 

Industriestraat 94 

5931 PK Tegelen 

T +31 (0)77 373 06 01 

E info@bro.nl 



Mgr. Nolensstraat 5/5a, Stramproy



Inhoudsopgave

Bijlagen bij toelichting       3

Bijlage 1  Milieuhygiënisch vooronderzoek bodem    4

Bijlage 2  Akoestisch onderzoek       23

Bijlage 3  Advies veiligheidsregio      54

Bijlage 4  Quickscan flora en fauna      57

Bijlage 5  Aerius berekening       69

Bijlage 6  Vervolgonderzoek huismus, gierzwaluw en vleermuis  86

2 Bestemmingsplan "Mgr. Nolensstraat 5/5a, Stramproy" (ontwerp)



Bijlagen bij toelichting

 Bestemmingsplan "Mgr. Nolensstraat 5/5a, Stramproy" (ontwerp) 3



Bijlage 1  Milieuhygiënisch vooronderzoek bodem

4 Bestemmingsplan "Mgr. Nolensstraat 5/5a, Stramproy" (ontwerp)



 

 

MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK BODEM 

MGR. NOLENSSTRAAT 5/5A 

TE STRAMPROY 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

Rapportage milieuhygiënisch vooronderzoek bodem 

Mgr. Nolensstraat 5/5a te Stramproy 

  

Opdrachtgever BRO 

 Postbus 4 

 5280 AA Boxtel 

  

Rapportnummer 12609.001 

Versienummer D1 

Status Eindrapportage 

Datum 30 april 2020 

  

Vestiging Limburg 

Rijksweg Noord 39 

6071 KS  Swalmen 

088 - 5001600 

swalmen@econsultancy.nl 

Opsteller E.J.C. Kegel MA 

Paraaf 

 

Kwaliteitscontrole drs. E. Hartingsveld 

Paraaf 

 

Kwaliteitszorg 
Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies- 
en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op 
het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt con-
form de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toe-
passen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.  
 
Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhand-
boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. 
 
Betrouwbaarheid 
Opgemerkt wordt dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econsultancy voor het verkrijgen 
van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor de juistheid en volledigheid 
van deze informatie. 



 

 

INHOUDSOPGAVE 
 

1 INLEIDING .................................................................................................................................. 1 

2 AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE VOORONDERZOEK ................................................ 1 

3 GERAADPLEEGDE BRONNEN ................................................................................................. 2 

4 HISTORISCH EN HUIDIG GEBRUIK ONDERZOEKSLOCATIE ............................................... 2 

5 TOEKOMSTIGE SITUATIE ........................................................................................................ 3 

6 CALAMITEITEN .......................................................................................................................... 4 

7 UITGEVOERD(E) BODEMONDERZOEK(EN) OP DE ONDERZOEKSLOCATIE..................... 4 

8 AANGRENZENDE TERREINDELEN/PERCELEN .................................................................... 4 

9 INFORMATIE LOKALE/REGIONALE ACHTERGRONDGEHALTEN ........................................ 4 

10 BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE ............................................................................... 4 

11 TERREININSPECTIE ................................................................................................................. 5 

12 SAMENVATTING EN CONCLUSIES ......................................................................................... 6 

 
   

BIJLAGEN: 
 
1.  - Topografische ligging van de locatie 

2a.  - Locatieschets 

2b. - Foto's onderzoekslocatie 

 



 

Rapport 12609.001 versie D1  Pagina 1 van 6 

1 INLEIDING 
 
BRO heeft aan Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een milieuhygiënisch vooron-

derzoek bodem op de locatie Mgr. Nolensstraat 5/5a te Stramproy. 

 

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen nieuw-

bouw op de onderzoekslocatie. 

 

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem heeft tot doel te bepalen of er aanleiding bestaat voor het 

uitvoeren van een bodemonderzoek conform de NEN 5740 en/of NEN 5707, door middel van een 

archiefonderzoek, een interview met de eigenaar/gebruiker en een terreininspectie. 

 

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is verricht conform de NEN 5725:2017 "Bodem - Land-

bodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek". 

 

 

2 AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE VOORONDERZOEK 

 

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende terreindelen binnen een 

afstand van 25 meter.  

 

De onderzoekslocatie (± 1.645 m²) is gelegen aan de Mgr. Nolensstraat 5/5a te Stramproy (zie bijlage 

1) en is kadastraal bekend gemeente Weert, sectie D, nummers 4509 en 5225. 

 

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 

32,5 m +NAP en zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie X = 178.406, Y = 

356.074. 
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3 GERAADPLEEGDE BRONNEN 

 

In tabel I zijn de in het kader van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem geraadpleegde bronnen 

weergeven. Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens 

verzameld over het historische, huidige en toekomstige gebruik, eventuele calamiteiten, eventueel 

eerder uitgevoerde bodemonderzoeken, de bodemopbouw en geohydrologie, verhardingen, kabels 

en leidingen. 

 
Tabel I. Geraadpleegde bronnen 

 

Onderdeel Bron 

Historisch, huidig en toekomstig gebruik Opdrachtgever (contactpersoon mevrouw S. Driessen), d.d. 8 april 2020 

Bouw-/milieudossier, ondergrondse tanks,  

calamiteiten, eerder uitgevoerd bodemonderzoek 

Gemeente Weert (contactpersoon de heer G. Brouns), d.d. 22 april 2020 

Locatiegegevens van internet: 

- historisch topografisch kaartmateriaal 

- basisregistratie grootschalige topografie 

- kadastrale gegevens 

- hoogtekaart 

- luchtfoto's 

- Google streetview 

- provinciale bodeminformatie 

- bodemopbouw 

- geo(hydro)logie 

 

www.topotijdreis.nl 

www.pdok.nl 

www.kadaster.nl 

www.ahn.nl 

webservices.gbo-provincies.nl/lufo/services/wms 

maps.google.nl 

www.bodemloket.nl 

maps.bodemdata.nl 

www.dinoloket.nl 

Terreininspectie  Uitgevoerd door Econsultancy, d.d. 17 april 2020 

 

 

4 HISTORISCH EN HUIDIG GEBRUIK ONDERZOEKSLOCATIE 

 

Uit historisch kaartmateriaal uit de periode 1902 tot 1929 blijkt dat de onderzoekslocatie voornamelijk 

een agrarische bestemming had. Rond 1953 is op de locatie bebouwing gerealiseerd. Deze bebou-

wing op de onderzoekslocatie is sindsdien uitgebreid, maar de locatie is niet wezenlijk veranderd. In 

de onderstaande figuur (afbeelding 1) zijn uitsneden van historisch kaartmateriaal van de onder-

zoekslocatie weergegeven. 

 

Afbeelding I. Selectie historisch kaartmateriaal 
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De onderzoekslocatie is bebouwd met een woonhuis, bakkerij, loods en is gedeeltelijk in gebruik als 

parkeerplaats. De parkeerplaats is voorzien van een klinkerverharding. De oprit is voorzien van een 

gravel verharding, het overige terreindeel is grotendeels onverhard en grotendeels in gebruik als sier-

tuin, behorend bij het woonhuis.  

 

In 1948 is vergunning gegeven om op de onderzoekslocatie een woning met bakkerij te realiseren. 

Sindsdien is zowel de woning als de bakkerij in de loop der jaren verder uitgebreid tot in 1989. Sinds-

dien is de onderzoekslocatie niet meer wezenlijk veranderd. 

 

Tabel II geeft een opsomming van de verleende bouwvergunningen voor de onderzoekslocatie. Te-

vens is aangegeven of er in de bouwvergunning vermeld is of asbest als bouwmateriaal is toegepast. 
 

Tabel II. Verleende bouwvergunningen 

 

Naam aanvrager Jaartal  Omschrijving  Asbest toegepast in: 

 

M.J. Hendrikx juli 1948 bouwen woning met bakkerij n.b. 

M.J. Hendrikx mei 1950 bouwen schuurtje en garage n.b. 

M. Hendrikx maart 1953 bouw garage, berging en afdak bakkerij nee 

M.J. Hendrikx maart 1958 vergroten bakkerij nee 

P.W.J.H. Stultiëns augustus 1960 bouw bungalow nee 

M.J. Hendrikx februari 1961 uitbreiden bakkerij nee 

M.J. Hendrikx januari 1962 uitbreiden woonhuis nee 

M.J. Hendrikx september 1962 veranderen winkelruimte nee 

M.J. Hendrikx oktober 1965 bouw laadplaats bij bakkerij nee 

M.J. Hendrikx april 1970 verbeteren van 2 woningen (douche + wc’s) 

met een garage 

nee 

M.J. Hendrikx april 1971 bouw garage n.b. 

M.J. Hendrikx december 1976 bouw luifel nee 

M.J. Hendrikx maart 1979 uitbreiden bakkerij nee 

M.J. Hendrikx augustus 1981 bouw tuinmuur nee 

K.L.P.M. Hendrikx mei 1989 uitbreiden winkel nee 

 

Bij de gemeente Weert zijn geen gegevens aanwezig waaruit blijkt of er asbesthoudende materialen 

zijn toegepast op of in de (voormalige) bebouwing. 

 

Voor zover bij de opdrachtgever en de gemeente Weert bekend, heeft er op de onderzoekslocatie 

nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaatsgevonden. 

 

Uit de geraadpleegde bronnen blijkt geen aanwezigheid van ophogingen, dempingen of stortingen.  

 

In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's 

van de onderzoekslocatie. 

 

 

5 TOEKOMSTIGE SITUATIE 

 

De initiatiefnemer is voornemens de locatie aan te kopen, de huidige bebouwing te slopen en 10 

nieuwbouw appartementen te realiseren. 
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6 CALAMITEITEN 

 

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 

calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan en zijn geen gegevens bekend dat op 

deze locatie, als ook in de directe nabijheid, met schuim is geblust. Ook uit informatie van de ge-

meente Weert blijkt niet, dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorge-

daan. 

 

 
7 UITGEVOERD(E) BODEMONDERZOEK(EN) OP DE ONDERZOEKSLOCATIE 

 

Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 

 

 

8 AANGRENZENDE TERREINDELEN/PERCELEN 

 

In hoofdstuk 3 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en aan-

grenzende percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van 

de omliggende terreindelen is als volgt: 

 

Aan de oostzijde van de onderzoekslocatie bevindt zich de doorgaande weg de Monseigneur Nolens-

straat. In de overige richtingen grenst de onderzoekslocatie aan woonhuizen en bijbehorende siertui-

nen. 

 

Van de aangrenzende percelen zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend. 

 

De huidige eigenaar van de onderzoekslocatie is niets bekend omtrent potentieel bodembedreigende 

activiteiten op aangrenzende percelen. Er vinden geen industriële activiteiten in de directe omgeving 

van de onderzoekslocatie plaats. 

 

 

9 INFORMATIE LOKALE/REGIONALE ACHTERGRONDGEHALTEN 

 

Er is geen informatie beschikbaar over mogelijk regionaal verhoogde achtergrondgehalten in de 

grond.  

 

Regionaal komen verhoogde concentraties van metalen in het grondwater voor. De provincie Limburg 

heeft specifieke beleidslijnen geformuleerd met betrekking tot deze regionaal verhoogde concentra-

ties van metalen in het grondwater (zie “Beleidskader bodem, actualisatie 2016”, vastgesteld door 

Gedeputeerde Staten van Limburg op 26 juli 2016). 

 

 

10 BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 

 

De onderzoekslocatie ligt volgens de bodemkaart van Nederland in een niet-gekarteerd gebied. De 

dichtstbijzijnde kaarteenheid betreft een hoge zwarte enkeerdgrond, die volgens de Stichting voor 

Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit lemig fijn zand. De afzettingen, waarin deze bodem is 

ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Beegden. 

 



 

Rapport 12609.001 versie D1  Pagina 5 van 6 

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 29,5 m +NAP, waardoor het grondwa-

ter zich op ± 3 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens 

de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO in oostelijke richting.  

 

Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen 

zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie.  

 

De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.  

 

 

11 TERREININSPECTIE 

 

Op 17 april 2020 is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie van bronnen, 

die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwaterverontreiniging. 

 

De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze 

zijn opgenomen in hoofdstuk 4.  

 

Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een grond- en/of grondwaterverontreini-

ging aangetroffen. 

 

Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. 
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12 SAMENVATTING EN CONCLUSIES  

 

BRO heeft Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een milieuhygiënisch vooronder-

zoek bodem op de locatie Mgr. Nolensstraat 5/5a te Stramproy. 

 

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen nieuw-

bouw op de onderzoekslocatie. 

 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de onder-

zoekslocatie te verwachten. 

 

Op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem en de terreininspectie kan gesteld worden 

dat er milieuhygiënisch géén belemmeringen bestaan voor de voorgenomen bouwplannen op de on-

derzoekslocatie. De onderzoeksresultaten geven géén aanleiding voor verder bodemonderzoek dan 

wel een bodemonderzoek op analytische grondslag. 

 

Algemeen 

Indien er bij werkzaamheden grond vrijkomt die niet op de locatie kan worden hergebruikt, zijn de 

regels van het Besluit bodemkwaliteit, het “Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-

houdende grond en baggerspecie (d.d. 29 november 2019) of de regionale bodemkwaliteitskaart van 

toepassing.  

 

Econsultancy 

Swalmen, 30 april 2020 
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1 Inleiding 
 
 
In opdracht van BRO is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd naar het 
bouwplan aan de Monseigneur Nolensstraat 5 te Stramproy. Men is voornemens op de locatie 
een bestaande bakkerij te slopen, op het perceel wordt vervolgens nieuwbouw gepleegd in de 
vorm van een hoeveboerderij met daarin 10 appartementen. 
 
In het kader van een planologische procedure/Wet geluidhinde ris een akoestisch onderzoek 
noodzakelijk. In dit rapport is de gevelbelasting als gevolg van het wegverkeerslawaai 
berekend. De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de Standaard Rekenmethode 2 zoals 
opgenomen in het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. 
 
Middels voorliggende rapportage wordt verslag gedaan van de uitgangspunten en 
bevindingen van het uitgevoerde akoestisch onderzoek. 
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2 Uitgangspunten 
 
 
De projectlocatie is gesitueerd aan de Monseigneur Nolensstraat 5 te Stramproy, in het 
centrum van Stramproy. Men is voornemens op de locatie de bestaande bakkerij te slopen en 
op het perceel ruimte voor ruimte 10 appartementen te realiseren. 
 
Met betrekking tot het aspect wegverkeerslawaai bevindt de projectlocatie zich binnen het 
regime van de N292. Het perceel is binnen de bebouwde komgrens.  
 
Onderstaande figuur 1 geeft de geografische ligging van de projectlocatie met betreffende 
percelen (rood kader). In figuur 2 is een impressie van de beoogde nieuwbouw weergegeven.  

Figuur 1: projectlocatie 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figuur 2: impressie nieuwbouw 
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3  Wettelijk kader 
 
 
3.1 algemeen 
 
Hoofdstuk 6 van de Wet geluidhinder (Wgh) biedt het wettelijk kader voor de toegestane 
geluidbelasting vanwege een (spoor-)weg bij geluidgevoelige bestemmingen, waaronder 
woningen. 
 
Indien een geluidgevoelige bestemming binnen de geluidzone van een weg of spoorlijn wordt 
geprojecteerd, moet een akoestisch onderzoek worden uitgevoerd naar de geluidbelasting. De 
Wet geluidhinder is slechts van toepassing voor zover het gaat om geluidgevoelige 
bestemmingen binnen de geluidzone van een weg of spoorlijn. Binnen deze zone wordt de 
geluidbelasting berekend. 
 
3.1.1 geluidgevoelige bestemmingen 
Geluidgevoelige bestemmingen in de zin van de Wet geluidhinder zijn: 
 woningen; 
 scholen; 
 ziekenhuizen, verpleeghuizen; 
 overige gezondheidszorggebouwen; 
 terreinen bij gezondheidszorggebouwen; 
 woonwagenterreinen. 
 

3.1.2 geluidbelasting 
De geluidbelasting (Lden-waarde) wordt bepaald middels onderstaande formule. 
 

𝐿𝑑𝑒𝑛 = 10 ∗ log
1

24
(12 ∗ 10

𝐿𝑑𝑎𝑦
10 + 4 ∗ 10

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔+5

10 + 8 ∗ 10
𝐿𝑛𝑖𝑔ℎ𝑡+10

10 ) 

 
waarbij geldt:  
 Ld: het equivalente geluidniveau over de dagperiode (07.00 - 19.00 uur); 
 Le: het equivalente geluidniveau over de avondperiode (19.00 - 23.00 uur); 
 Ln: het equivalente geluidniveau over de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur). 
 

3.1.3 dove gevels 
Een zogeheten dove gevel is geen gevel in de zin van de Wet geluidhinder, maar voldoet aan 
de voorwaarden uit artikel 1b vijfde lid van de Wet geluidhinder:  
 een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in 

NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil 
tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A); 

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

 
Aangezien een dove gevel geen gevel is in de zin van de Wgh, worden de geluidniveaus ter 
plaatse van deze gevels niet berekend en getoetst. Afhankelijk van het gemeentelijk beleid zijn 
in een dove gevel wel of geen suskasten toegestaan.  
 
3.2 wegverkeerslawaai 
 
3.2.1 grenswaarden wegverkeerslawaai 
De hoogst toelaatbare geluidbelasting (voorkeursgrenswaarde) voor de geluidbelasting 
afkomstig van wegverkeer voor nieuwe woningen bedraagt 48 dB. In bepaalde gevallen kan 
door het bevoegd gezag een hogere waarde worden toegekend middels een zogeheten 
hogere waarden procedure. De maximaal toegestane hogere waarde bedraagt 63 dB voor 
binnenstedelijke situaties/wegen en 53 dB voor buitenstedelijke situaties/wegen. 
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3.2.2 aftrek op de berekende resultaten 
Volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder wordt de berekende geluidbelasting als gevolg 
van wegverkeer verminderd met een zekere waarde. In het Reken- en meetvoorschrift geluid 
2012 (RMG)1 zijn in de artikelen 3.4 en 3.5 voorschriften opgenomen voor de aftrek van de 
geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer. Voor wegen met een representatief te achten 
snelheid van 70 km/uur of meer bedraagt de aftrek: 
 
 3 dB wanneer de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g 

van de Wet geluidhinder 56 dB is; 
 4 dB wanneer de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g 

van de Wet geluidhinder 57 dB is; 
 2 dB wanneer de geluidsbelasting afwijkt van bovengenoemde waarden. 
 
Voor wegen met een representatief te achten snelheid van minder dan 70 km/uur bedraagt de 
aftrek 5 dB. 
 
3.2.3 omvang geluidzones wegen 
In artikel 74 van de Wet geluidhinder zijn de geluidzones gedefinieerd. De geluidzones zijn te 
beschouwen als aandachtsgebieden of onderzoeksgebieden.  
 

tabel 3: zonebreedtes   

aantal rijstroken 
breedte van de geluidzone 

buitenstedelijk gebied binnenstedelijk gebied 

1 of 2 250 m 200 m 

3 of 4 400 m 350 m 

5 of meer 500 m 350 m 

 
In artikel 1 Wgh zijn de definities opgenomen van stedelijk en buitenstedelijk gebied. 
Deze definities luiden: 
 stedelijk: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied 

gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens; 

 buitenstedelijk: het gebied buiten de bebouwde kom met inbegrip van het gebied binnen 
de bebouwde kom gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg als bedoeld 
in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. 

 
Wegen die geen zone hebben en waarop de Wet geluidhinder dus niet van toepassing is, zijn:  
 wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/uur geldt; 
 wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied. 
 
3.3 onderhavige situatie  
 
De beoogde appartementen zijn in stedelijk gebied gelegen, binnen de geluidzone (200 meter) 
van de N292, 50 km/uur. De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai bedraagt 48 dB 
met een maximale ontheffing tot 63 dB. De correctie conform artikel 110g Wgh bedraagt 5 dB 
bij een rijsnelheid van <70 km/uur. De wegvakken binnen de 30km/u-zone vallen buiten 
toetsing.  
 
 
 
 
  

                                                
1
  Regeling van de Staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 12 juni 2012, nr. IENM/BSK-2012/37333, houdende 

vaststelling van regels voor het berekenen en meten van de geluidbelasting en de geluidproductie ingevolge de Wet 
geluidhinder en de Wet milieubeheer 
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4 Rekenmodel 
 
 
4.1 plangebied 
 
De projectlocatie ligt enkel binnen de geluidzone van de N292, 50 km/uur, binnen de 
bebouwde kom. Alle overige wegen zijn voor dit plan niet relevant.  
 
4.2 reken- en meetvoorschrift 
 
De berekeningen van de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer zijn uitgevoerd met het 
softwareprogramma Geomilieu, V5.21 (module RMW-2012). Deze rekenprogrammatuur is 
gebaseerd op standaardrekenmethode II van het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 
2012, hoofdstuk 3 (voorschriften voor wegen). 
 
In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals 
hoogteverschillen, afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping. 
De relevante wegen worden als akoestisch hard (bodemfactor 0,0) gemodelleerd. Voor de 
overige bodemgebieden wordt gerekend met bodemfactor 0,0 vanwege de overwegend 
stedelijk gebied. Ondanks deze hetzelfde zijn, zijn de wegen ter illustratie ingevoerd. 
 
De rekenmodellen zijn ingevoerd ten opzichte van het Rijksdriehoekscoördinatenstelsel. 
Grafische weergaven van het rekenmodel aangaande de gebouwen, bodemgebieden en 
wegen zijn ondergebracht in bijlage 1. De invoergegevens van het rekenmodel zijn terug te 
vinden in bijlage 3.  
 
4.3 gegevens wegverkeer 
 
De gehanteerde gegevens voor het wegverkeer zijn ontleend aan het portal wegverkeer van 
de provincie Limburg. De verkeersgegevens uit het portal wegverkeer zijn voor het jaar 2019. 
Middels een gemiddeld groeipercentage van 1% per jaar is doorgerekend naar het peiljaar 
2030. Het wegdek van de N292 betreft referentiewegdek(asfalt) gebruikt. Voor de 
voertuigverdeling per categorie en periode is conform opgave uitgegaan van de verdeling 
conform het portal wegverkeer. (zie bijlage 2).  
 
Onderstaande tabel 4 geeft de intensiteiten voor 2030. Een overzicht van de intensiteiten is te 
vinden in bijlage 2.  
 

tabel 4: voertuigintensiteiten 2030 

weg 

etmaal- 

intensiteit 

2019 

etmaal- 

intensiteit 

2030 

periode 

Voertuig verdeling aantallen 

 per periode per categorie per uur  

Dag Avond Nacht 

N292  9243 10312 

Licht 662.5 233.5 58.5 

Middel 51.9 18.3 4.6 

Zwaar 16.1 5.7 1.4 

 
4.4 immissiepunten 
 
De immissiepunten worden gekozen ter plaatse van de relevante gevels van de beoogde 
appartementen. De immissiehoogtes bedragen 1,5 en 5,0 meter. Bijlage 1 geeft de situering 
van de immissiepunten. Bijlage 3 geeft de invoergegevens van het rekenmodel. 
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5 Resultaten 
 
In tabel 5 zijn de berekende geluidbelastingen (Lden) op de relevante gevels van de 
projectlocatie opgenomen. Bijlage 4 geeft een overzicht van de berekende geluidbelastingen.  
 

tabel 5: geluidbelasting voor prognosejaar 2030 

I.d. omschrijving hoogte [m] 

berekende geluidbelasting Lden [dB] 

N292* 

T01_A voorgevel 1,5 
37 

T01_B voorgevel 5 
39 

T02_A voorgevel 1,5 
36 

T02_B voorgevel 5 
38 

T03_A zijgevel 1,5 
27 

T03_B zijgevel 5 
30 

T04_A achtergevel 1,5 
28 

T04_B achtergevel 5 
30 

T05_A achtergevel 1,5 
27 

T05_B achtergevel 5 
30 

T06_A zijgevel 1,5 
28 

T06_B zijgevel 5 
31 

*inclusief de aftrek volgens artikel 110g Wgh 

 
De geluidbelasting vanwege de N292 bedraagt ten hoogste 39 dB. De voorkeursgrenswaarde 
van 48 dB wordt hiermee gerespecteerd.  
 
In het kader van de Wet geluidhinder vormt de geluidbelasting vanwege de omliggende 
geluidgezoneerde N292 geen belemmering van het woon- en leefklimaat ter plaatse van de te 
realiseren appartementen. Een hogere waarde procedure is derhalve niet nodig. 
 
Uit het onderzoek blijkt derhalve dat geen nader onderzoek naar de geluidwering noodzakelijk 
is.  
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6 Samenvatting en conclusie 
 
 
In opdracht van BRO is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd naar het 
bouwplan aan de Monseigneur Nolensstraat 5 te Stramproy. Men is voornemens op de locatie 
een bestaande bakkerij te slopen, op het perceel wordt vervolgens nieuwbouw gepleegd in de 
vorm van een hoeveboerderij met daarin 10 appartementen. 
 
Op grond van de Wet geluidhinder is een akoestisch onderzoek noodzakelijk voor de 
omgevingsvergunning. Betreffend bouwplan bevindt zich binnen de invloedssfeer van de 
N292, 50 km/uur.  
 
De geluidbelasting vanwege de N292 bedraagt ten hoogste 39 dB. De voorkeursgrenswaarde 
van 48 dB wordt hiermee gerespecteerd.  
 
In het kader van de Wet geluidhinder vormt de geluidbelasting vanwege de omliggende 
geluidgezoneerde N292 geen belemmering van het woon- en leefklimaat ter plaatse van de te 
realiseren appartementen. Een hogere waarde procedure is derhalve niet nodig. 
 
Uit het onderzoek blijkt derhalve dat geen nader onderzoek naar de geluidwering noodzakelijk 
is.  
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Bijlage 1, grafische weergave rekenmodel 
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Bijlage 2, overzicht gegevens wegverkeer 
  



Bijlage 2: overzicht verkeersgegevens

Verkeersgegevens Provincie Limburg

vul in jaartal vul in toets jaartal

2019 2030

licht middel zwaar licht middel zwaar

dag 7126 558 173 dag 7950 622 193

avond 838 66 20 avond 935 73 23 11

nacht 419 33 10 nacht 468 37 11

etmaal 9243 etmaal 10312

N292 uurintensiteit 2030

Uitgangspunten: licht middel zwaar

referentiewegdek dag [per uur] 662,5 51,9 16,1

rijsnelheid 50  km/u avond [per uur] 233,8 18,3 5,7

jaarlijkse autonome groei: 1% nacht [per uur] 58,5 4,6 1,4

etmaalintensiteit 2019 9243

etmaalintensiteit 2030 10312

N292 intensiteit per periode N292 intensiteit per periode
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Bijlage 3, invoergegevens rekenmodel 
  



Bijlage 4M-Tech Nederland BV
rekenresultaten tgv wegverkeer N292

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: wegverkeer

Model eigenschap

Omschrijving wegverkeer
Verantwoordelijke Peter Rovers
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
    
Aangemaakt door Peter Rovers op 23-4-2020
Laatst ingezien door Peter Rovers op 23-4-2020
Model aangemaakt met Geomilieu V5.21
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Totaalresultaten
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Maximale reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50

23-4-2020 16:41:10Geomilieu V5.21



Bijlage 3M-Tech Nederland BV
invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeer
modellen AO - Nol.Str.20.AO BP-01

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 ISO_H ISO M. Hdef. Hbron Lengte Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A))

W01 N292 Weert-stramproy     178375,14     356360,39      0,00      0,00 Relatief   0,75           623,88 W0 Referentiewegdek  50  50

23-4-2020 16:42:47Geomilieu V5.21
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invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeer
modellen AO - Nol.Str.20.AO BP-01

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A) MV(N)

W01  50  50  50  50  50  50  50  10313,20    662,50    233,80     58,50     51,90     18,30      4,60

23-4-2020 16:42:47Geomilieu V5.21
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invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeer
modellen AO - Nol.Str.20.AO BP-01

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam ZV(D) ZV(A) ZV(N)

W01     16,10      5,70      1,40

23-4-2020 16:42:47Geomilieu V5.21



Bijlage 3M-Tech Nederland BV
invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeer
modellen AO - Nol.Str.20.AO BP-01

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Gevel

voorgevel     178429,63     356077,46      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja
voorgevel     178422,25     356090,14      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja
zijgevel     178411,08     356090,66      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja
achtergevel     178391,60     356070,44      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja
achtergevel     178400,13     356064,13      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja

zijgevel     178426,90     356070,90      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja

23-4-2020 16:42:47Geomilieu V5.21



Bijlage 3M-Tech Nederland BV
invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeer
modellen AO - Nol.Str.20.AO BP-01

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

0,00
1 0,00
2 0,00

23-4-2020 16:42:47Geomilieu V5.21



Bijlage 3M-Tech Nederland BV
invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeer
modellen AO - Nol.Str.20.AO BP-01

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63

    7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
1     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
2     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
3     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
4     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80

5     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
6     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
7     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
8     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
9     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80

10     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
11     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
12     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
13     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
14     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80

15     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
16     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
17     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
20     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
21     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80

22     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
23     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
24     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
25     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
26     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80

27     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
28     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
29     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
30     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
31     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80

32     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
33     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
34     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
35     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
36     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80

37     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
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Bijlage 3M-Tech Nederland BV
invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeer
modellen AO - Nol.Str.20.AO BP-01

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

5 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

10 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

15 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
21 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

22 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
31 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

32 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
34 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
35 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
36 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

37 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 3M-Tech Nederland BV
invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeer
modellen AO - Nol.Str.20.AO BP-01

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63

38     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
39     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
40     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
41     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
42     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80

43     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
44     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
45     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
46     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
47     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80

48     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
49     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
50     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
51     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
52     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80

53     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
54     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
55     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
56     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
57     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80

58     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
59     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
60     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
61     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
62     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80

63     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
64     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
65     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
66     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
67     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80

68     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
69     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
70     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
71     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
72     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80

73     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
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Bijlage 3M-Tech Nederland BV
invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeer
modellen AO - Nol.Str.20.AO BP-01

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

38 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
39 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
40 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
41 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
42 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

43 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
44 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
45 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
46 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
47 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

48 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
49 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
51 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
52 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

53 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
54 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
55 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
56 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
57 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

58 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
59 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
61 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
62 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

63 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
64 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
65 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
66 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
67 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

68 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
69 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
71 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
72 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

73 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 3M-Tech Nederland BV
invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeer
modellen AO - Nol.Str.20.AO BP-01

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63

74     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
75     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
76     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
77     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
78     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80

79     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
G01 nieuwbouw hoeveboerderij appartementen     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
g02 bebouwing     7,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80
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Bijlage 3M-Tech Nederland BV
invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeer
modellen AO - Nol.Str.20.AO BP-01

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

74 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
76 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
77 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
78 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

79 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G01 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
g02 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Monseigneur Nolensstraat 5 te Stramproy 

 

 IV  
 

Bijlage 4, rekenresultaten wegverkeer 
 



Bijlage 4M-Tech Nederland BV
rekenresultaten tgv wegverkeer N292

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N292
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

T01_A voorgevel 1,50 37,2
T01_B voorgevel 5,00 39,2
T02_A voorgevel 1,50 36,1
T02_B voorgevel 5,00 38,3
T03_A zijgevel 1,50 26,9

T03_B zijgevel 5,00 30,4
T04_A achtergevel 1,50 28,4
T04_B achtergevel 5,00 29,7
T05_A achtergevel 1,50 27,4
T05_B achtergevel 5,00 30,1

T06_A zijgevel 1,50 27,5
T06_B zijgevel 5,00 31,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3  Advies veiligheidsregio

54 Bestemmingsplan "Mgr. Nolensstraat 5/5a, Stramproy" (ontwerp)



College van B&W gemeente Weert 
t.a.v. De heer J. van der Burg  
Wilhelminasingel 101  
6001 GS Weert

datum 

uw kenmerk 

ons kenmerk 

 

 

onderwerp

30 juni 2020 

 

2020-000814 

 

 

BP Monseigneur Nolensstraat 5-5a te Stramproy

behandeld door 
telefefoonnummer 
bijlage(n) 

Hein Gommans 

0031881190630 

0

Geachte heer van der Burg,

Op 9 juni 2020 heeft u de Veiligheidsregio Limburg-Noord om advies gevraagd over de realisatie van tien 
huurappartementen gelegen aan de Monseigneur Nolensstraat 5-5a te Stramproy. 
 
De locatie ligt op een afstand van circa 70 meter van de Julianastraat N292, waarover incidenteel 
transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Dit advies wordt gegeven in het kader van artikel 7 uit het 
Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). 
 
het groepsrisico dat geldt ter hoogte van het plangebied bedraagt minder dan 0,1 maal de 
oriëntatiewaarde. Ons advies richt zich op de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en 
beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval en over de zelfredzaamheid van personen in 
het invloedsgebied
 
Bestrijdbaarheid
Het plangebied is goed bereikbaar en er zijn voldoende bluswatervoorzieningen om een incident binnen 
het plangebied te bestrijden. 
 
Zelfredzaamheid
Om de zelfredzaamheid van de aanwezige personen te vergroten worden de volgende maatregelen 
geadviseerd:

• Communiceer actief over de risico’s van het transport van gevaarlijke stoffen over de N292 met 
de bewoners van het plangebied. Daarbij geldt als handelingsperspectief: schuil in de woning of 
vlucht indien de overheid dit aangeeft (o.a. via NL-alert of WAS procedure) van het risico 



vandaan en hou rekening met de wind. Dit bevordert de zelfredzaamheid van personen in de 
nabijheid van risicobronnen;

• Aangezien een toxisch scenario (maatgevend scenario) zich kan ontwikkelen vanuit de N292 
dient de mechanische ventilatie binnen de woning centraal afsluitbaar uitgevoerd te worden 
door middel van een gemakkelijk te bereiken noodschakelaar (bij voorkeur in de meterkast) 
zodat de bewoners deze in geval van een calamiteit kunnen bedienen. Deze afschakelbare 
ventilatie kan uiteraard ook van toegevoegde waarde zijn bij een brandscenario, waarbij de 
woningen in de rook komen te liggen. 

Met vriendelijke groet,

 

H. Baarends  
Afdelingshoofd 



Bijlage 4  Quickscan flora en fauna

 Bestemmingsplan "Mgr. Nolensstraat 5/5a, Stramproy" (ontwerp) 57



Advies 
Quickscan flora en fauna ´Nolensstraat 5a´ te Stramproy 

  1 

 

 

  
1 BRO is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus en heeft als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Onze werkzaamheden voeren wij dan ook uit volgens de door 

het NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, aangevuld in februari 2010). De medewerkers binnen de discipline ecologie voldoen aan de door het Ministerie van EZ genoemde voorwaarden voor ter zake deskundigen op het gebied 

van ecologisch onderzoek. 

Inleiding 

Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat deze in over-

eenstemming met de nationale natuurwetgeving en het pro-

vinciale natuurbeleid moeten worden uitgevoerd. In het kader 

van een bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de reali-

satie van 10 appartementen aan de Mgr. Nolensstraat 5 en 

5a te Stramproy, is door middel van een verkennend flora- en 

faunaonderzoek (quickscan) een beoordeling gemaakt van 

de mogelijke effecten die het plan kan hebben op be-

schermde natuurwaarden. Hierdoor wordt duidelijk of het 

plan in overeenstemming is met de natuurwetgeving. 

 

De bescherming van de natuur is per 1 januari 2017 in Ne-

derland vastgelegd in de Wet natuurbescherming (Wnb). 

Deze wet vormt voor wat betreft soortenbescherming en ge-

biedsbescherming een uitwerking van de Europese Vogel-

richtlijn en Habitatrichtlijn. Omtrent houtopstanden is de voor-

malige nationale Boswet eveneens in de Wet natuurbescher-

ming opgenomen. Daarnaast vindt beleidsmatige gebiedsbe-

scherming plaats door middel van het Natuurnetwerk Neder-

land (NNN), de voormalige Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS).  

Werkwijze quickscan flora en fauna 

In de quickscan zijn de gevolgen van de ruimtelijke ingreep 

afgezet tegen potentieel aanwezige natuurwaarden die van-

uit de Wet natuurbescherming en provinciaal beleid zijn be-

schermd. Deze werkwijze vloeit voort uit de brochure ‘Soor-

tenbescherming bij ruimtelijke ingrepen’ van het Ministerie 

van Economische Zaken van december 2016.  

 

Om een beeld te krijgen van de natuurwaarden is op 28 april 

2020 tussen 13.00 – 14.00 uur door een ecoloog van BRO1 

een verkennend veldbezoek gebracht aan het plangebied en 

de directe omgeving hiervan. Het was circa 16°C, zwaar be-

wolkt, lichte neerslag, met een westenwind van 2 Bft. Tijdens 

het veldbezoek is gelet op de potentiële aanwezigheid van 

beschermde soorten op basis van het aanwezige habitat en 

nest-/verblijfsmogelijkheden. Daarnaast is aan de hand van 

verspreidingsatlassen, soortgerichte literatuur, NDFF-gege-

vens en op basis van ‘expert judgement’ nagegaan welke be-

schermde planten- en diersoorten er voor kunnen komen bin-

nen en nabij het plangebied en zijn omtrent gebiedsbescher-

ming gegevens van de provincie Limburg geraadpleegd. Aan 

de hand van het verkennende onderzoek is vervolgens be-

oordeeld welke beschermde soorten daadwerkelijk voor 

(kunnen) komen binnen het plangebied en is er vervolgens 

een inschatting gemaakt van de effecten van de ruimtelijke 

ontwikkeling op beschermde natuurwaarden. 
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 Planbeschrijving 

Het plangebied is gelegen tegen de kern van Stramproy. Ten 

oosten van het plangebied ligt de N292. In figuur 1 is de to-

pografische ligging van het plangebied weergegeven. 

 

Huidige situatie 

Het plangebied bestaat momenteel uit een woonhuis met 

hierachter een voormalige bakkerij aan de Mgr. Nolensstraat 

5 en 5a. Het terrein is ingericht met verhardingen en een tuin, 

en grenst aan andere achtertuinen. Ten oosten grenst het 

plangebied aan de Mgr. Nolensstraat. 

 

In figuur 2 is een luchtfoto van het plangebied en de directe 

omgeving weergegeven. De figuren 4 t/m 9 geven een im-

pressie van het plangebied, middels foto’s die zijn genomen 

tijdens het verkennende veldbezoek. 

 

Toekomstige situatie 

De initiatiefnemer is voornemens de huidige bebouwing bin-

nen het plangebied te slopen, en 10 appartementen te reali-

seren. Het appartementengebouw krijgt de vorm van een 

hoeveboerderij in een U-vorm met in het midden een groen 

ingericht plein. Figuur 3 geeft een beeld van de toekomstige 

situatie. 

  

 

Figuur 1: Topografische kaart ligging plangebied (1:25.000) 

 
 

Figuur 2: Luchtfoto plangebied en directe omgeving 

 
 

Figuur 3: Toekomstige situatie plangebied 



 
Quickscan flora en fauna ´Nolensstraat 5a´ te Stramproy 

 woensdag 13 mei 2020 3 

 

 

 

Figuur 4: Plangebied gezien vanuit het oosten, vanaf de Mgr. Nolensstraat 

 
 

Figuur 5:  Zuidgevel voormalige bakkerij 

 
 
Figuur 6: Zolder van aanbouw tussen woonhuis en voormalige bakke-

rij 

 
 

Figuur 7: Tuin in het zuidwesten van het plangebied 

 
 

Figuur 8: Zuidgevel voormalige bakkerij 

 
 
 Figuur 9: Dakrand van het woonhuis aan de Mgr. Nolensstraat 
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 Toetsing gebiedsbescherming 

Wettelijke gebiedsbescherming 

De Wet natuurbescherming heeft voor wat betreft gebiedsbe-

scherming betrekking op de Europees beschermde Natura 

2000-gebieden. De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden 

worden in Nederland gecombineerd als Natura 2000-gebie-

den aangewezen. Als er naar aanleiding van projecten, plan-

nen en activiteiten mogelijkerwijs significante effecten optre-

den, dienen deze vooraf in kaart gebracht en beoordeeld te 

worden. Projecten, plannen en activiteiten die mogelijk een 

negatief effect hebben op de beschermde natuur in een Na-

tura 2000-gebied zijn vergunningsplichtig.  

 

Het plangebied is niet gelegen binnen de grenzen van een 

gebied dat aangewezen is als Natura 2000-gebied. Het 

meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, “Hamonterheide, 

Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof”, be-

vindt zich op circa 1 kilometer afstand ten zuidwesten van het 

projectgebied, net over de grens in België. Het meest nabij-

gelegen Natura 2000-gebied binnen Nederland betreft 

“Weerter- en Budelerbergen & Ringselven”, en bevindt zich 

op 6,5 kilometer afstand ten noordwesten van het projectge-

bied (zie figuur 10). Indien er sprake zou zijn van een effect, 

betreft dit een extern effect als gevolg van storingsfactoren 

als toename van geluid, licht of depositie van stikstof. Mede 

gezien de afstand tot het plangebied zijn externe effecten als 

gevolg van aspecten als licht, geluid en trillingen uitgesloten. 

Daar de voorgenomen ontwikkeling de sloop van huidige be-

bouwing en de realisatie van 10 appartementen met bijbeho-

rende infrastructuur betreft, is een toename aan stikstofuit-

stoot te verwachten. Uit het vervolgonderzoek door middel 

van een AERIUS-berekening zijn bij zowel de aanlegfase als 

de gebruiksfase geen depositie-resultaten hoger dan 0,00 

mol/ha/j aangetroffen. Daarmee kunnen op voorhand nega-

tieve effecten op Natura 2000-gebieden vanwege stikstofde-

positie uitgesloten worden. 

 

Gebiedsbescherming vanuit provinciaal beleid 

Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen 

Gedeputeerde Staten in hun provincie zorg voor de totstand-

koming en instandhouding van een samenhangend landelijk 

ecologisch netwerk, genaamd ‘Natuurnetwerk Nederland’. Zij 

wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit net-

werk behoren. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voor-

heen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) is een samenhan-

gend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebie-

den. De planologische begrenzing en beschermingsregimes 

van het Natuurnetwerk loopt via het traject van de provinciale 

ruimtelijke structuurvisies en verordeningen. Binnen de pro-

vincie Limburg bestaat het NNN uit de goudgroene natuur-

zone. Daarnaast worden ook de zilvergroene natuurzone en 

bronsgroene landschapszone beleidsmatig beschermd. Het 

netwerk wordt gevormd door kerngebieden, natuurontwikke-

lingsgebieden en ecologische verbindingszones met als doel 

natuurgebieden beter met elkaar en met het omringende 

agrarisch gebied te verbinden. Activiteiten in deze gebieden 

zijn alleen toegestaan als ze geen negatieve effecten hebben 

op de wezenlijke kenmerken of waarden of als deze kunnen 

worden tegengegaan met mitigerende maatregelen. 

  

Het plangebied is niet gelegen binnen de goudgroene of zil-

vergroene natuurzone, noch binnen de bronsgroene land-

schapszone (zie figuur 10). Het dichtstbijzijnde onderdeel 

van het deze natuur- en landschapszones ligt ongeveer 1,5 

kilometer ten noordoosten van het plangebied. Gezien de 

aard van de voorgenomen plannen zullen de omgevingscon-

dities redelijkerwijs gelijk blijven, waardoor de wezenlijke 

kenmerken en waarden van de natuurzones en landschaps-

zones niet worden aangetast. Vervolgonderzoek in het kader 

van het NNN wordt dan ook niet noodzakelijk geacht.  

 

Figuur 10: Ligging goudgroene natuurzone (groen), zilvergroene na-
tuurzone (geel), bronsgroene landschapszone (blauw) en 
Natura 2000-gebieden (paars gearceerd) ten opzichte van 
perceel plangebied (rood omlijnd) 
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 Toetsing beschermde houtopstanden 

De bescherming van houtopstanden, conform de Wet natuur-

bescherming, heeft betrekking op alle zelfstandige eenheden 

van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte 

van minimaal tien are of een rijbeplanting die meer dan twin-

tig bomen omvat, gelegen buiten de bebouwde kom. Wan-

neer houtopstanden worden geveld, niet vallende onder arti-

kel 4.1 van de Wet natuurbescherming, geldt een meldings-

plicht bij Gedeputeerde Staten van desbetreffende provincie 

(artikel 4.2 Wnb). Indien er geen bezwaar is om de houtop-

standen te kappen, verplicht artikel 4.2 van de Wet natuurbe-

scherming om binnen 3 jaar na het vellen of tenietgaan van 

de houtopstand op dezelfde grond houtopstanden opnieuw 

aan te planten. Er geldt een algehele vrijstelling van de her-

plantplicht voor houtopstanden die gekapt worden in het ka-

der van natuurbeheer en natuurbehoud. 

 

Aangezien het plangebied zich binnen de bebouwde kom be-

vindt is toetsing aan het onderdeel houtopstanden conform 

de Wet natuurbescherming bij dit plan niet aan de orde. 

Toetsing soortenbescherming 

De Wet natuurbescherming heeft, voor wat betreft soortenbe-

scherming, betrekking op alle in Nederland in het wild voor-

komende zoogdieren, (trek)vogels, reptielen en amfibieën, 

een aantal vissen, libellen en vlinders, enkele bijzondere en 

min of meer zeldzame ongewervelde dierensoorten en een 

aantal vaatplanten. De beschermde soorten zijn ingedeeld in 

drie categorieën: 
 

 Vogels (artikel 3.1 Wet natuurbescherming) 

 Europees beschermde soorten (artikel 3.5 Wnb)  

 Nationaal beschermde soorten (artikel 3.10 Wnb) 

 

Beschermde soorten vanuit nationaal oogpunt betreffen soor-

ten uit ‘bijlage A en B’ van de Wet natuurbescherming. Be-

schermde soorten vanuit Europees oogpunt betreffen soor-

ten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, de soorten uit Bijlage 

1 en 2 Verdrag van Bern, en Bijlage 1 verdrag van Bonn, en 

alle in Europa inheemse vogels (Vogelrichtlijn). De drie be-

schermingsregimes kennen elk hun eigen verbodsbepa-

lingen. De verbodsbepalingen voor vogels en overige Euro-

pese soorten (categorie 1 en 2) zijn letterlijk overgenomen uit 

respectievelijk de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Voor de 

andere, ‘nationaal’ beschermde soorten (categorie 3) gelden 

verbodsbepalingen die geïnspireerd zijn op de Habitatricht-

lijn, maar in sommige opzichten minder streng zijn. In tabel 1 

zijn de verbodsbepalingen per regime weergegeven. 

Tabel 1 Verbodsbepalingen per categorie beschermde soorten 

Vogels (artikel 3.1 Wnb)  Europees beschermde soorten  
(artikel 3.5 Wnb)  

Nationaal beschermde soorten  
(artikel 3.10 Wnb)  

Art 3.1 lid 1 
Het is verboden in het wild levende vogels 
opzettelijk te doden of te vangen 

Art 3.5 lid 1 
Het is verboden soorten in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of 
te vangen 

Art 3.10 lid 1a 
Het is verboden soorten opzettelijk te doden 
of te vangen 

Art 3.1 lid 2 
Het is verboden opzettelijk nesten, rust-
plaatsen en eieren van vogels te vernielen 
of te beschadigen, of nesten van vogels 
weg te nemen 

Art 3.5 lid 4 
Het is verboden de voortplantingsplaatsen 
of rustplaatsen van dieren te beschadigen 
of te vernielen 

Art 3.10 lid 1b 
Het is verboden de vaste voortplantings-
plaatsen of rustplaatsen van dieren opzette-
lijk te beschadigen of te vernielen 

Art 3.1 lid 3 
Het is verboden eieren te rapen en deze on-
der zich te hebben 

Art. 3.5 lid 3 
Het is verboden eieren van dieren in de na-
tuur opzettelijk te vernielen of te rapen 

- 

Art 3.1 lid 4 en lid 5 
Het is verboden vogels opzettelijk te storen, 
tenzij de storing niet van wezenlijke invloed 
is op de staat van instandhouding van de 
desbetreffende vogelsoort 

Art 3.5 lid 2 
Het is verboden dieren opzettelijk te versto-
ren 

- 

- Art 3.5 lid 5 
Het is verboden plantensoorten in hun na-
tuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te 
plukken en te verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen 

Art 3.10 lid 1c 
Het is verboden plantensoorten in hun na-
tuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te 
plukken en te verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen 
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De Wet natuurbescherming regelt dat de provincie bevoegd 

gezag is en de lijst met te beschermen soorten kan afstem-

men op de situatie in de provincie. De soortbescherming kan 

hierdoor per provincie verschillen. In het algemeen gelden 

voor alle drie de categorieën de zogenoemde verbodsregels. 

Een ontheffing hierop wordt voor de Nationaal beschermde 

soorten (art. 3.10 Wnb) met een lichte toets verleend. Voor 

de vogels en Europees beschermde soorten geldt een zware 

toetsing. Het verschil binnen provincies zit vooral in het aan-

tal nationaal beschermde soorten met een vrijstelling bij on-

der meer ruimtelijke ontwikkelingen. Zo zijn, in tegenstelling 

tot de meeste provincies, eekhoorn, steenmarter, hazelworm 

en levendbarende hagedis vrijgesteld in bepaalde periodes in 

het jaar in Limburg. 

 

Voor alle soorten, dus ook voor de soorten die niet onder de 

aangewezen bescherming vallen, of die zijn vrijgesteld van 

de ontheffingsplicht, geldt de zogenaamde ‘algemene zorg-

plicht’ (art. 1.11 Wnb). Deze zorgplicht houdt in dat de initia-

tiefnemer passende maatregelen neemt om schade aan aan-

wezige soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. 

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of ver-

storen in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de 

voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid van de 

jongen. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en die-

ren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze be-

schermd zijn ook als er een ontheffing of vrijstelling is ver-

leend. 

 

Komen soorten van de hierboven genoemde beschermings-

regimes voor, dan is de eerste vraag of de voorgenomen ac-

tiviteit effecten heeft op de beschermde soorten. Treden er 

effecten op, dan dient er gekeken te worden of er (provinci-

ale) vrijstelling verleend kan worden (al dan niet door te wer-

ken volgens een goedgekeurde gedragscode), of dat er een 

alternatieve oplossing mogelijk is waardoor er geen negatief 

effect kan plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is, zal onthef-

fing aangevraagd moeten worden op basis van een geldig 

wettelijk belang, waarbij de gunstige staat van instandhou-

ding van beschermde soorten niet in het geding komt. De 

ontheffing kan dan onder voorwaarden worden verleend. 

 

Vogels 

In de ‘Beleidsregels ten behoeve van de passieve soortbe-

scherming onder de Wet natuurbescherming in Limburg’ van 

de provincie Limburg (6 december 2017) is een aangepaste 

lijst met jaarrond beschermde nesten gepubliceerd. Hier 

wordt onderscheid gemaakt in verschillende categorieën vo-

gelnesten die beschermd zijn binnen de provincie Limburg. 

Van de meeste vogelsoorten zijn de nesten uitsluitend be-

schermd wanneer deze tijdens de broed- en nestperiode in 

gebruik zijn. Het gaat om soorten die jaarlijks nieuwe nesten 

maken. Van een aantal soorten roofvogels en uilen, kolonie-

broeders en gebouw bewonende vogelsoorten (‘categorie 1-

3 soorten’) zijn de nesten en de functionele leefomgeving 

jaarrond beschermend. Ten slotte is er een categorie nesten 

van vogelsoorten die weliswaar vaak terugkeren naar de 

plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed, maar die 

over voldoende flexibiliteit beschikken om, als die broed-

plaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen (‘categorie 

4-soorten’). 

 

De voormalige bakkerij is niet geschikt voor gebouwbewo-

nende vogelsoorten waarvan het nest jaarrond beschermd is, 

daar het dak bestaat uit bitumineuze shingles, wat openingen 

naar onderliggende ruimten uitsluit, en de dakrand goed aan-

sluit op de gevel. Het woonhuis heeft een zadeldak. De dak-

pannen liggen niet overal recht, vooral langs de dakrand, 

waardoor openingen zijn ontstaan tussen de overhellende 

dakpannen en het dakoverstek. Deze openingen zijn ge-

schikt voor huismussen en gierzwaluwen, en geeft hen toe-

gang tot ruimte onder de dakpannen. Verder zijn er meerdere 

openingen tussen de eerste rij dakpannen en de dakgoot, 

welke benut kunnen worden door huismus, en zijn er openin-

gen naar ruimte onder het dak rond de dakkapellen aan de 

oost en westzijde. Hoewel er enkele openingen zijn tussen 

het dakoverstek en de gevel, zijn deze niet ruim genoeg voor 

huismus of gierzwaluw.  

 

In de opgaande beplanting binnen en rond het plangebied 

bevinden zich geen jaarrond beschermde nesten van vogels 

als havik en ransuil. Wel kunnen in het opgaand groen en de 

bebouwing binnen het plangebied mogelijk “algemene” soor-

ten als merel, roodborst, heggenmus, zwartkop, winterko-

ning, spreeuw, kauw en houtduif tot broeden komen.  

 

Toetsing 

Bij sloop van de gebouwen bestaat de kans dat er één of 

meerdere nesten van de huismus en gierzwaluw verloren 

gaan. Nesten van de huismus en gierzwaluw zijn jaarrond 

beschermd. Middels een vervolgonderzoek dient duidelijk te 

worden of zich onder de daken van de gebouwen nesten van 

de huismus of gierzwaluw bevinden. Op basis van het ver-

volgonderzoek wordt bepaald of er bij uitvoering van de sloop 

sprake is van overtreding, en of het treffen van maatregelen 

en een ontheffingsprocedure aan de orde is alvorens er mag 

worden gesloopt. 

 

Vleermuizen 

Volgens verspreidingsgegevens van de Zoogdiervereniging 

is het plangebied gelegen in een deel van Nederland waar de 

volgende vleermuissoorten kunnen voorkomen: gewone 

dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, laat-

vlieger, gewone grootoorvleermuis, grijze grootoorvleermuis  

ingekorven vleermuis, meervleermuis en watervleermuis. 

 

De bebouwing binnen het plangebied bevat meerdere ge-

schikte rust- en verblijfplaatsen voor een gebouwbewonende 
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vleermuizensoort. Daar het dak van de voormalige bakkerij 

bestaat uit bitumineuze shingles, en de dakrand en de dak-

betimmering goed aansluiten op de gevel, kan de aanwezig-

heid van potentiële rust- en verblijfplaatsen onder het dak 

worden uitgesloten. In de muren van de voormalige bakkerij 

bevinden zich ventilatievoegen naar de spouwmuur in de 

noord- en zuidgevel. Deze openingen bevinden zich circa 15 

centimeter onder de dakrand, hebben een breedte van circa 

3 centimeter, en bieden toegang tot mogelijke rust- en ver-

blijfplaatsen in de spouwmuur voor een gebouwbewonende 

vleermuissoort. Het woonhuis heeft meerdere potentiële ver-

blijfplaatsen voor een gebouwbewonende vleermuizensoort 

onder het dak, daar de overhangende dakpannen op som-

mige plaatsen niet goed aansluiten op het dakoverstek. Ver-

der zijn er twee ventilatievoegen naar de spouwmuur, dicht 

tegen de nok, in zowel noord als zuidgevel, welke kunnen 

dien als mogelijke verblijfplaats. Loden plaatjes, aanwezig 

tussen het zuidelijk lagere gedeelte van het woonhuis en het 

hogere noordzijde en rond de dakkapellen, sluiten niet allen 

aan op de gevel/dakpannen, waardoor openingen naar onder 

het dak zijn ontstaan. Deze kunnen dienen als potentiële 

rust- en verblijfplaats voor vleermuizen. 

 

Er is geen sprake van potentieel (essentieel) foerageerge-

bied en/of vliegroutes, gezien het ontbreken van aspecten als 

grote hoeveelheden opgaand groen, oppervlaktewater en 

lijnvormige landschapselementen. 

 

Toetsing 

Bij de sloop van de voormalige bakkerij en het woonhuis be-

staat de kans dat er één of meerdere verblijfplaatsen van een 

gebouwbewonende vleermuissoort verloren gaan. Verblijf-

plaatsen van vleermuizen zijn jaarrond beschermd. Middels 

een vervolgonderzoek dient duidelijk te worden of zich in de 

te slopen bebouwing verblijfplaatsen van een vleermuissoort 

bevinden. Op basis van het vervolgonderzoek wordt bepaald 

of er bij uitvoering van de sloop sprake is van overtreding, en 

of het treffen van maatregelen en een ontheffingsprocedure 

aan de orde is alvorens er mag worden gesloopt. 

 

Grondgebonden zoogdieren 

Het plangebied vormt weinig geschikt habitat voor grondge-

bonden zoogdieren. Soorten als egel en huisspitsmuis kun-

nen incidenteel in het plangebied worden waargenomen. 

Door de aanwezigheid van voldoende alternatief foerageer-

gebied betreft de ontwikkeling geen afname van essentieel 

foerageergebied voor deze soorten. Daarbij geldt voor al 

deze soorten een provinciale vrijstelling bij ruimtelijke ontwik-

keling. In het kader van de zorgplicht is het echter wel nood-

zakelijk om tijdens de werkzaamheden voldoende zorg te 

dragen voor (incidenteel) aanwezige individuen, met name 

een relatief trage soort als de egel die onder dichte beplan-

ting verscholen kan zitten. Dit houdt in dat al het redelijker-

wijs mogelijke gedaan dient te worden om het doden van in-

dividuen te voorkomen. Dieren moeten de gelegenheid krij-

gen om het werkgebied zelfstandig en veilig te kunnen verla-

ten. Indien noodzakelijk dienen soorten zorgvuldig te worden 

verplaatst naar buiten het werkgebied. 

 

Volgens de verspreidingsgegevens komen in de omgeving 

van het plangebied ook de niet vrijgestelde soorten eek-

hoorn, boommarter, steenmarter en das voor. Gezien de bin-

nenstedelijke ligging, de beperkte omvang en het relatief ste-

nige habitat, betreft het hier geen essentieel habitat voor de 

betreffende marterachtigen. Er zijn geen holen of nesten in 

de grond of in de bomen aangetroffen die zouden kunnen 

dienen als schuil- of nestplaats voor marterachtigen, noch 

zijn er sporen in de leegstaande delen van de bebouwing 

aangetroffen. Binnen het plangebied zijn tevens geen nesten 

of sporen van de eekhoorn aangetroffen. Aanwezigheid van 

de das is gezien de stedelijke ligging uitgesloten. De aanwe-

zigheid van andere strenger beschermde grondgebonden 

zoogdiersoorten zijn op basis van de verspreidingsgegevens 

en/of het ontbreken van geschikt habitat eveneens redelijker-

wijs uitgesloten 

 

Toetsing 

Met de ontwikkeling binnen het plangebied gaan geen ver-

blijfplaatsen van niet-vrijgestelde soorten verloren. Ook gaat 

er geen (essentieel) leefgebied van een grondgebonden 

zoogdiersoort verloren. Inbreuk op de gunstige staat van in-

standhouding van lokale populaties van soorten en overtre-

ding van de Wnb is niet aan de orde. In het kader van de 

zorgplicht is het echter wel noodzakelijk om voldoende zorg 

te dragen voor (incidenteel) aanwezige individuen. 

 

Reptielen 

Volgens verspreidingsgegevens van RAVON zijn in de om-

geving van het plangebied waarnemingen bekend van de le-

vendbarende hagedis. De waarnemingen hebben betrekking 

op de natuurgebieden in de omgeving. Het plangebied zelf 

en de directe omgeving biedt geen geschikt habitat voor 

deze soorten. Het voorkomen ervan binnen het plangebied is 

daarmee dan ook uitgesloten.  

 

Toetsing 

Negatieve effecten en overtredingen ten aanzien van reptie-

len zijn op voorhand uitgesloten. 

 

Amfibieën 

In de omgeving van het plangebied zijn algemene soorten 

bekend als bruine kikker, gewone pad, bastaardkikker en 

kleine watersalamander. Volgens de verspreidingsgegevens 

zijn in de omgeving van het plangebied ook de niet vrijge-

stelde rugstreeppad, knoflookpad, boomkikker, poelkikker, 

heikikker, Alpenwatersalamander en kamsalamander be-

kend. Het plangebied bevat echter geen oppervlaktewater of 
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schuilgelegenheid, waardoor de aanwezigheid van de 

meeste van deze soorten binnen het plangebied redelijker-

wijs is uitgesloten. Met betrekking tot een incidenteel passe-

rend individu van een algemene (vrijgestelde) soort is enkel 

de zorgplicht van toepassing. 

 

Toetsing 

De voorgenomen plannen zullen geen afname van geschikt 

essentieel habitat van een amfibieënsoort veroorzaken, in-

breuk op de gunstige staat van instandhouding van popula-

ties en overtreding van de Wnb is dan ook uitgesloten. In het 

kader van de algemene zorgplicht is het wel noodzakelijk om 

voldoende zorg te dragen voor eventueel passerende indivi-

duen. 

 

Vissen 

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater binnen het 

plangebied kan deze soortgroep buiten beschouwing worden 

gelaten. 

 

Negatieve effecten en overtredingen ten aanzien van be-

schermde vissen zijn op voorhand uitgesloten. 

 

Ongewervelde diersoorten 

In de ruime omgeving van het plangebied zijn waarnemingen 

bekend van grote vos, grote weerschijnvlinder, kleine ijsvo-

gelvlinder, bosbeekjuffer, gevlekte glanslibel en gevlekte 

witsnuitlibel. Al deze soorten stellen echter zeer specifieke ei-

sen aan hun habitat, die in het plangebied niet aanwezig zijn. 

Aanwezigheid van de overige beschermde libellen en vlin-

ders is vanwege de verspreiding en/of aanwezig habitat uit-

gesloten. Aantasting van (deel)populaties van een be-

schermde libellen- of vlindersoort is met zekerheid niet aan 

de orde. De aanwezigheid van de overige beschermde onge-

wervelde soorten, zoals vliegend hert, Europese rivierkreeft 

en platte schijfhoren, is eveneens uitgesloten. Binnen het 

plangebied en in de omgeving is hiervoor geen geschikt habi-

tat aanwezig. 

 

Toetsing 

Negatieve effecten en overtredingen ten aanzien van be-

schermde ongewervelde soorten zijn op voorhand uitgeslo-

ten. 

 

Vaatplanten  

In de directe omgeving van het plangebied zijn beschermde 

soorten bekend als dreps en kartuizer anjer. Deze soorten 

stellen echter zeer specifieke eisen aan hun standplaatsen. 

Gezien het aanwezige biotoop en binnenstedelijke ligging 

van het plangebied is de aanwezigheid van dergelijk be-

schermde vaatplanten redelijkerwijs uitgesloten. 

 

Toetsing 

Negatieve effecten en overtredingen ten aanzien van be-

schermde vaatplanten zijn op voorhand uitgesloten. 

 

Conclusie 

Gelet op de potentiële ecologische waarden kan het voorge-

nomen plan alleen in overeenstemming met de nationale na-

tuurwetgeving en het provinciale natuurbeleid worden uitge-

voerd, mits voorafgaand en tijdens het uitvoeren van de 

werkzaamheden het bepaalde in de Wet natuurbescherming, 

onderdeel soorten, in acht wordt genomen: 

 

 Met betrekking tot de sloop zijn overtredingen ten aan-

zien van het verstoren/verwijderen van nestlocaties van 

huismus en gierzwaluw en verblijfplaatsen van een 

vleermuissoort op basis van de quickscan niet uit te slui-

ten. Vervolgonderzoek gedurende het juiste seizoen 

dient hieromtrent uitsluitsel te geven; 

 In het kader van de algemene zorgplicht is het noodza-

kelijk om voldoende zorg te dragen voor aanwezige indi-

viduen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke ge-

daan dient te worden om het doden van individuen te 

voorkomen. 

 

Vervolgonderzoek ten behoeve van Natura 2000-gebieden, 

het NNB en/of toetsing aan het onderdeel houtopstanden 

(voormalige Boswet) is bij dit plan verder niet aan de orde. 
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 Vervolgtraject en advies 

De sloop van de bebouwing binnen het plangebied kan nega-

tieve gevolgen hebben voor vleermuizen, gierzwaluw en/of 

huismus, wat een overtreding van de verbodsbepalingen uit 

de Wet natuurbescherming betreft. Daarom zal middels 

soortgericht vervolgonderzoek eerst inzichtelijk moeten wor-

den of in de huidige situatie nest- of verblijfplaatsen aanwe-

zig zijn van de betreffende soort(groep)en. Een vervolgon-

derzoek naar vleermuizen loopt van half mei tot en met eind 

september. Een vervolgonderzoek naar gierzwaluwen valt 

binnen de onderzoeksperiode van vleermuizen. Een onder-

zoek naar de huismus begint echter al eerder en loopt van 

april tot half mei. 

 

Bij de daadwerkelijke aanwezigheid van een of meerdere 

huismus- en/of gierzwaluwnesten zal door het treffen van 

maatregelen; zoals het aanbieden van tijdelijke nestkasten, 

werken buiten de gevoelige periode en het geschikt maken 

van de nieuwe situatie, de functionaliteit van de nesten be-

houden moeten blijven en schade aan individuen moeten 

worden voorkomen. Bij de aanwezigheid van een vaste rust- 

en verblijfplaats van een vleermuizensoort is één van de on-

derdelen van de noodzakelijke maatregelen het tijdig aanbie-

den van temporele alternatieve verblijfsmogelijkheden (bij-

voorbeeld vleermuiskasten). Afhankelijk van de aanwezige 

verblijfsfunctie(s), dienen meerdere geschikte alternatieve 

verblijfsmogelijkheden te worden aangeboden die de te ver-

storen/verwijderen verblijfplaatsen (tijdelijk) kunnen opvan-

gen. Daarbij geldt conform de Wet natuurbescherming voor 

de vervanging van verblijfplaatsen, afhankelijk van de aange-

troffen verblijfsfunctie, een gewenningsperiode van minimaal 

3 à 6 maanden waarin vleermuizen actief zijn, alvorens met 

de sloopwerkzaamheden ter plaatse van de verblijfplaats 

mag worden gestart. De wintermaanden mogen hierbij dus 

niet worden meegerekend. Bij de aanwezigheid van een 

kraamverblijf dienen alternatieve kraamverblijven zelfs mini-

maal een volledig kraamseizoen (mei – juli) aanwezig te zijn 

geweest tegelijkertijd met de huidige verblijfplaats. Dit kan tot 

gevolg hebben dat bij het aantreffen van een verblijfplaats 

pas in het seizoen na het verlenen van de ontheffing voor het 

verstoren ervan kan worden gesloopt. Voor een initiatiefne-

mer is dat vaak een extra jaar tijdverlies. Indien de project-

planning van essentieel belang is, adviseert BRO om vooraf 

aan het vleermuizenonderzoek al alternatieve verblijfplaatsen 

te plaatsen, conform hetgeen is gesteld in het kennisdocu-

ment van de te verwachten soorten en verblijffuncties. Hier-

mee kan eventuele vertraging van de planning worden be-

perkt. 

 

Daarnaast dient voor het verwijderen van de huidige nest- en 

verblijfplaats een ontheffing te worden aangevraagd bij de 

betreffende provincie of omgevingsdienst. Een ontheffings-

aanvraag dient te worden onderbouwd met een activiteiten-

plan waar juridische en ecologische aspecten als de speci-

fieke maatregelen en werkzaamheden, de gunstige staat van 

instandhouding, het wettelijk belang, een alternatievenafwe-

ging en de planning in zijn opgenomen. Na het verkrijgen van 

de ontheffing kunnen de werkzaamheden ter plaatse van de 

aangetroffen verblijfplaats worden uitgevoerd, mits aan alle 

voorwaarden uit de ontheffing wordt voldaan en de gevoelige 

periodes worden ontzien. De provincie of omgevingsdienst 

neemt normaliter binnen 13 weken een besluit over de aan-

vraag. Indien nodig kan deze termijn met 7 weken worden 

verlengd. 
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 Samenvatting 

 In onderstaande tabel is samengevat of de voorgenomen 

ontwikkeling negatieve effecten kan hebben op beschermde 

soorten en/of gebieden, en wat de eventuele vervolgstappen 

zijn, zoals soortgericht nader onderzoek of vergunningstra-

jecten. In de tabel is tevens weergegeven of maatregelen 

noodzakelijk zijn om overtreding van de Wet natuurbescher-

ming voor bepaalde soortgroepen te voorkomen.  

 

   

Tabel 2  Overzicht effecten met betrekking tot gebiedsbescherming en te nemen vervolgstappen 

Gebiedsbescherming Afstand tot gebied Sprake van aantasting Vervolgtraject  Bijzonderheden / op-
merkingen  

Natura 2000  Ca. 6,5 km  Nee - Uitkomst berekening is 
0,00 mol/ha/j 

Natuurnetwerk Neder-
land  

Ca. 1,5 km  Nee - Ecologische waarde en 
kenmerken blijven gelijk  

Houtopstanden  - Nee - Niet van toepassing 

Tabel 3 Overzicht (potentiele) aanwezigheid beschermde soorten en te nemen vervolgstappen 

Soortgroep Potentieel aanwezig Sprake van overtreding Vervolgtraject / maatregelen Bijzonderheden / opmerkingen  

 
Broedvogels 

Algemeen Minimaal Incidenteel mogelijk - - 

Jaarrond beschermd  Ja Mogelijk Vervolgonderzoek naar huismus en gierzwaluw Bij aanwezigheid is voor de sloop een ontheffing nodig 

 
Vleermuizen  

Verblijfplaatsen  Ja Mogelijk Vervolgonderzoek naar gebruik van gebouw door 
vleermuizen 

Bij aanwezigheid is voor de sloop een ontheffing nodig 

Foerageerhabitat Nee Nee   - - 

Vliegroutes Nee Nee - - 

Grondgebonden zoogdieren Incidenteel Te voorkomen Zorgplicht afdoende  Heeft betrekking op een soort als de egel  

Reptielen  Nee Nee - - 

Amfibieën  Incidenteel Te voorkomen Zorgplicht afdoende Heeft betrekking op een soort als de gewone pad  

Vissen  Nee Nee   - - 

Ongewervelden  Nee Nee - - 

Vaatplanten Nee Nee - - 
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Inleiding 

De bescherming van de natuur is per 1 januari 2017 in Ne-

derland vastgelegd in de Wet natuurbescherming (Wnb). 

Deze wet vormt voor wat betreft soortenbescherming en ge-

biedsbescherming een uitwerking van de Europese Vogel-

richtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatige ge-

biedsbescherming plaats door middel van het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN), de voormalige Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS). Het projectgebied ligt niet binnen de grenzen van een 

gebied dat aangewezen is als Natura 2000-gebied. De meest 

nabijgelegen Natura 2000-gebieden, ‘Hamonterheide, Hage-

ven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof (België), 

‘Weerter- en Budelerbergen & Ringselven’ bevinden zich res-

pectievelijk op 1,1 kilometer ten zuiden en 6,2 kilometer ten 

noordwesten van het projectgebied. Indien er sprake zou zijn 

van een effect, betreft dit een extern effect, zoals toename 

van geluid, licht of depositie van stikstof. Mede gezien de af-

stand tot het projectgebied zijn externe effecten als licht en 

geluid uitgesloten. Aangezien de voorgenomen ontwikkeling 

de realisatie van een appartementengebouw met 10 apparte-

menten betreft, kan een significante toename aan stikstofde-

positie tijdens de aanleg- en gebruiksfase op omliggende Na-

tura 2000-gebieden niet op voorhand worden uitgesloten. 
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 AERIUS-berekening 

Om op voorhand negatieve effecten op Natura 2000-gebie-

den vanwege stikstofdepositie uit te sluiten is een AERIUS-

berekening uitgevoerd. Uit deze berekeningen blijkt dat bij de 

aanlegfase en gebruiksfase geen rekenresultaten hoger zijn 

dan 0,00 mol/ha/j. In de bijlagen zijn de door AERIUS gege-

nereerde rapportages voor de aanlegfase en gebruiksfase 

opgenomen. In het voorliggende document wordt de invoer 

op sommige punten kort toegelicht. 

 

Aanlegfase 

Het planvoornemen betreft de herontwikkeling van de perce-

len, kadastraal bekend als Stramproy, sectie D, nummers 

4509 en 5225 aan de Mgr. Nolensstraat 5/5a in Stramproy. In 

het kader van deze ontwikkeling wordt de voormalige bebou-

wing van de bakkerij gesloopt. Na de sloop van de bakkerij 

wordt gestart met de bouw van een appartementengebouw 

met daarin tien appartementen. De appartementen worden 

gerealiseerd door Woningstichting St. Joseph en zullen val-

len binnen de sociale huursector. Het appartementengebouw 

krijgt de vorm van een hoeveboerderij in een U-vorm met in 

het midden een groen ingericht plein. Met de ontwikkeling 

van het appartementengebouw wordt het gehele perceel her-

ingericht en wordt voorzien in voldoende parkeervoorzienin-

gen.  

 

Bij de realisatie van de woningen wordt gebruik gemaakt van 

meerdere (mobiele) werktuigen en vinden verkeersbewegin-

gen plaats. Dit zorgt voor een emissie van stikstof. Deze 

emissie is berekend. 

 

(Mobiele) werktuigen 

Voor de inzet van (mobiele) werktuigen is uitgegaan van een 

gemiddeld gebruik van mobiele werktuigen bij de bouw van 

een appartementengebouw en de aanleg van de gronden 

daar omheen, gebaseerd op informatie uit eerdere bereke-

ningen. In het kader van de berekening is gebruik gemaakt 

van de inzet van oudere mobiele werktuigen dan gebruikelijk 

(worst-case). Zie hiervoor bovenstaande tabel en bijge-

voegde AERIUS-rapportage. 

 

Verkeer bouw en aanleg  

Ten behoeve van de bouw en aanleg vinden ook verkeersbe-

wegingen plaats, onder andere in de vorm  van vrachtwa-

gens en busjes. De totale verkeersgeneratie is weergegeven 

in navolgende tabel. De bewegingen zijn over de aanlig-

gende wegen gemodelleerd, waarbij 100% van de bewegin-

gen in twee richtingen zijn ingevoerd. Hierbij zijn dus meer 

bewegingen gemodelleerd dan daadwerkelijk plaats gaan 

vinden, waardoor onzekerheid over de richting van de bewe-

gingen wordt opgevangen. Voor meer informatie verwijzen 

we u naar de bijgevoegde AERIUS calculator. 

 

Onderhavig initiatief betreft een kleinschalige ontwikkeling. 

Aangezien er slechts sprake is van een beperkte bouwperi-

ode van enkele weken, is de totale verkeersgeneratie van de 

vrachtauto’s ingevoerd voor een jaar.  

 

Conclusie 

Het rekenresultaat met de ingevoerde mobiele werktuigen en 

het daarbij horende bouwverkeer is niet hoger dan 0,00 

mol/ha/j.  

 

Werktuig 
 

Bouwjaar Brandstof Vermogen 
(kW)  

Belasting (%) Draaiuren 
 

Totale emissie 
(kg/j) 

Betonpomp va. 2011 Diesel 200 50 50 18 

Mobiele hijskraan va. 2011 Diesel 100 50 50 9 

Tractor va. 2011 Diesel 100 40 120 15,36 

Graafmachine va. 2011 Diesel 100 60 160 27,84 

Graafmachine va. 2011 Diesel 200 60 120 41,76 

Laadschop va. 2011 Diesel 100 60 160 33,6 

Laadschop va. 2011 Diesel 200 60 120 50,4 

Trilplaat va. 2008 Benzine 10  40 50 0,67 

Tabel 2 Bouwverkeer 

Verkeersbewegingen bouw-
verkeer 

Totale verkeersgeneratie 

Bedrijfsbusjes (licht verkeer)  10 p/etmaal  

Vrachtauto diesel 10-20 ton 
GVW - Euro 5 (aan- en afvoer 
materialen) 

80 p/jaar 

Vrachtauto diesel > 20 ton 
GVW - Euro 5 (Betonmixer) 

40 p/jaar 
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 Gebruiksfase 

Het appartementengebouw met 10 appartementen wordt 

gasloos opgeleverd en zorgt dan ook niet voor stikstofemis-

sie. De verkeersbewegingen die met de gebruiksfase samen-

hangen zorgen hier echter wel voor.  

 

De verwachte verkeersaantrekkende werking van het plan-

voornemen is berekend op basis van de CROW-publicatie 

381 "Toekomstbestendig parkeren". Hierbij is uitgegaan van 

10 huurappartementen midden/goedkoop in het gebiedstype 

‘rest bebouwde kom’ in de gemeente Weert. In totaal worden 

gemiddeld 45 verkeersbewegingen per etmaal gegenereerd 

op een gemiddelde weekdag met de voorgenomen ontwikke-

ling. Voor de volledigheid zijn ook 2 zware vrachtbewegingen 

meegenomen per week (bewegingen voor bijvoorbeeld een 

vuilniswagen).  

 

Deze bewegingenzijn over de aanliggende wegen gemodel-

leerd, waarbij 100% van de bewegingen in twee richtingen 

zijn ingevoerd. Hierbij zijn dus meer bewegingen gemodel-

leerd dan daadwerkelijk plaats gaan vinden, waardoor onze-

kerheid over de richting van de bewegingen wordt opgevan-

gen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de bijge-

voegde AERIUS-rapportage.  

 

Conclusie 

Het rekenresultaat is niet hoger dan 0,00 mol/ha/j. 

Resultaat en conclusie 

Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat bij zowel de aan-

legfase als de gebruiksfase geen rekenresultaten hoger zijn 

dan 0,00 mol/ha/j. Daarmee kunnen op voorhand negatieve 

effecten op Natura 2000-gebieden vanwege stikstofdepositie 

uitgesloten worden. 

Bijlagen 

Bijlage 1: Stikstofdepositieberekening Aanlegfase 

Bijlage 2: Stikstofdepositieberekening Gebruiksfase  

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Bijlage 1 
AERIUS-berekening Aanlegfase  



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.

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.

Berekening Aanlegfase P02755 Mgr. Nolensstraat Stramproy

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RhbQ3FCjX6p1 (01 mei 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

BRO Monseigneur Nolensstraat , - Stramproy

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Monseigneur Nolensstraat
Stramproy

RhbQ3FCjX6p1

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

01 mei 2020, 15:19 2022 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 197,71 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

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

Toelichting Op de percelen, kadastraal bekend als Stramproy, sectie D, nummers 4509 en 5225 aan de Mgr. Nolensstraat 5/5a in Stramproy, is
de bouw van een appartementengebouw met daarin tien appartementen voorzien. In het kader van deze ontwikkeling is een
AERIUS-berekening van de aanlegfase uitgevoerd.

RhbQ3FCjX6p1 (01 mei 2020)Resultaten Aanlegfase P02755 Mgr. Nolensstraat Stramproy
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Locatie
Aanlegfase P02755
Mgr. Nolensstraat

Stramproy

Emissie
Aanlegfase P02755
Mgr. Nolensstraat

Stramproy

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 181,27 kg/j

Tractor
Mobiele werktuigen | Landbouw

- 15,36 kg/j

Bouwverkeer (noord)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Bouwverkeer (zuid)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

RhbQ3FCjX6p1 (01 mei 2020)Resultaten Aanlegfase P02755 Mgr. Nolensstraat Stramproy
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Emissie
(per bron)

Aanlegfase P02755
Mgr. Nolensstraat

Stramproy

Naam Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 178406, 356074
NOx 181,27 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Betonpomp 4,0 4,0 0,0 NOx 18,00 kg/j

AFW Mobiele kraan 4,0 4,0 0,0 NOx 9,00 kg/j

AFW Graafmachine
(middelgroot)

4,0 4,0 0,0 NOx 27,84 kg/j

AFW Graafmachine (groot) 4,0 4,0 0,0 NOx 41,76 kg/j

AFW Laadschop
(middelgroot)

4,0 4,0 0,0 NOx 33,60 kg/j

AFW Laadschop (groot) 4,0 4,0 0,0 NOx 50,40 kg/j

AFW Trilplaat 4,0 4,0 0,0 NOx < 1 kg/j

Naam Tractor
Locatie (X,Y) 178406, 356073
NOx 15,36 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Tractor 3,5 3,5 0,0 NOx 15,36 kg/j
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Naam Bouwverkeer (noord)
Locatie (X,Y) 178420, 356144
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 10,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Euroklasse Vrachtauto diesel 10-
20 ton GVW - Euro 5

80,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Euroklasse Vrachtauto diesel >
20 ton GVW - Euro 5

40,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bouwverkeer (zuid)
Locatie (X,Y) 178419, 356144
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 10,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Euroklasse Vrachtauto diesel 10-
20 ton GVW - Euro 5

80,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Euroklasse Vrachtauto diesel >
20 ton GVW - Euro 5

40,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Disclaimer 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.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200403_6c571f9654

Database versie 2019A_20200403_6c571f9654

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

RhbQ3FCjX6p1 (01 mei 2020)Resultaten Aanlegfase P02755 Mgr. Nolensstraat Stramproy

Resultaten

pagina 6/6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 Bijlage 2 
AERIUS-berekening Gebruiksfase 



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.

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.

Berekening Gebruiksfase P02755 Mgr. Nolensstraat Stramproy

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RZ5Chk8dkrvu (01 mei 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

BRO Monseigneur Nolensstraat , - Stramproy

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Monseigneur Nolensstraat
Stramproy

RZ5Chk8dkrvu

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

01 mei 2020, 15:50 2023 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 2,99 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

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

Toelichting AERIUS-berekening van de gebruiksfase ten behoeve van de ontwikkeling van een appartementengebouw met tien appartementen
ter hoogte van de Mgr. Nolensstraat 5/5a in Stramproy.
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Locatie
Gebruiksfase
P02755 Mgr.
Nolensstraat

Stramproy

Emissie
Gebruiksfase
P02755 Mgr.
Nolensstraat

Stramproy

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Appartementen Mgr. Nolensstr.
Wonen en Werken | Woningen

- -

Wegverkeer (zuid)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,50 kg/j

Wegverkeer (noord)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,50 kg/j
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Emissie
(per bron)
Gebruiksfase
P02755 Mgr.
Nolensstraat

Stramproy

Naam Appartementen Mgr.
Nolensstr.

Locatie (X,Y) 178406, 356074
Uitstoothoogte 10,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie

Naam Wegverkeer (zuid)
Locatie (X,Y) 178419, 356144
NOx 1,50 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 45,0 / etmaal NOx
NH3

1,38 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 8,0 / maand NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Wegverkeer (noord)
Locatie (X,Y) 178420, 356144
NOx 1,50 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 45,0 / etmaal NOx
NH3

1,38 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 8,0 / maand NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Disclaimer 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.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200403_6c571f9654

Database versie 2019A_20200403_6c571f9654

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A
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Bijlage 6  Vervolgonderzoek huismus, gierzwaluw en vleermuis

86 Bestemmingsplan "Mgr. Nolensstraat 5/5a, Stramproy" (ontwerp)
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1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

Opdrachtgever is voornemens om de bebouwing aan de 

Monseigneur Nolensstraat 5/5a te Stramproy te slopen, en 

een appartementencomplex, in de vorm van een hoeveboer-

derij, te realiseren. Middels een verkennend flora- en fauna-

onderzoek (quickscan), uitgevoerd door BRO1, is vastgesteld 

dat de gebouwen binnen het plangebied geschikte nest- en 

verblijfplaatsen bevatten voor huismus, gierzwaluw en vleer-

muizen. Naar aanleiding hiervan is huismus-, gierzwaluw- en 

vleermuisonderzoek uitgevoerd in het seizoen van 2020, om 

nesten van huismus en gierzwaluw en verblijfplaatsen van 

vleermuizen vast te stellen dan wel met voldoende zekerheid 

uit te sluiten. In dit rapport worden de resultaten van dit nader 

onderzoek gepresenteerd. 

1.2 Doel 

Dit onderzoek zal antwoord geven op de volgende vragen: 

 Zijn er nestplaatsen van de huismus aanwezig in de be-

treffende woningen? 

 Zijn er nestplaatsen van de gierzwaluw aanwezig in de 

betreffende woningen? 

 Zo ja, hoeveel nestplaatsen van huismus en gierzwaluw 

betreft het hier? 

 Zijn er verblijfsfuncties van vleermuizen aanwezig in de 

betreffende woningen? 

 Zo ja, welke soort, aantal en verblijffunctie m.b.t. vleer-

muizen betreft het hier? 

 Leiden de werkzaamheden tot verlies of verstoring van 

nest- en/of verblijfplaatsen? 

  
1  BRO is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus en heeft als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Onze werkzaamheden voeren wij dan ook uit volgens de 
door het NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, aangevuld in februari 2010). De medewerkers binnen de discipline ecologie voldoen aan de door het Ministerie van EZ genoemde voorwaarden voor ter zake deskundigen op het gebied 
van ecologisch onderzoek. Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde protocollen en richtlijnen voor onderzoek.  

 Leidt de sloop tot overtreding van de verbodsbepalingen 

uit de Wet natuurbescherming en is een ontheffingsaan-

vraag noodzakelijk? 

 

Indien bij aanwezigheid van beschermde soorten het treffen 

van maatregelen noodzakelijk is, omdat de huidige nest- en 

verblijfplaats komt te vervallen/wordt verstoord, dan zullen 

deze (ten behoeve van een ontheffingsaanvraag) voldoende 

moeten worden onderbouwd middels een separaat activitei-

tenplan. Hierbij moet vast komen te staan dat de functies die 

de gebouwen hebben voor de soort(en) behouden blijven. 

Ook dient te worden getoetst of de huidige staat van instand-

houding van de soort niet in het geding is. 

 

Ten behoeve van het eventueel indienen van een onthef-

fingsaanvraag dienen ook aspecten als doel, (wettelijk) be-

lang en alternatievenafweging te worden onderbouwd. Deze 

eventuele vervolgfase ten behoeve van een ontheffingstra-

ject maakt geen deel uit van onderhavig vervolgonderzoek. 

2 Omschrijving 
plangebied 

2.1 Huidige situatie 

Het plangebied is gelegen tegen de noordkant van de kern 

van Stramproy. Ten oosten van het plangebied ligt de N292. 

In figuur 2 is de topografische ligging van het plangebied 

weergegeven. 

 

Het plangebied bestaat momenteel uit een woonhuis met 

hierachter een voormalige bakkerij aan de Mgr. Nolensstraat 

5 en 5a. Het terrein is ingericht met verhardingen en een tuin, 

en grenst aan andere achtertuinen. In figuur 3 is een lucht-

foto van het plangebied en de directe omgeving weergege-

ven. De figuren 4 t/m 6 geven een impressie van het plange-

bied, middels foto’s die zijn genomen tijdens het verken-

nende veldbezoek. 

2.2 Toekomstige situatie 

De initiatiefnemer is voornemens de huidige bebouwing bin-

nen het plangebied te slopen, en 10 appartementen te reali-

seren. Het appartementengebouw krijgt de vorm van een 

hoeveboerderij in een U-vorm met in het midden een groen 

ingericht plein. 
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Figuur 1: Plangebied gezien vanuit het oosten, vanaf de Mgr. Nolenstraat 

 
 
Figuur 2: Topografische kaart ligging plangebied (1:25.000) 

 
 
Figuur 3: Luchtfoto plangebied en directe omgeving 

 
 
Figuur 4:  Zuidgevel voormalige bakkerij 

 
 
Figuur 5:  Zolder van aanbouw tussen woonhuis en voormalige bak-

kerij 

 
 
 Figuur 6: Tuinen en verharding in het westen van het plangebied 
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3 Werkwijze 

3.1 Huismussen 

Ten aanzien van de huismus zijn tussen 1 april en 15 mei 

2020 twee veldbezoeken uitgevoerd, met een tussenliggende 

periode van minimaal 10 dagen, in de ochtenduren tussen 

8.00 uur en 12.00 uur. Tabel 1 geeft een overzicht van de uit-

gevoerde veldbezoeken voor huismussen. Tijdens de veldbe-

zoeken is gelet op de aanwezigheid van roepende huismus-

sen. Mannetjes huismussen roepen met name in het voorjaar 

(’s ochtends) vaak vanaf de dakranden/goten waar hun nes-

ten zich bevinden. Tevens is gedurende de veldbezoeken in 

de ochtend gelet op huismussen die (met nestmateriaal of 

voedsel) onder dakpannen of andere nestlocaties verdwij-

nen. Op basis van de veldbevindingen is bepaald of zich on-

der het dakpannen dak van de te renoveren woningen broed-

locaties van de huismus bevinden. De onderzoeksinspanning 

is conform hetgeen is gesteld in het kennisdocument van de 

huismus (BIJ12, versie 1.0 juli 2017). 

 

Volgens de soortenstandaard kan de aanwezigheid van een 

nest van een huismus als volgt worden aangetoond: 

1. een nestindicatieve waarneming: 

 een nest of nestbouw of 

 bezoek van een huismus aan een waarschijnlijke 

nestplaats (nest zelf vaak niet zichtbaar, maar gras-

sprieten of veertjes steken uit) of 

 transport van voedsel of ontlastingpakketjes of 

 bedelende jongen in nest (vlak voor uitvliegen goed te 

horen, steken kopjes uit nestopening). 

 

2. minimaal 1 waarneming in potentieel broedbiotoop in de 

periode 10 maart t/m 20 juni van: 

 een zingend mannetje (veelal op de dakrand) of 

 aanwezigheid van een paartje bij een potentiële nest-

plaats of 

 balts. 

 

Afwezigheid van broedende huismussen is aangetoond, als 

er tijdens twee gerichte veldbezoeken in de periode 1 april tot 

en met 15 mei (met tien dagen tussen beide veldbezoeken) 

of tijdens vier gerichte veldbezoeken in de periode 10 maart 

tot en met 20 juni geen aanwezigheid kan worden aange-

toond. Tijdens de veldbezoeken waren de weersomstandig-

heden voor het waarnemen van huismussen gunstig. 

Tabel 1 Bezoeken i.v.m. huismusinventarisaties 

Datum Type onderzoek Tijdsduur onderzoek Weer Temperatuur 

28-04-2020 Nestlocaties huismus 09.30-10.30 Wind gemiddeld 2 Bft 
Half bewolkt 
Geen neerslag 

9°C 

15-05-2020 Nestlocaties huismus 08.30-09.30 Wind gemiddeld 2 Bft 
Helder 
Geen neerslag 

4°C 
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 3.2 Gierzwaluwen 

Voor de gierzwaluw zijn in de periode van half mei tot half juli 

2020 drie veldbezoeken uitgevoerd met een tussenliggende 

periode van minimaal 10 dagen. Tabel 2 geeft een overzicht 

van de uitgevoerde veldbezoeken voor gierzwaluwen. De 

veldbezoeken zijn gedurende de avondschemering voor 

zonsondergang uitgevoerd. In de betreffende periode sche-

ren groepen gierzwaluwen langs gevels van panden waarin 

zich nesten bevinden. De vrouwtjes die zich op het nest be-

vinden beantwoorden vervolgens het “gieren” van langs vlie-

gende groepen soortgenoten. Bovendien zijn tijdens de 

avondschemering vaak invliegende vogels waar te nemen. 

De onderzoeksinspanning is conform hetgeen is gesteld in 

het kennisdocument van de gierzwaluw (BIJ12, versie 1.0 juli 

2017). 

 

De gierzwaluw is een trekvogel die pas vanaf eind april in 

Nederland terugkeert vanuit Afrikaanse wintergronden. Kolo-

nies zijn snel herkenbaar doordat de vogels geregeld bij de 

nesten zwermen en roepen. Deze waarnemingen zijn echter 

indicatief. Het vaststellen van een broedgeval geschiedt door 

het waarnemen van een in- of uitvliegende vogel. 

 

De afwezigheid van broedende gierzwaluwen kan voldoende 

aannemelijk gemaakt worden als er geen waarnemingen zijn 

verricht die duiden op de aanwezigheid van een nest na:  

 

 minimaal 3 inventarisatiemomenten met een tussenlig-

gende periode van minimaal 10 dagen  

 waarvan minimaal 1 inventarisatie tussen 20 juni en 7 juli 

(jongen aanwezig)  

 tussen 2 uur voor zonsondergang tot zonsondergang  

 tijdens goede (droge) weersomstandigheden. 

 

De veldbezoeken zijn uitgevoerd tijdens goede (droge) 

weersomstandigheden, wat gunstig is voor het waarnemen 

van gierzwaluwen (zie tabel 2). 

Tabel 2 Bezoeken i.v.m. gierzwaluwinventarisaties 

Datum Type onderzoek Tijdsduur  
onderzoek 

Zon onder Weer Temperatuur 

06-06-2020 Nestlocaties gier-
zwaluw 

19.45-21.50 21.48 Wind gemiddeld 4 Bft 
Half bewolkt 
Geen neerslag 

10°C 

16-06-2020 Nestlocaties gier-
zwaluw 

19.50-22.00 21.55 Wind gemiddeld 2 Bft 
Half bewolkt 
Geen neerslag 

17°C 

16-07-2020 Nestlocaties gier-
zwaluw 

19.45-21.50 21.45 Wind gemiddeld 2 Bft 
Geheel bewolkt 
Geen neerslag 

16°C 
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 3.3 Vleermuizen 

Voor vleermuizen zijn in de periode half mei tot en met sep-

tember 2020 in totaal vijf aanvullende veldbezoeken per 

deelgebied uitgevoerd. Dit betreft de meest gunstige periode 

van het jaar waarin vleermuizen aantoonbaar van een onder-

zoeksgebied gebruik kunnen maken. Gedurende de periode 

mei tot en met half juli hebben de meeste soorten hun zo-

mer- en kraamverblijfplaatsen bezet en zijn druk bezig met 

het grootbrengen van jonge dieren. Vanaf eind juli vallen de 

kraamkolonies uiteen, verspreiden de vrouwtjes zich en gaan 

op zoek naar het gezelschap van baltsende mannetjes. Win-

terverblijfplaatsen zijn zeer lastig aan te tonen. Van zomer-

verblijfplaatsen, kraamverblijven en paarverblijfplaatsen mag 

zekerheidshalve aangenomen worden dat deze ook als win-

terverblijfplaats gebruikt kunnen worden, zolang de tempera-

tuur niet te laag wordt (vorst). 

 

De laatvlieger heeft als enige soort geen standaard invlieg-

tijd. Het zwermgedrag is bij deze soort ook korter en kan al 

plaatsvinden vanaf 1 á 2 uur na het uitvliegmoment. Omdat 

het niet reëel is om de hele nacht binnen een of meerdere 

deelgebieden te zoeken naar laatvliegers, hebben in de peri-

ode half mei - half juli twee gerichte avondrondes (tot circa 2 

uur na zonsondergang) plaatsgevonden met een tussenlig-

gende periode van minimaal 30 dagen, ten behoeve van het 

aantonen/uitsluiten van zomer- en kraamverblijfplaatsen van 

de laatvlieger. Daar kraamgroepen van de gewone dwerg-

vleermuis door het in- en uitvliegen in deze eerste twee uur 

ook goed waarneembaar zijn, dit mede in verband met de 

groepsgrootte en het tijdig terugkomen om de jongen te zo-

gen, is een voldoende betrouwbaar beeld verkregen omtrent 

de aan/afwezigheid van kraamverblijfplaatsen. Daarnaast 

heeft er in de periode mei – juli tevens een ochtendronde 

(vanaf circa 2 uur voor zonsopkomst) plaatsgevonden ten be-

hoeve van het aantonen/uitsluiten van zomerverblijfplaatsen 

van de gewone dwergvleermuis. Vervolgens hebben in de 

periode half augustus - eind september twee avondrondes, 

met een tussenliggende periode van minimaal 20 dagen, 

plaatsgevonden ten behoeve van het aantonen/uitsluiten van 

de functie paarverblijfplaats. Door de beperkte hoogte van de 

bebouwing zijn (massa-)winterverblijfplaatsen op voorhand 

uitgesloten. Tabel 3 geeft een overzicht van de uitgevoerde 

veldbezoeken voor vleermuizen. 

 

De inventarisatiemethode is conform de richtlijnen van het 

protocol voor vleermuisonderzoek (versie maart 2017), dat is 

opgesteld door het vleermuisvakberaad van het Netwerk 

Groene Bureaus en de Zoogdiervereniging. Dit protocol 

schrijft voor dat de onderzoeksinspanningen afhankelijk zijn 

van de te verwachten soorten en functies. Het protocol heeft 

tot doel het belang van de functies van onderzoekslocaties 

voor soorten vleermuizen effectief en efficiënt vast te stellen 

dan wel uit te sluiten. In het bijzonder wanneer de aanwezig-

heid van gebiedsfuncties of soorten wordt uitgesloten, zou 

een onderzoek volgens het protocol als juridisch voldoende 

moeten worden aangemerkt. 

 

Tijdens de veldbezoeken is voornamelijk gelet op uitvlie-

gende, invliegende of zwermende vleermuizen. Daarnaast is 

er ook gelet op foeragerende en passerende vleermuizen. 

Tijdens de twee laatste veldbezoeken is voornamelijk gelet 

op sociale geluiden. In de periode half augustus - september 

produceren mannetjes vleermuizen de meeste sociale gelui-

den vanuit of vliegend rondom bebouwing om vrouwtjes te 

lokken. 

  

Alle veldbezoeken zijn uitgevoerd met behulp van een batde-

tector (Pettersson M500-384) met opnamemogelijkheid en 

weergave van sonogrammen. Een batdetector zet het voor 

het menselijk gehoor niet hoorbare ultrasone geluid van 

vleermuizen om naar frequenties die wel hoorbaar zijn. Op 

Tabel 3 Bezoeken i.v.m. vleermuisinventarisaties 

Datum Type onderzoek Tijdsduur  
onderzoek 

Zon op/onder Weer Temperatuur 

16-06-2020 Vleermuizen 
(kraam- en zomer-
verblijf) 

21.50-00.00 21.55 Wind gemiddeld 2 Bft 
Half bewolkt 
Geen neerslag 

17°C 

16-07-2020 Vleermuizen 
(kraam- en zomer-
verblijf) 

21.40-23.45 21.45 Wind gemiddeld 2 Bft 
Geheel bewolkt 
Geen neerslag 

16°C 

21-07-2020 Vleermuizen och-
tend (zomerverblijf) 

03.45-05.50 05.47 Wind gemiddeld 2 Bft 
Helder 
Geen neerslag 

14°C 

20-08-2020 Vleermuizen (paar-
verblijf) 

22.00-00.00 20.48 Wind gemiddeld 2 Bft 
Half bewolkt 
Geen neerslag 

19°C 

10-09-2020 Vleermuizen (paar-
verblijf) 

21.00-23.00 20.02 Wind gemiddeld 1 Bft 
Helder 
Geen neerslag 

12°C 
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basis van de geluidsfrequenties en ritmes kunnen verschil-

lende soorten vleermuizen worden onderscheiden. De opna-

memogelijkheid is belangrijk omdat de geluidsopnames kun-

nen worden gebruikt voor het determineren van soorten die 

op basis van hun geluid moeilijk zijn te onderscheiden (met 

name Myotis-soort) en waarbij het sonogram uitsluitsel kan 

geven.  

 

Tijdens de veldbezoeken waren de weersomstandigheden 

voor het waarnemen van vleermuizen gunstig. De weersom-

standigheden voldoen aan de protocollaire eisen voor vleer-

muisonderzoek: temperatuur niet lager dan 10 ºC, de wind-

snelheid beneden de 5 Beaufort en geen sprake van neer-

slag, anders dan lichte motregen (zie tabel 3). 
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4 Resultaten 

4.1 Huismussen 

4.1.1 Nestlocaties 

Tijdens de veldbezoeken zijn er geen huismussen waargeno-

men binnen het plangebied. Er kan om die reden redelijker-

wijze aangenomen worden dat er geen nestlocatie voor huis-

mus aanwezig zijn binnen het plangebied. 

 

4.1.2 Leefgebied 

Het groen binnen het plangebied werd tijdens de veldbezoe-

ken niet bezocht door huismussen. De voorgenomen ingreep 

zal dan ook niet leiden tot het verloren gaan van leefgebied 

van de huismus. 

 
4.1.3 Omgevingscheck 

De huismus is een soort die zowel voorkomt in de stadcentra 

als op het platteland, maar een voorkeur heeft voor be-

bouwde gebieden. Hierbij heeft huismus als vaste rust- en 

verblijfplaats en nestlocatie een voorkeur voor woningen die 

openingen hebben die toegang verlenen tot geschikte nestlo-

catie tussen het dak en het dakbeschot met tevens vol-

doende groen in de omgeving van de woningen. Direct aan-

grenzend zijn meer woningen beschikbaar waar huismussen 

onder kunnen nestelen doordat de meeste panden in de om-

geving een pannendak hebben. 

4.2 Gierzwaluwen 

4.2.1 Nestlocaties 

Op 16 juni en 16 juli zijn ‘s avonds hoogvliegende gierzwalu-

wen waargenomen tussen 20.30 en 22.30 uur. Beide avon-

den betrof het een groepje ongeveer 20 individuen. Ze vlo-

gen hoog boven het plangebied, over de gehele kern van 

Stramproy. Er kwamen geen gierzwaluwen naar beneden in 

de buurt van het plangebied. Er zijn geen vaste rust- en ver-

blijfplaatsen aangetroffen in het onderzoeksgebied. Er kan 

om die reden redelijkerwijze aangenomen worden dat er 

geen vaste nestlocatie voor gierzwaluwen aanwezig zijn bin-

nen het plangebied. 

 

4.2.2 Omgevingscheck 

Direct aangrenzend zijn meer woningen beschikbaar waar 

gierzwaluwen kunnen nestelen doordat de meeste panden in 

de omgeving een pannendak hebben. 

4.3 Vleermuizen 

4.3.1 Verblijfplaatsen 

Er is geen binding met de bebouwing binnen het plangebied 

waargenomen. Tijdens de veldbezoeken in het najaar zijn 

enkele keren sociale roepjes van gewone dwergvleermuis 

gehoord rond het opgaand groen tegen de zuidgrens van het 

plangebied. Dit opgaand groen lijkt de grens van een balts-

territorium te zijn (zie figuur 7). Er is geen zwermgedrag 

waargenomen. Bij geen van de veldbezoeken zijn in- of uit-

vliegende dieren waargenomen. Aan de hand van het onder-

zoek zijn geen verblijfsplaatsen aangetroffen binnen of in de 

directe omgeving van het plangebied.  

 

4.3.2 Foeragerende vleermuizen  

Tijdens ieder veldbezoek zijn er enkele foeragerende ge-

wone dwergvleermuizen rondom het opgaand groen tegen 

de zuidelijke grens van het plangebied waargenomen (zie fi-

guur 7). Later in de avond trokken deze weg en vloog er 

slechts incidenteel een individu over. Gezien de vleermuis 

hier niet de hele avond aanwezig waren en regelmatig een 

kwartier of langer verdwenen is het niet de verwachting dat 

het plangebied essentieel foerageergebied voor de gewone 

dwergvleermuis betreft. Daarnaast is er in de directe omge-

ving genoeg groen aanwezig dat kan dienen als foerageer-

mogelijkheid. De voorgenomen plannen zullen niet leiden tot 

een afname in essentieel foerageergebied. 

 

4.3.3 Vliegroutes  

Tijdens de veldbezoeken zijn in de directe omgeving geen 

eenduidig vliegpatronen aangetroffen welke door meerdere 

individuen werd gevolgd. 

 

4.4 Overige soorten 

Indien de haag op de erfgrens wordt vervangen, kunnen 

nestlocaties van ‘algemene’ vogelsoorten verloren gaan. 

Hiermee dient rekening te worden gehouden door buiten het 

broedseizoen of na een controle te werken. 

 

Figuur 7:  Foerageergebied (geel omlijnd) en paarterritorium (blauw 
vlak) van gewone vleermuis ten opzichte van het plange-
bied (rood omlijnd) 
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5 Effectenbeoordeling 
en toetsing 

5.1 Huismussen 

De gevonden resultaten wijzen niet op een mogelijke aanwe-

zigheid van nestlocaties van huismus binnen het plangebied. 

De aanwezigheid van vaste rust- of verblijfplaatsen van huis-

mus is redelijkerwijs uitgesloten. 

5.2 Gierzwaluwen 

De gevonden resultaten wijzen niet op een mogelijke aanwe-

zigheid van nestlocaties van gierzwaluwen binnen het plan-

gebied. De aanwezigheid van vaste rust- of verblijfplaatsen 

van gierzwaluwen is redelijkerwijs uitgesloten. 

5.3 Vleermuizen 

Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn geen rust- 

en verblijfplaatsen van een vleermuissoort waargenomen. Er 

gaan bij werkzaamheden geen rust- en verblijfplaatsen, es-

sentieel leefgebied of vliegroutes verloren. Overtreding van 

een verbodsbepaling van de Wet natuurbescherming met be-

trekking tot een vleermuissoort is uitgesloten. 

5.4 Overige soorten 

Andere diersoorten als vogels, zoogdieren en amfibieën kun-

nen in het plangebied aanwezig zijn. Hiervoor geldt de zorg-

plicht. Dit houdt in dat men zorg moet dragen voor aanwe-

zige individuen, ook algemene soorten. Men moet deze die-

ren de tijd geven om het plangebied te verlaten. Weinig mo-

biele soorten als egel of pad kunnen met beleid naar buiten 

het plangebied worden verplaatst. 

 

Daarnaast zijn broedende vogels en hun nesten tijdens het 

broedseizoen beschermd. Geadviseerd wordt om het op-

gaand groen binnen het plangebied buiten het broedseizoen 

te verwijderen, om verstoring van broedende vogels te voor-

komen. Het broedseizoen loopt gemiddeld van half maart tot 

half augustus. Geldend is echter de aanwezigheid van een 

broedgeval.  
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6 Conclusie 

Binnen en in de directe omgeving van het plangebied zijn 

geen nestlocaties van huismus, gierzwaluw, dan wel rust- en 

verblijfplaatsen van een vleermuissoort waargenomen. Over-

treding van een verbodsbepaling van de Wet natuurbescher-

ming met betrekking tot huismus, gierzwaluw en een vleer-

muissoort is uitgesloten. Er hoeft geen ontheffing te worden 

verkregen, noch zijn er enige vervolgstappen noodzakelijk 

met betrekking tot deze soort(groep)en. 

 

Wel dienen de volgende maatregelen in acht te worden ge-

nomen: 

- De kap van het opgaand groen dient buiten het 

broedseizoen te worden uitgevoerd. Het broedsei-

zoen loopt globaal van half maart t/m half augustus; 

- Met betrekking tot de zorgplicht dienen eventueel 

aangetroffen dieren tijdens de werkzaamheden de 

kans te krijgen om het plangebied zelfstandig te ver-

laten. Bij soorten als egel en gewone pad kunnen 

de dieren met beleid verplaatst worden naar een 

veilige plek buiten het plangebied. 

  
2  Dit betreft soorten die niet honkvast zijn en/of waarvan de nest/verblijfplaats niet jaarrond is beschermd. Echter mogen de nesten/verblijfplaatsen met eieren of jongen niet worden verstoord/verwijderd. Hieromtrent dient per complex de situatie 

qua planning en werkzaamheden te worden afgestemd met de begeleidend ecoloog. 

Tabel 4 Overzicht aanwezigheid beschermde soorten en te nemen type maatregelen 

Soortgroep Aanwezig Hoeveel Overtreding Maatregelen 

Huismus Nee - - - 

Gierzwaluw Nee - - - 

Vleermuizen Nee - - - 

Overige soorten2 Mogelijk - Mogelijk Rekening houden met broedseizoen en zorgplicht 
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8 Verklarende 
Woordenlijst 

 

 

Activiteitenplan 

Een activiteitenplan dient als begeleidend document 

voor een ontheffingsaanvraag. In het activiteitenplan zijn 

maatregelen verwoord waarmee de functionaliteit van 

een rust- of verblijfplaats van een beschermde soort be-

houden blijft en schade aan individuen wordt voorko-

men.  

 

Expert Judgement 

Inschatting van een deskundige op grond van zijn/haar 

kennis en ervaring. 

 

Foerageerhabitat 

Het gebied waarbinnen een soort voedsel zoekt.  

 

Foerageren 

Zoeken en vinden van voedsel door dieren (jachtge-

bied).  

 

Functioneel leefgebied 

Hiermee wordt het gebied dat is benodigd om de functio-

naliteit van een voortplantingsplaats of van een vaste- 

rust of verblijfplaats te behouden. Een nestlocatie of 

voortplantingsplaats kan bijvoorbeeld alleen succesvol 

functioneren, wanneer er voldoende habitat (schuilgele-

genheid, voedsel etc.) van voldoende kwaliteit aanwezig 

is om te kunnen paren, eieren te leggen en jongen groot 

te brengen.   

 

Gunstige staat van instandhouding 

Er is sprake van een gunstige staat van instandhouding 

van een soort of habitattype als de omstandigheden 

waarin de soort of het habitattype voorkomt perspectief 

bieden op een duurzaam voortbestaan van die soort of 

dat habitattype. 

 

Habitat 

Omvat de plaatsen waar een bepaald organisme voor-

komt doordat de abiotische en biotische factoren (niet le-

vende en levende natuur) van die plaatsen voldoen aan 

de eisen en toleranties die het organisme stelt om te 

kunnen overleven, groeien en zich voortplanten.   

 

Kraamverblijfplaats 

Voortplantingsplaats van vleermuizen. Het gaat hierbij 

vaak om de vrouwelijke exemplaren van een kolonie 

(ook wel kraamgroep genoemd) die gezamenlijk hun jon-

gen grootbrengen. De aantallen vleermuizen in een 

kraamgroep kun oplopen tot meerdere honderden exem-

plaren. 

 

  

Mitigerende maatregelen 

Maatregelen die negatieve effecten bij een ingreep voor-

komen of reduceren. 

 

Omgevingscheck 

Een omgevingscheck wordt uitgevoerd bij verlies van 

leefgebied van een jaarrond beschermde functie van 

een soort die door een ingreep (tijdelijk) verloren gaat. 

De omgeving van de ingreep wordt door een ter zake 

deskundige beoordeeld op aanwezigheid van voldoende 

alternatief leefgebied en/of potentiële verblijfplaatsen. 

 

Ontheffing  

De Wet natuurbescherming is gemaakt om planten- en 

diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. Om 

deze kwetsbare soorten te beschermen bevat de Wet 

natuurbescherming een aantal verbodsbepalingen.  On-

der bepaalde voorwaarden mogen de activiteiten wel 

doorgaan, daarvoor kan een ontheffing benodigd zijn. 

Een ontheffing is een besluit waarbij in een individueel 

concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod 

wordt gemaakt. 

 

Paarverblijfplaats 

Dit is een verblijfplaats die hoofdzakelijk in het najaar 

(september/oktober) door vleermuizen worden gebruikt 

om te paren. Eén mannetje kan een dergelijke verblijf-

plaats met meerdere vrouwtjes delen. In de omgeving 

van de paarverblijfplaats wordt veelal door het territoriale 

mannetje middels baltsvluchten getracht vrouwtjes aan 

te lokken. 

 

Populatie 

Een biologische populatie is een groep individuen van 

dezelfde soort die zich onderling voortplant en als zoda-

nig geïsoleerd is van andere zulke groepen. 

 

Rode Lijst 

Rode Lijsten laten zien welke soorten zijn verdwenen en 

welke soorten in een gebied sterk zijn achteruitgegaan 

of zeldzaam zijn. Er bestaan verschillende Rode Lijsten. 

Voor vogels, voor zoogdieren, planten, paddenstoelen, 

insecten en voor allerlei andere soortgroepen. Rode Lijs-

ten hebben geen officiële juridische status. Plaatsing op 

de lijst maakt een dier dus nog geen 'beschermde dier-

soort' in de zin van de Wet natuurbescherming. De Rode 

Lijsten hebben in de praktijk wel een belangrijke signale-

ringfunctie. Door de Rode Lijst te raadplegen, kunnen 
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alle instellingen die met natuurbehoud te maken hebben 

rekening houden met bedreigde soorten. 

 

Vaste rust- of verblijfplaats 

Een plek binnen het leefgebied van een soort die essen-

tieel is voor de levenscyclus van een individu. De Wet 

natuurbescherming omschrijft niet exact wat een vaste 

rust- of verblijfplaats is. Dit is soortafhankelijk.  

 

Vliegroute 

Een vaste route die door vleermuizen wordt gebruikt tus-

sen de verblijfplaatsen naar foerageergebieden.  

 

Winterverblijfplaats 

Verblijfplaats die gebruikt wordt om de periode van win-

terrust te overbruggen. Voor vleermuizen zijn dit vorst-

vrije, maar koele en vochtige plekken. Er kans sprake 

zijn van massaverblijfplaatsen, verblijfplaatsen van 

kleine groepen of één of enkele individuen.  

 

Zomerverblijfplaats 

Is een vleermuisverblijfplaats anders dan een kraamver-

blijf. Buiten de kraamperiode worden deze door vrouw-

tjes gebruikt, binnen de kraamperiode door individuele 

mannetjes.
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