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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding en doel

Bruggink Projectontwikkeling B.V.: hierna: initiatiefnemer, is voornemens ter plaatse van het 

braakliggende terrein aan De Gaarde te Doetinchem een drietal koopwoningen te realiseren. 

Aangezien het voornemen in strijd is met het vigerende bestemmingsplan ter plaatse, kan 

enkel middels een planologische procedure medewerking verleend worden aan de realisatie. 

De ontwikkeling van De Gaarde is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Een 

herziening van dat plan is daarom noodzakelijk. Met dit bestemmingsplan De Gaarde tussen 

345 en 347 - 2015 geeft de gemeente hier inhoud aan.

De basis voor medewerking aan de voorgenomen ontwikkeling is gelegen in de gemeentelijke 

beleidsnotitie "Hergebruik vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing, nieuwe landgoederen 

en landelijk wonen in het buitengebied". In deze lokale vertaling van het provinciale beleid 

voor het agrarisch gebied worden mogelijkheden geboden woningen ter realiseren in 

combinatie van de sloop van voormalige agrarische bebouwing. Dit in het kader van de wens 

van een vermindering van verstening in het buitengebied, het tegen gaan van verrommeling 

en het versterking van het cultuurlandschap. Gelet op dit beleid heeft het college van 

burgemeester en wethouders op 14 december 2010 besloten in principe medewerking te 

verlenen aan onderhavige ontwikkeling. 

1.2  Plangebied

Voor onderhavig bestemmingsplan gelden twee plangebieden:

1. De Gaarde tussen 345 en 347 te Doetinchem (nieuwbouwlocatie) inclusief natuurlijk in 

te richten gronden;

2. Broekstraat 15 te Doetinchem (slooplocatie).

De Gaarde tussen 345 en 347

Het plangebied ligt te noordoosten van het centrum van Doetinchem, vlak buiten de 

bebouwde kom. Het plangebied wordt ontsloten door De Gaarde. Op circa 100 meter van 

het plangebied ligt de N315 (Doetinchemseweg/Zelhemseweg). Het deel van het plangebied 

waarop de initiatiefnemer voornemens is drie vrijstaande huizen te realiseren wordt 

voornamelijk gebruikt als grasland. Langs de noordelijke grens van het plangebied loopt een 

watergang. 

Het gedeelte van het plangebied ten zuiden van De Gaarde is in de huidige situatie in gebruik 

als agrarisch gebied.
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Afbeelding 1.1: Luchtfoto plangebied 1 

Broekstraat 15

Aan de Broekstraat 15 te Doetinchem, ten noorden van de stad Doetinchem in de richting 

van Zelhem is de slooplocatie gelegen. Het perceel betreft een voormalig agrarisch bedrijf 

waar thans nog agrarische bedrijfsbebouwing, welke grotendeels gesloopt zal worden, op 

aanwezig is. Het plangebied wordt aan de zuid- en westkant omsloten door wegen en aan de 

noord- en oostkant door weilanden.
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Afbeelding 1.2: Luchtfoto plangebied 2

Op deze locatie vinden enkel sloopactiviteiten plaats en op deze locatie zijn geen te 

beschermen cultuurhistorische en/of milieukundige waarden en belemmeringen aanwezig. 

Aan deze locatie is in het vigerende bestemmingsplan wel de dubbelbestemming 'Waarde - 

Natuur' toegekend. Het slopen van de stallen en het landschappelijk inrichting van de locatie 

heeft enkel positieve effecten op deze toegekende waarde. Aangezien de voorgenomen 

ontwikkeling voor deze locatie geen negatieve effecten verbonden zijn, zal in deze toelichting 

verder niet inhoudelijk op deze locatie ingegaan worden, dit met uitzondering in 

Planbeschrijving. 

1.3  Geldende bestemmingsplannen

Onderdeel van de voorgenomen ontwikkeling betreft het vastleggen van de landschappelijke 

inpassing van de slooplocatie Broekstraat 15, de wijziging van de bestemming op het perceel 

tussen De Gaarde 345 en 347 ten behoeve van de realisatie van drie woningen en de 

realisatie van nieuwe natuur op een perceel aan De Gaarde.

Onderhavig bestemmingsplan is een partiële herziening van het in het plangebied geldende 
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bestemmingsplan. Voor het plangebied geldt op dit moment bestemmingsplan 'Buitengebied - 

2012'.  De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2015 het bestemmingsplan gewijzigd 

vastgesteld.

Vigerende bestemming

De Gaarde tussen 345 en 347

De gronden voor de nieuwbouwlocatie en het natuurlijk in te richten perceel hebben de 

bestemming "Agrarisch".  Verder geldt er ter plaatse de dubbelbestemming "Waarde - 

Archeologische verwachting" en de gebiedsaanduidingen "overige zone - waardevol 

landschap", "overige zone - go" en "reconstructiewetzone - extensiveringsgebied".

Afbeelding 1.3: Uitsnede vigerend bestemmingsplan "Buitengebied - 2012"

Broekstraat 15 

Dit gedeelte van het plangebied van onderhavig bestemmingsplan heeft in het vigerende 

bestemmingsplan reeds de bestemming "Wonen'' toegekend gekregen. Tevens gelden ter 

plaatse de dubbelbestemmingen "Waarde - Natuur" en "Waarde - Archeologische 

verwachting 4".
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Afbeelding 1.4: Uitsnede vigerend bestemmingsplan "Buitengebied - 2012"

Toekomstige planologische situatie 

Het bestemmingsplan Buitengebied - 2012, die de gemeenteraad op 18 juli 2013 had 

vastgesteld, is op 5 november 2014 door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State vernietigd. De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2015 het bestemmingsplan opnieuw 

vastgesteld. Voor de bestaande bebouwing aan De Gaarde 345 en voor de Broekstraat 15 is 

in dit bestemmingsplan reeds een actuele planologisch kader opgenomen. Daarom is De 

Gaarde 345 zelf nu niet meer in deze herziening opgenomen. 

De locatie aan de Broekstraat maakt wel onderdeel uit van onderhavige herziening, waarbij 

naast de vigerende bestemmingsregeling de realisatie en instandhouding van het opgestelde 

landschapsplan als voorwaardelijke verplichting is opgenomen.

Ter plaatse van de nieuw te bouwen woningen zal de agrarische bestemming gewijzigd 

worden naar "Wonen" inclusief drie bouwvlakken, ter compensatie van de ingebrachte 

sloopcapaciteit aan de Broekstraat 15. De agrarische gronden ten zuiden van De Gaarde 

zullen ter compensatie natuurlijk worden ingericht en krijgen de bestemming "Natuur".
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

2.1  Bouwgeschiedenis en ruimtelijke structuur

Bebouwing

Naast het plangebied ligt De Gaarde 345. Dit is vermoedelijk rond 1925 gebouwd als 

winkelwoonhuis annex bakkerij en boerderij. In de winkel werd ondermeer brood verkocht. 

In de bedrijfsruimte die aan de achterzijde aansluit op het woonhuis bevindt zich nog de 

oorspronkelijke bakkersoven. Naast de functie van winkel en de bakkerij had het bedrijf ook 

nog een agrarische functie, er werd namelijk ook vee gehouden. Waarschijnlijk gelijktijdig met 

de bouw van de hoofdbebouwing werd op het achtererf een varkensschuur gebouwd. In 

1968 breidde de familie Te Kiefte het bedrijf uit met een supermarkt, die aan de rechterzijde 

tegen het winkelwoonhuis werd gebouwd. Deze uitbreiding en modernisering van de 

winkelfunctie had waarschijnlijk te maken met de totstandkoming van de wijk Overstegen 

direct ten zuiden van De Gaarde" (Bron: Bouwhistorisch onderzoek De Gaarde 345, 

Gelders Genootschap)

De aangebouwde winkelruimte is op het laatst in gebruik geweest als fietsenzaak. 

Afbeelding 2.1: Foto bestaande bebouwing De Gaarde 345

Landschap

Het plangebied is gelegen in de zogenaamde komgronden. Komgronden zijn de laaggelegen, 

natte gebieden in het rivierenlandschap die altijd in combinatie met oeverwallen optreden. 

Op de afbeelding hieronder is te zien dat het plangebied (rood omcirkeld) ligt in een 
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komgrondgebied.

Afbeelding 2.2: Uitsnede Staalkaart, Regionale Structuurvisie Achterhoek

De ruimtelijke structuur van het plangebied kenmerkt zich voornamelijk door elementen uit 

het voornoemde komgrondgebied. De komgronden / broekontginningen hebben een meer 

grootschalig karakter, dat in belangrijke mate ge kenmerkt wordt door openheid, de 

afwezigheid van bospercelen, een regelmatige verkaveling, rechte wegen, lage 

bebouwingsdichtheid, boerderijen direct langs de wegen gelegen, overwegend 

graslandgebruik. De erfbeplanting is vormgegeven in lineaire structuren. De 

beekbegeleidende beplanting staat in contrast met het overig open landschap.

Functies

Het plangebied ligt in de noordelijke stadrandzone van Doetinchem en grenst aan de wijk 

Overstegen. De bestemming van het plangebied (nieuwbouwlocatie) en omgeving is 

agrarisch. Tevens is op het plangebied een fietsenbedrijf in werking geweest met daaraan een 

bedrijfswoning gekoppeld. Een gedeelte van het plangebied is thans in gebruik als agrarische 

grond.

Ecologische Hoofdstructuur 

De Omgevingsvisie Gelderland laat zien dat het plangebied ligt in de Ecologische 

verbindingszone. In deze verbindingszone zijn een aantal modellen geprojecteerd om de 

aanwezige waarden te versterken.
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Afbeelding 2.3: Uitsnede Omgevingsvisie Gelderland, Ecologische Hoofdstructuur

Ter plaatse van het plangebied zijn drie modellen van toepassing:

Model Das

Dit model is gebaseerd op de modellen das en boommarter en bestaat uit een brede 

corridor. De corridor is opgebouwd uit kleinschalig landschap waarin houtwallen, singels en 

bosjes dekking bieden en geleiding geven, en waarin voldoende geschikte voedselgebieden 

aanwezig zijn. 'Natte' elementen zijn niet noodzakelijk.

Dit model is, behalve voor das en boommarter, functioneel voor allerlei dieren van bossen, 

bosranden en kleinschalig landschap. In een enkel geval is dit model toegekend aan zones die 

in de eerste plaats verbetering van de uitwisseling van edelherten beogen. Dan dienen de 

voorkomende barrières (wegen) op een andere manier overbrugd te worden.

Model Kamsalamander

Dit model bestaat uit een corridor met stapstenen, ingebed in een landschapszone. 'Natte' 

elementen, met name poelen, zijn essentieel. Behalve de kamsalamander kunnen ook andere 

zeldzame amfibieën - heikikker, boomkikker, knoflookpad- en ringslang doelsoort zijn.

Dit model mikt op een herstel van kleinschaligheid, inclusief natte elementen. Daarmee is het 

toepasbaar zowel in het rivierengebied als op de lage zandgronden. De kwaliteit van de natte 

 17 

 bestemmingsplan "De Gaarde tussen 345 en 347 - 2015" vastgesteld 



elementen is van groot belang, terwijl de 'droge' elementen zeer verschillend kunnen zijn. 

Het model biedt plaats aan een zeer grote verscheidenheid aan organismen, van spitsmuis tot 

steenuil en van libel tot vleermuis. De poelen dienen echter vrij van vis te zijn en te blijven.

Model IJsvogelvlinder

Dit model is gebaseerd op het model kleine ijsvogelvlinder en bestaat uit grote en kleine 

stapstenen open bos, in een landschapszone. Het is met name bedoeld voor organismen die 

niet zozeer uitgestrekte bossen nodig hebben, maar bos van hoge kwaliteit: vochtig, met 

gevarieerde samenstelling en structuurrijke randen en open plekken. De kleine 

ijsvogelvlinder en de grote weerschijnvlinder zijn daarvan goede voorbeelden. Tevens dient 

het model om kleine, geïsoleerde maar waardevolle bosjes uit hun isolement te halen.

2.2  Ontwikkelingen

2.2.1  De Gaarde tussen 345 en 347

Bebouwing 

Ter plaatse van de nieuwbouwlocatie worden drie vrijstaande woningen gerealiseerd. Deze 

woningen worde gebouwd in een landschappelijk stijl en situering. De woningen worden, als 

verwijzing naar de vroegere boerenerven, gebouwd met als gezamenlijk middelpunt een 

typisch binnenplein. De woningen zelf zullen in landelijke stijl gebouwd worden met als 

verwijzing in de omgeving voorkomende boerderijtypen. 

De volgende onderdelen zijn kenmerkend voor het bouwplan:

rechte ontsluitingsweg haaks op De Gaarde en evenwijdig aan de waterloop;

laanbeplanting aan beide zijden van de ontsluitingsweg;

één kenmerkend hoofdgebouw type 't-boerderij';

twee ondergeschikte 'schuurwoningen';

de drie woningen geclusterd rondom een binnenplein.
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Afbeelding 2.4: Indicatie woning type "t-boerderij"

Afbeelding 2.5: Indicatie woning type "schuurwoning"

In de bijlage is een overzicht opgenomen van het woningbouwprogramma conform de 

VAB-regeling. In totaal zullen de drie te realiseren woningen een inhoud krijgen van ca. 1.695 

m3.

Situering

De nieuwbouwlocatie is gekozen vanwege meerdere redenen. De nieuwbouwlocatie maakt 

onderdeel uit van het perceel De Gaarde 345. Daar rustte vanuit het verleden nog een 

detailhandelsbestemming welke in de huidige tijd op deze locatie niet langere gewenst is. 

Landschappelijke inrichting

Alle huidige aanwezige beplanting in en rondom het plangebied blijft behouden. Er worden 
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geen ingrepen uitgevoerd aan de Zelhemse Beek. Ook de natuurvriendelijke oever blijft 

gehandhaafd. Er vinden geen ingrepen plaats die een negatief effect hebben op de 

grondwaterstand en -kwaliteit van het gebied ter plaatse.

In het kader van de geplande ruimtelijke ontwikkeling verdwijnt er een gedeelte open 

grasland. Hier komt een gedeelte bebouwing, verhard oppervlak en tuin. De tuin zal 

grotendeels ingericht worden met inheemse boomsoorten en streekeigen 

landschapselementen. Grasvegetaties worden als ruw grasland op extensieve wijze ingericht 

en beheerd. Een gedeelte van het huidige open grasland blijft behouden.

Het plan voorziet naast nieuwe bebouwing ook in het realiseren van een aantal natuurlijke 

elementen die een versterking van de kernkwaliteiten van de EHS ter plekke beogen. Bij deze 

nieuwe natuur wordt rekening gehouden met streekeigen beplanting en aansluiting op 

bestaand groen. Het creëren van nieuwe natuur is één van de ontwikkelingsopgaven voor de 

gehele Ecologische Hoofdstructuur.

Direct langs de Zelhemse Beek wordt een aanplant van zwarte elzen met struweel (hazelaar 

en gewone vogelkers) aangebracht. Deze groenstrook vormt een beekbegeleidende vegetatie, 

waarin kenmerkende soorten voor vochtige omstandigheden gebruikt worden. Deze nieuwe 

aanplant sluit aan op bestaande vegetatie langs De Gaarde en bestaande vegetatie langs de 

Zelhemse Beek. Deze beplanting past binnen de inrichtingsvoorschriften voor een corridor 

uit de aangewezen modellen kamsalamander, das en ijsvogelvlinder. De aanplant vormt een 

soort afscherming van de beek ten opzichte van de geplande bebouwing op het perceel.

Tussen de woonpercelen en de Zelhemse Beek worden ter versterking van de ecologische 

verbindingszone bomen geplant. Hiervoor worden de kenmerkende, streekeigen soorten 

meidoorn, vuilboom, zwarte els, hazelaar, gewone es, wilde appel, gewone vogelkers en 

gelderse roos gebruikt.

Op de erfgrens tussen het plangebied en het perceel horende bij De Gaarde 345 komt een 

struweel. Hiervoor worden de kenmerkende, streekeigen soorten meidoorn, vuilboom en 

gelderse roos gebruikt. Deze nieuwe aanplant sluit aan op de laanbeplanting langs De Gaarde. 

Deze beplanting past binnen de inrichtingsvoorschriften voor een corridor uit de 

aangewezen modellen kamsalamander, das en ijsvogelvlinder.

De graslandpercelen wordt als ruw gras op extensieve wijze beheerd. Hierdoor neemt het 

voedselaanbod voor een doelsoort als de das toe. Deze extensieve graslanden vormen een 

potentieel leefgebied voor diverse dagvlindersoorten als icarusblauwtje, oranjetipje, kleine 

vuurvlinder en diverse andere insecten.

Navolgend is het inrichtingsplan voor de locatie aan de Gaarde opgenomen. Hierop is tevens 

het perceel De Gaarde 345 opgenomen. Dit perceel maakt geen onderdeel uit van 

onderhavig bestemmingsplan.
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Afbeelding 2.6: Uitsnede inrichtingsplan De Gaarde (volledig inrichtingsplan is als bijlage 7 toegevoegd) 

Om de woningen aan De Gaarde landschappelijk in te passen heeft de initiatiefnemer 

Ontwerp & Adviesbureau 'De Groene Specht' een advies laten opstellen. Hieronder is een 

selectie sfeerbeelden bijgevoegd waaraan de ontwikkeling moet voldoen.

Afbeelding 2.7: Sfeerafbeelding landschappelijke inrichting nieuwbouwlocatie
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2.2.2  De Gaarde, perceel natuurcompensatie

Om aantasting van de EHS te voorkomen en de kernkwaliteiten ter plaatste te versterken 

wordt naast de woningbouw ook nieuwe natuur gerealiseerd. Naast deze nieuwe natuur op 

de nieuwbouwlocatie, wordt er als onderdeel van het plan, ter compensatie van het bouwen 

in de EHS ook de agrarische kavel tegenover De Gaarde 345 heringericht. Dit perceel maakt 

onderdeel uit van het Gelders Natuurnetwerk is in de de Omgevingsvisie Gelderland 

aangewezen als zoekgebied voor nieuwe natuur. Op dit perceel zal ca. 1 hectare nieuwe 

natuur gerealiseerd worden. 

Kernkwaliteiten

Bij het inrichtingsplan van dit perceel is gekeken naar de kernkwaliteiten van de 

verbindingszone Zelhemse beek, zoals benoemd in bijlage 6 en 7 van de 

Omgevingsverordening:

Overgangslandschap van het heideontginnings- kampen- en essenlandschap via de 

nattere broekontginningen naar het hoevenlandschap dicht bij de IJssel; dicht en 

kleinschalig in het oosten, steeds opener naar het westen;

noordelijk deel onderdeel van Nationaal Landschap Graafschap;

agrarisch gebied met enkele verbindingszones: Heidenhoekse Vloed en Wittenbrinkse en 

Zelhemse beekverbinden de Zumpe, Slangenburg en de Heidehoek met de landgoederen 

ten westen van Doetinchem (modellen das, kamsalamander, ijsvogelvlinder); Grote en 

Kleine beek verbinden de landgoederen bij Keppel met de IJssel (model winde);

bijzondere natte schraallanden langs de Grote en Wittenbrinksbeek;

leefgebied steenuil;

cultuurhistorische waarden van de landgoederen, oude ontginningen en kavelpatronen, 

hakhout, houtwallen, singels, en boerderijen;

abiotiek: aardkundige waarden, kwel, bodem, grondwaterreservoir;

ecosysteemdiensten: recreatie, drinkwater, waterberging.

Voor de Zelhemse beek gelden de volgende evz-modellen:

das;

kamsalamander;

ijsvogelvlinder.

In paragraaf Bouwgeschiedenis en ruimtelijke structuur zijn de landschappelijke en 

ecologische kenmerken van deze modellen reeds toegelicht.

Het inrichtingsplan 

Het inrichtingsplan voorziet in een zonnig gelegen poel, met aangrenzend een zandig 

wallichaam. Amfibieën gebruiken deze warme zandige plekken om snel op te warmen. De 

relatief warme poelen zijn bij uitstek geschikt om eieren af te zetten. De omliggende 

begroeiing biedt genoeg schuilmogelijkheden. 

 22 

 bestemmingsplan "De Gaarde tussen 345 en 347 - 2015" vastgesteld 



De houtwal, beplant met inheemse streekgebonden beplanting, geeft kleine zoogdieren een 

mogelijkheid zich te verplaatsen in de bescherming van struikgewas. De randbegroeiing langs 

de Zelhemse weg en het achterliggende voormalig spoorbaantracé vormen een corridor, 

waartussen lijnvormige beplantingselementen schakels vormen naar de Zelhemse beek. De 

houtwal vormt hierin een schakel. Evenzo functioneert het bosje aan de noordzijde van het 

perceel als tijdelijke schuilplek. De luwtes die ontstaan naast deze opgaande 

beplantingsstructuren zijn geschikt voor vlinders. Om deze reden wordt het omliggend 

terrein als extensief grasland beheerd. Deze terreinen zijn insektenrijk en daardoor zeer 

aantrekkelijk voor veel diersoorten.

Het nieuw te vormen stuk natuur vormt ook een schakel in een andere reeks, namelijk die 

van buurtbewoners naar het buitengebied. In het plan is daarom ook een wandelpad 

(uitgemaaid graspad) opgenomen. Door zichtlijnen open te houden is rekening gehouden met 

sociale veiligheid. Een nieuw te planten groep berken met een lagere onderbegroeiing van 

gagel geeft wat rugdekking richting de fietstunnel, zonder al te hoog op te groeien. 

Onderstaand is een afbeelding van het inrichtingsplan voor deze locatie opgenomen, het hele 

inrichtingsplan is in de bijlage Inrichtingsplan De Gaarde, perceel natuurcompensatie 

bijgevoegd.

Afbeelding 2.9: Inrichtingsplan nieuwe natuur

2.2.3  Broekstraat 15

Op de slooplocatie aan de Broekstraat 15 is conform het VAB-beleid alle voormalige 

agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt. Enkel een voormalige varkensschuur zal gehandhaafd 

blijven. In totaal is 1.995 m2 aan voormalige agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt. 
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Afbeelding 2.10: overzicht gesloopte voormalig agrarische bedrijfsgebouwen Broekstraat 15

De vrijgekomen gronden zullen landschappelijk ingepast worden conform onderstaand 

inrichtingsplan. In de bijlage Inrichtingsplan Broekstraat 15 is het gehele inrichtingsplan 

bijgevoegd. 
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Afbeelding 2.11: Uitsnede inrichtingsplan Broekstraat 15
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. Naast de belangrijkste 

algemene uitgangspunten worden de specifiek voor dit plangebied geldende uitgangspunten 

weergegeven. Het beleid is in dit hoofdstuk verwoord en afgewogen en indien noodzakelijk 

op de verbeelding en in de regels vertaald.

De volgende beleidsstukken zijn wel bekeken voor het plangebied, maar hebben geen invloed 

op de ontwikkeling:

Archeologisch beleidskader, Provincie Gelderland, d.d. 10 maart 2010;

Waterplan Gelderland 2010-2015, Provincie Gelderland;

Regionale Structuurvisie Achterhoek, Regio Achterhoek, d.d. 26 april 2004;

Beheersplan Waterschap Rijn en IJssel 2010-2015;

Bomenverordening, gemeente Doetinchem, 2006.

Deze plannen zijn daarom ook niet verder toegelicht in dit plan.

3.2  Rijksbeleid

3.2.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte wordt de ladder voor duurzame 

verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro) opgenomen. De ladder voor duurzame verstedelijking is 

ingericht voor een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en 

infrastructurele besluiten waardoor de ruimte in stedelijke gebieden optimaal benut wordt. 

De ladder geldt bij stedelijke ontwikkelingen zoals bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel, 

woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen voor onderwijs, zorg, cultuur, 

bestuur, indoorsport en leisure. In het bestemmingsplan moet een motivatie worden 

opgenomen of er aan de hand van de duurzaamheidsladder gekeken is of het project past bij 

de regionale behoefte en of de functies binnenstedelijk kunnen worden gerealiseerd. Het 

Bro bepaalt dat voor ondermeer bestemmingsplannen de treden van de ladder moeten 

worden doorlopen. 

Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening in de 

vorm van een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Met de ladder voor 

duurzame verstedelijking wordt een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij 

alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten nagestreefd. 

De ladder bestaat uit drie treden (de 3 B's): 

Trede 1.: Behoefte: voorziet de voorgenomen stedelijke ontwikkeling in een actuele regionale 
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behoefte waarin nog niet elders in de regio is voorzien? Het kan zowel om een kwantitatieve 

als een kwalitatieve behoefte gaan; 

Trede 2.: Binnen- of buitenstedelijk: indien er sprake is van een actuele regionale behoefte, 

dan moet worden beoordeeld of deze in bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio 

kan worden gerealiseerd, eventueel door benutting van beschikbare gronden, 

herontwikkeling of transformatie van bestaande locaties; 

Trede 3.: Bereikbaarheid met meerdere modaliteiten: indien gekozen moet worden voor een 

locatie buiten het stedelijke gebied, dan gaat de voorkeur uit naar een plek die (in de 

toekomst) bereikbaar is via verschillende vervoerswijzen. 

In een handreiking zijn deze treden als volgt weergegeven: 

Afbeelding 3.1: Ladder voor duurzame verstedelijking (bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

Toetsing aan de Ladder van duurzame verstelijking levert de volgende resultaten op:

Aangezien de voorgenomen ontwikkeling betrekking heeft op een VAB-project (zie paragraaf 

3.4.1.), waarbij voormalige agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt wordt en ter compensatie 

drie woningen gerealiseerd worden, kan niet worden gesproken van een stedelijke 

ontwikkeling. Derhalve is de ladder voor duurzame verstedelijking niet van toepassing.

3.3  Provinciaal beleid

3.3.1  Omgevingsvisie Gelderland

Op 9 juli 2015 hebben Provinciale Staten van Gelderland de Omgevingsvisie Gelderland (juli 

2015) vastgesteld. De belangrijkste nieuwe accenten in deze visie zijn:

"Dynamisch" duidt op economische structuurversterking, duurzaamheid, innovatie en 

bereikbaarheid. 

"Mooi" verwijst onder meer naar de opgaven op terrein van natuur, landschap, 

cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit. 
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"Divers" duidt op de regionale diversiteit en de andere wijze van werken.

Voor het plangebied (deelgebied De Gaarde tussen 345 en 347) zijn met name de kaartlagen 

"Natuur" en "Water en natuur" van belang. Voor de locatie Broekstraat 15 zijn geen 

specifieke provinciale doelstelling opgenomen in de Omgevingsvisie die betrekking hebben op 

onderhavige ontwikkeling.

Natuur

Het te ontwikkelen gebied is aangemerkt als "Groene ontwikkelingszone". In de Groene 

Ontwikkelingszone heeft de provincie de volgende doelstellingen:

de samenhang tussen de natuurgebieden bevorderen en daarmee het Gelders 

Natuurnetwerk versterken en overgangen tussen natuurbestemmingen en andere 

functies zoneren;

ruimte bieden voor de verdere ontwikkeling van functies die hier aanwezig zijn en 

passen, in het bijzonder de grondgebonden landbouw, het landgoedbedrijf en extensieve 

openluchtrecreatie;

kansen bieden voor creatieve functiecombinaties ter versterking van het natuurlijke 

systeem door een versterking van de kernkwaliteiten van natuur en landschap in 

combinatie met stedelijke functies waaronder verblijfsrecreatie;

beschermen van bos;

specifieke weidevogel- en ganzenfoerageergebieden beschermen.

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in een functiecombinatie van realisatie van 

woningbouw en een significante versterking van de Groene Ontwikkelingszone. Langs de 

Zelhemse beek zal een groenzone worden gerealiseerd met streekeigen beplanting. Deze 

groenzone realiseert een verbinding met het ten zuiden van De Gaarde gelegen perceel wat 

als onderdeel van onderhavige ontwikkeling natuurlijk wordt ingericht. Voor een nadere 

toelichting wordt verwezen naar paragraaf 2.2. 

Het natuurlijk in te richten perceel ten zuiden van De Gaarde is aangewezen als "Gelders 

Natuurnetwerk". De provincie wil:

5.300 hectare nieuwe natuur in het Gelders Natuurnetwerk in 2025 gerealiseerd 

hebben;

natuur verbeteren en herstellen waar het gaat om internationale doelen;

een goed beheer mogelijk maken.

Voor het behoud en de versterking van de biodiversiteit in Gelderland streeft de provincie 

naar het opheffen van versnippering en een goede aansluiting tussen het Natuurnetwerk en 

het Duitse Biotopverbund. 

De voorgenomen herinrichting van dit perceel sluit naadloos aan bij bovenstaande 

provinciale doelstellingen. 
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Afbeelding 3.2: Uitsnede kaartlaag "Natuur" uit de Omgevingsvisie Gelderland

Water en natuur

Het plangebied en de omgeving daarvan is aangemerkt als "Water als verbinder". De 

provincie wil als onderdeel van de natte ecologische verbindingszones ook de realisatie van 

een veerkrachtig duurzaam watersysteem bevorderen. Beide opgaven laten zich goed 

verenigen door met een innovatieve invulling van natte ecologische verbindingszones een 

aantal beken in te richten als landschappelijke corridors, die natuurgebieden met elkaar 

verbinden en die tevens fungeren als een robuust watersysteem dat ruimte biedt om grote 

fluctuaties in de waterafvoer te faciliteren.

De voorgenomen herontwikkeling heeft geen negatief effect op de werking van de natte 

ecologische verbindingszone. Door de aanleg van een groenzone langs de beek en het 

natuurlijk inrichten van het perceel ten zuiden van De Gaarde, draagt de voorgenomen 

ontwikkeling juist bij aan de ecologische verbindende werking van de beek.
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Afbeelding 3.3: Uitsnede kaartlaag "Water en natuur" uit de Omgevingsvisie Gelderland

3.3.2  Regionale woonagenda Achterhoek

Op 25 juni 2015 heeft de gemeenteraad de Regionale woonagenda Achterhoek 2015-2025 

vastgesteld als opvolger van de Regionale Woonvisie 2010-2020. De Regionale woonagenda 

schets de kaders en geeft ruimte om de inhoud mede door andere partijen te laten invullen. 

Daarmee verschuift de rol van de overheid van inhoudelijk bepalend naar proces- 

begeleidend. Kernbegrippen zijn kaders stellen, faciliteren en ruimte geven. 

De kernboodschap voor de komende jaren luidt dan ook:

Er zijn (bijna) voldoende woningen (in aantallen) om te voorzien in de vraag. Het is 

noodzakelijk om de regionale ambitie (5.900 woningen toevoegen tussen 2010 en 2025) 

verder te verlagen met 10%. Het nieuwe regionale aantal is 3.145 woningen tussen 2015 

en 2025.

Een integrale aanpak is nodig om de bestaande woningen toekomstbestendig te maken 

(kwalitatief), waarbij de eigenaar een persoonlijke mix kiest van onderhoud, isolatie, 

energieopwekking en levensloopbestendig maken. Sloop/nieuwbouw kan een optie zijn.

Voor leegstaand en leegkomend vastgoed is een gezamenlijke beeldvorming met een 
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lokale aanpak nodig. Naast herbestemmen zal in toenemende mate ook sloop aan de orde 

zijn.

Wonen en zorg vormt een belangrijk aandachtspunt bij al deze genoemde 

ontwikkelingen.

Regionaal wordt in het vierde kwartaal van 2015 begonnen om de Regionale woonagenda uit 

te werken in een uitvoeringsprogramma. Op 5 november 2015 is dit uitvoeringsprogramma 

door de raad van Doetinchem vastgesteld. Meer hierover in paragraaf Herziene 

woningbouwstrategie.

Voor Doetinchem betekent dit dat de gemeenteraad door vaststelling van de Regionale 

woonagenda onder andere heeft ingestemd met het aantal woningen, dat in Doetinchem mag 

worden toegevoegd tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2025, te maximeren op 1.375. In 

deze plannen is voor de locatie De Gaarde rekening gehouden met vijf woningen. Het 

worden er nu drie, dus bijstelling naar beneden toe is hiervoor doorgevoerd. 

3.4  Gemeentelijk beleid

3.4.1  VAB beleid

Hergebruik vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing, nieuwe landgoederen en landelijk wonen in 

het buitengebied

Het Streekplan Gelderland (2005) biedt nieuwe beleidsruimte voor een aantal interessante 

zaken. Op 17 maart 2009 heeft de gemeenteraad van Doetinchem de nieuwe beleidsruimte 

vastgelegd in deze notitie. Hierin is een doorvertaling gemaakt van de provinciale kaders naar 

de lokale Doetinchemse situatie. De in deze notitie beschreven beleidsregels passen binnen 

de door de Provincie Gelderland vastgestelde Streekplanuitwerking die door de acht 

Regio-Achterhoekgemeenten is opgesteld.

De uitwerking voor het onderdeel "functieverandering naar werken" is conform de 

Streekplanuitwerking overgenomen, behoudens één onderdeel (verblijfsrecreatie). Deze 

notitie gaat voornamelijk in op het onderdeel "functieverandering naar wonen", dat in de 

Streekplanuitwerking bewust algemeen is gehouden. Naast hergebruik van vrijgekomen 

agrarische bebouwing wordt er nadrukkelijk ruimte geboden voor vervangende nieuwbouw. 

Dit wordt gedaan omdat een groot deel van de vrijgekomen agrarische bebouwing 

ongeschikt is voor hergebruik door een slechte staat van onderhoud, ongeschikte 

vormgeving en de industriële uitstraling. Daarnaast kan, met uitzondering van monumentale 

bebouwing, sloop en vervangende nieuwbouw wettelijk niet voorkomen worden. De 

gemeente Doetinchem acht het dan ook verstandiger vervangende nieuwbouw direct toe te 

staan op het moment dat er nog nadrukkelijke eisen kunnen worden gesteld aan verevening 

en landschappelijke inpassing. De volgende regeling is van toepassing voor sloop en 

vervangende nieuwbouw van woongebouwen of woningen:

De te slopen oppervlakte (m2) kan verruild worden tegen de inhoud (m3) van een nieuw 
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woongebouw, of woning. Hiervoor gelden de volgende spelregels:

minimale reductie van het bebouwd oppervlak van 50% (inclusief bijgebouwen);

vervangende nieuwbouw wordt begrensd op de muur; m.a.w. er is geen verdere 

uitbreiding mogelijk;

per locatie mogen maximaal 4 wooneenheden opgericht worden;

per locatie maximaal 2 nieuwe gebouwen;

het bouwbesluit bepaald of sprake is van een volwaardige woning.

De gemeente stelt als harde voorwaarde dat vervangende nieuwbouw qua vormgeving en 

uitstraling passen in het buitengebied. Vervangende nieuwbouw mag ook op een andere 

locatie worden opgericht, mits dit een beweging van het buitengebied naar een dorps- of 

stadsrandzone is of uit de ecologische verbindingszone, waarbij de oppervlakte van het 

bouwkavel niet mag worden vergroot.

Om de ruimtelijke- en landschappelijke kwaliteit te waarborgen gelden voor de bouw van 

nieuwe woongebouwen of woningen - naast de hierboven genoemde uitgangspunten - de 

volgende voorwaarden:

alle op het perceel aanwezige voormalige bedrijfsgebouwen dienen te worden gesloopt, 

met uitzondering van monumentale - of karakteristieke/ beeldbepalende gebouwen;

indien 2 woningen of woongebouwen worden gebouwd, dienen deze geclusterd en in 

de directe omgeving van de reeds aanwezige woonbebouwing gebouwd te worden;

nieuwbouw van een woning of woongebouw dient in dezelfde bouwstijl als het reeds 

aanwezige hoofdgebouw plaats te vinden ("dezelfde stijl" betekend niet dat het een 

exacte kopie moet worden). Deze voorwaarde zal door welstand worden beoordeeld;

een zorgvuldige landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing van de nieuwe 

woning(en) of woongebouwen.

Toetsing aan het VAB- beleid

De voorgenomen ontwikkeling voldoet niet in zijn geheel aan de beleiduitgangspunten van 

het VAB-beleid.

Bij onderhavige ontwikkeling wordt de vervangende nieuwbouw op een andere locatie 

gerealiseerd dan de slooplocatie;

Ter plaatse van de nieuwbouwlocatie worden drie vrijstaande woningen gerealiseerd;

De nieuwbouwlocatie is gelegen in de Ecologische hoofdstructuur.

Maar in de onderhavige situatie vindt een dusdanige ruimtelijke kwaliteitswinst plaats dat dit 

bovenstaande afwijkingen verantwoord. Deze ruimtelijke kwaliteitswinst wordt op de 

volgende wijze gerealiseerd:

De nieuwbouwlocatie is gelegen in de stadsrandzone van Doetinchem waardoor naast de 

sloop van de voormalig agrarische bedrijfsbebouwing t.p.v. de Broekstraat 15 verstening 

van het buitengebied wordt tegengegaan;

Onderdeel van de voorgenomen ontwikkeling betreft het verwijderen van de 

ongewenste detailhandelsbestemming op het perceel De Gaarde 345. Deze 
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bestemmingswijziging is in het bestemmingsplan "Buitengebied - 2012" reeds 

doorgevoerd.

Er wordt een aanzienlijke hoeveelheid (1.995 m2) voormalige agrarische 

bedrijfsbebouwing in één ontwikkeling gesloopt waarbij de compensatiewoningen in één 

project geclusterd worden gebouwd. Op deze wijze wordt voorkomen dat de aanwezige 

sloopcapaciteit in meerde projecten ingezet wordt waardoor verspreiding van meerdere 

nieuwbouwwoningen in het buitengebied van Doetinchem mogelijk wordt.

Ter compensatie van het bouwen in de EHS maakt ter compensatie tevens het natuurlijk 

in te richten perceel aan de overzijde van De Gaarde (grenzend aan de EHS) onderdeel 

uit van de planvorming (zie ook paragrafen 2.2.1 en 2.2.3).

Conform VAB-beleid moet de initiatiefnemer hiervoor slooprecht van een andere locatie 

inzetten conform de strategie van omzetting van m2 sloopoppervlakte naar m3 bouwvolume. 

In onderstaande tabel is een overzicht hiervan weergegeven. 

De bijgebouwen zullen inpandig worden uitgevoerd. Van de eis om de bijgebouwen inpandig 

te realiseren kan worden afgeweken met een afwijkingsbesluit van het bevoegd gezag. Een 

afwijking is slechts mogelijk als een stedenbouwkundig verantwoord plan kan worden 

overlegd, waarbij voldoende rekening wordt gehouden met de richtlijnen van het “boerenerf 

principe” (welstandsnota) en geen rommelige aanblik ontstaat rond het “boerenerf” als 

gevolg van versnipperde bebouwing.

Locatie Sloop Bouwvolume

Broekstraat 15 1.995 m2 1.695 m3 (sloop m2 - 3 x 100 m2 bijgebouwen)

De Gaarde tussen 345 en 347

Type 'T-boerderij' Minimaal 475 m3, maximaal 700 m3

Type 'Schuurhuis' (2x) Minimaal 375 m3, maximaal 500 m3

Bijgebouwen 3 x 100 m2

Totaal 1.995 Maximaal 2.000 

3.4.2  Nota Cultuurhistorie: Doetinchem, Cultuurhistorierijk!

Op 3 november 2008 is de Nota 'Doetinchem: Cultuurhistorierijk!' vastgesteld als 

structuurvisie door de gemeenteraad van Doetinchem. De Nota beschrijft de 

cultuurhistorische opgave in Doetinchem voor de komende 10 jaar.

Bij vaststelling van de nota was er nog weinig in beeld van het cultuurhistorisch erfgoed. 

Inmiddels is een aantal grote onderzoeken afgerond en de kennis toegenomen. Het blijft van 

belang om bij ruimtelijke ontwikkelingen onderzoek uit te voeren of aan te vullen naar de ter 

plaatse aanwezige cultuurhistorie.

In de Nota staat dat Doetinchem als cultuurhistorisch waardevolle gemeente opnieuw op de 

kaart moet worden gezet. Om dat te bereiken zijn verschillende historische identiteiten 
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benoemd. De drie meest bepalende zijn het sterk gevarieerde landschap met haar 

karakteristieke boerderijen, de naoorlogse wijken en het industrieel erfgoed van detailhandel 

tot ware industrie. 

De Nota anticipeert en geeft gevolg aan nationaal en provinciaal beleid en geeft uitwerking 

aan de Monumentenwet. In de Nota staat beschreven welke concrete langetermijndoelen 

zijn geformuleerd. Tevens is beschreven hoe op korte termijn het kwaliteitsniveau van de 

cultuurhistorie binnen de gemeente Doetinchem een impuls kan krijgen.

Speerpunten voor het behalen van de doelstelling zijn:

Het terugbrengen en versterken van besef en waardering voor het cultuurhistorisch 

erfgoed;

Kennisvermeerdering over het cultuurhistorisch erfgoed;

Visualisatie en exposure van het cultuurhistorisch erfgoed;

Stimulering wisselwerking tussen cultuurhistorisch erfgoed, moderne stedenbouw en 

landschapsontwikkeling.

Binnen de gemeente Doetinchem wordt gewerkt aan een inhaalslag op het gebied van 

informatie en kennis over de cultuurhistorie. Iedere ruimtelijke ontwikkeling moet benut 

worden om de kennisleemte verder aan te vullen. Daarnaast moet de beschikbare kennis 

benut worden als belangrijk ingrediënt en inspiratiebron bij de betreffende ontwikkeling.

Voor de uitvoering van de Nota heeft de gemeente Doetinchem zelf ook verschillende 

onderzoeken gedaan naar het cultuurhistorische erfgoed in haar gemeente. De onderzoeken 

zijn, samen met de erfgoedverordening, vastgesteld door de gemeenteraad. Met de 

erfgoedverordening wordt de onderzochte aanwezige cultuurhistorische waarde in de 

gemeente beschermd tegen aantasting en verdwijning.

Ten aanzien van cultuurhistorische aspecten inzake de nieuwbouwlocatie kan het volgende 

gesteld worden. In de Kadernota Ruimtelijke Kwaliteit, Achterhoekse Erven veranderen is een 

inventarisatie gemaakt van typische Achterhoekse boerenerven. Deze kadernota is opgesteld 

door de Regio Achterhoek en kan gebruikt worden bij bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe 

erven. Het principe van het 'collectieve' gedeelte van het erf (binnenplein) en de woningen 

daaromheen gelegen in het plan aan De Gaarde wordt hierin als streekeigen beschouwd. 

Het inrichtingsplan van Bruggink Projectontwikkeling B.V. is gebaseerd op de landelijke 

omgeving. De drie woningen worden gerealiseerd rondom een 'boerenerf'. De woningen 

krijgen tevens een landelijk karakter. De voorgestane ontwikkeling sluit daarmee aan op 

hetgeen is opgenomen in de nota cultuurhistorie. 

 35 

 bestemmingsplan "De Gaarde tussen 345 en 347 - 2015" vastgesteld 



3.4.3  Waterplan Doetinchem

De gemeente Doetinchem heeft samen met het waterschap Rijn en IJssel het Waterplan 

Doetinchem opgesteld. In dit beleidsdocument is de integrale omgang met water in stedelijk 

en landelijk gebied aangegeven ter ondersteuning van het streven te komen tot veerkrachtige 

watersystemen en het scheiden van vuil- en schoonwaterstromen als principe. Sinds de 

gemeentelijke herindeling (2005) is dit beleid ook van toepassing op het gebied van de 

voormalige gemeente Wehl. 

Het Waterplan Doetinchem bundelt op lokaal niveau het inzicht in de huidige situatie en 

geeft in de streefbeelden en ambities aan hoe duurzaamheids- en gidsprincipes van integraal 

waterbeheer in plannen vertaald kunnen worden. Hierin zijn belangen van ruimtelijke 

ordening, milieu, natuur en toerisme meegewogen.

Het waterplan is door de gemeente in samenwerking met waterschap, waterbedrijf, 

vertegenwoordigers van natuur en milieubelangen, inwoners en bedrijfsleven tot stand 

gekomen. In het waterplan zijn Rijksbeleid, provinciaal beleid en het beleid van het 

waterschap als fundamentele elementen opgenomen. Het Waterplan uit 2003 en het 

Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 vormen samen de basis voor de omgang met water 

in het algemeen en het rioleringsstelsel in het bijzonder.

Met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het stedelijk gebied zijn de volgende 

gidsprincipes voor integraal waterbeheer van belang:

Het toepassen van de drietrapsstrategie: vasthouden, bergen en afvoeren;

Water van schoon naar minder schoon laten stromen (geen afwenteling);

Met water de identiteit van een plek zichtbaar maken;

Een goede communicatie opzetten (intern en extern);

Water als mede-ordenend principe toepassen bij ruimtelijke plannen;

Samenwerken en afstemmen;

Balans in watersysteem en waterketen.

Door het toepassen van deze principes wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een robuust, 

veerkrachtig en gezond watersysteem binnen de gemeentegrenzen, gecombineerd met een 

aantrekkelijke woonomgeving met optimale belevings- en gebruiksmogelijkheden van het 

water. Er is een goede samenwerking en afstemming tussen alle bij het waterbeheer 

betrokken partijen, en er vindt geen bestuurlijke, financiële of ruimtelijke afwenteling plaats. 

Dit is het algemene streefbeeld voor 2030.

In het waterplan wordt het algemene streefbeeld per functie en thema nader uitgewerkt. in 

paragraaf Water wordt nader op het aspect water ingegaan. Dit bestemmingsplan sluit aan op 

het gestelde in het waterplan.
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3.4.4  Herziene woningbouwstrategie

De gemeente Doetinchem heeft het kwantitatieve deel van de regionale woonagenda 

uitgewerkt in de herziene woningbouwstrategie. Deze is op 5 november 2015 door de 

gemeenteraad van Doetinchem vastgesteld. In de herziene woningbouwstrategie is 

vastgelegd, dat in Doetinchem tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2025 maximaal 1.375 

woningen mogen worden toegevoegd.

In de herziene woningbouwstrategie is voor de locatie De Gaarde 345 rekening gehouden 

met de realisatie van vijf woningen. Ook is in de herziene woningbouwstrategie besloten om 

voor deze woningen voorzienbaarheid te creëren. Dat betekent, dat aan de initiatiefnemer 

een bepaalde termijn gesteld wordt om zijn initiatief tot ontwikkeling te brengen. Met dit 

bestemmingsplan wordt het initiatief ontwikkeld nog voordat de termijn is gesteld. Het aantal 

woningen is daarbij gedaald van vijf naar drie. Deze aanpassing verwerken we in het 

woningbouwprogramma.
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Hoofdstuk 4  Haalbaarheid

4.1  Algemeen

Dit hoofdstuk geeft de randvoorwaarden van de milieukundige aspecten en overige aspecten 

waarmee rekening gehouden moet worden bij het bouwen en bij de inrichting en het beheer 

van het plangebied. Deze aspecten kunnen beperkingen opleggen aan het gebruik van 

bepaalde locaties.

4.2  Milieuaspecten

Verschillende onderzoeken ter onderbouwing van de milieuplanologisch haalbaarheid zijn 

reeds in 2011 uitgevoerd. Dit betreft de onderzoeken naar bodem, akoestiek en flora en 

fauna en naar verschillende omgevingsaspecten. Sinds het uitvoeren van deze onderzoeken 

zijn er ter plaatse van het plangebied en in de omgeving van het plangebied geen significante 

veranderingen opgetreden waardoor de conclusies uit de rapportages nog steeds van kracht 

zijn.

4.2.1  Bodem

Bij een bestemmingsplan moet worden bepaald dat de bodem geschikt is voor de beoogde 

bestemming. Hiertoe is door Aveco de Bondt ter plaatse van de nieuwbouwlocatie een 

verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 uitgevoerd. Dit onderzoek d.d. 4 

februari 2011, met kenmerk 10.2247, is in de bijlage bijgevoegd. 

Op basis van de resultaten van het bodemonderzoek kan worden geconcludeerd dat door 

de vastgestelde bodemkwaliteit er geen risico's zijn voor de volksgezondheid en/of het milieu. 

Voor geen van de gemeten stoffen wordt de interventiewaarde overschreden. Gegeven de 

onderzoeksresultaten, wordt de grond vanuit milieuhygiënisch oogpunt geschikt geacht voor 

het huidige gebruik en voorgenomen nieuwbouw (realisatie woningen).

4.2.2  Akoestiek

Wegverkeerslawaai

Wegverkeer kan overlast bij woningen of geluidsgevoelige functies veroorzaken. In de Wet 

geluidhinder zijn daarom geluidsnormen en voorkeursgrenswaarden opgenomen. 

Er is van rechtswege een zone gelegen langs iedere weg, met uitzondering van woonerven en 

30 km gebieden. Voor alle woningen en geluidgevoelige bestemmingen die binnen de zone 

van die weg liggen, moet de geluidbelasting als gevolg van verkeerslawaai berekend worden. 

Aangezien het plangebied is gelegen binnen de invloedsfeer van meerdere wegen is door 

Aveco de Bondt een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit komt naar voren dat ten 

gevolge van de Doetinchemseweg/Zelhemseweg (N315) de maximale geluidbelasting 52 dB 
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bedraagt (inclusief aftrek 2 dB artikel 110g Wgh). Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde 

van 48 dB overschreden. Er dient derhalve een hogere grenswaarde aangevraagd te worden. 

De maximaal te ontheffen waarde van 53 dB wordt niet overschreden.

Railverkeerslawaai

Voor railverkeerslawaai geldt een voorkeursgrenswaarde van 55 dB. Er is van rechtswege 

(Wet geluidhinder) een zone gelegen langs iedere spoorlijn (die zone bedraagt binnen de 

gemeentegrens Doetinchem 100 meter). De dichtsbijzijnde spoorlijn ligt op circa 2.600 

meter van het plangebied De Gaarde. Het aspect railverkeerslawaai vormt zodoende geen 

belemmering voor de uitvoering van dit bestemmingsplan.

Industrielawaai

In de omgeving van het plangebied liggen geen bedrijven die geluidhinder kunnen opleveren. 

Dit aspect levert dus geen belemmeringen voor de ontwikkeling aan De Gaarde.

Conclusie

Op basis van het bovenstaande en de resultaten van het uitgevoerde akoestisch onderzoek 

naar wegverkeerslawaai wordt geconcludeerd dat voldaan zal worden aan de bepalingen uit 

de Wet geluidhinder. Wel dienen hiertoe hogere grenswaarden verleend te worden.

4.2.3  Lucht

'Wet luchtkwaliteit'

Sinds 15 november 2007 zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen 

opgenomen in de 'Wet luchtkwaliteit' (Wet milieubeheer hoofdstuk 5, titel 5.2). Als kan 

worden aangetoond dat aan één of een combinatie van voorwaarden wordt voldaan, vormen 

luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor het uitvoeren van ruimtelijke plannen.

Deze voorwaarden zijn:

a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van de grenswaarde;

b. een project leidt - al dan niet per saldo - niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;

c. een project draagt 'niet in betekenende mate' bij aan de concentratie van fijn stof en 

stikstofdioxide;

d. een project is opgenomen binnen het NSL of een regionaal programma van maatregelen.

De kritische parameters voor wat betreft de luchtkwaliteit zijn stikstofdioxide (NO2) en fijn 

stof (PM10). De grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof bedragen 40 µg/m3 als 

jaargemiddelde concentratie. Voor fijn stof geldt daarnaast een daggemiddelde concentratie 

van 50 µg/m3, welke 35 keer per kalenderjaar mag worden overschreden. De overige stoffen 

zoals benzeen en koolmonoxide worden niet meegenomen in het onderzoek, daar de 

grenswaarden voor deze stoffen in Nederland niet meer worden overschreden.

Besluiten en Regelingen welke gekoppeld zijn aan de 'Wet luchtkwaliteit' zijn ondermeer de 

Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 en het Besluit en de Regeling niet in betekenende 

mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen).
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Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007

De Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 bevat voorschriften voor het berekenen en 

rapporteren van luchtverontreinigde stoffen in de buitenlucht. 

Tevens is in regeling bepaald dat de zwevende deeltjes, die zich van nature in de buitenlucht 

bevinden en niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid, bij de beoordeling van de 

luchtkwaliteit buiten beschouwing mogen worden gelaten (de zogenaamde 

'zeezoutcorrectie').

Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)

Deze algemene maatregel van bestuur ("Besluit nibm") geeft aan wanneer een project niet in 

betekenende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit. Dat is het geval als de toename van fijn stof 

of stikstofdioxide niet meer bedraagt dan 3% van de grenswaarde (jaargemiddelde 

concentratie: 40 µg/m3). De toename mag derhalve maximaal 1,2 µg/m3 bedragen.

Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)

Deze ministeriële regeling ("Regeling nibm"), geeft aan hoeveel woningen en of kantoren 

kunnen worden gerealiseerd zonder dat een toename van 1,2 µg/m3 voor de kritische 

parameters fijn stof en stikstofdioxide wordt overschreden. Deze grens ligt bij 1.500 

woningen / 100.000 m2 (bruto vloeroppervlak) kantoren aan een enkele ontsluitingsweg of 

3.000 woningen / 200.000 m2 kantoren aan twee ontsluitingswegen.

Conclusie

Het plan De Gaarde omvat de bouw van drie woningen. De drie woningen worden 

ontsloten door één ontsluitingsweg. Het parkeren geschiedt op eigen terrein. Het aantal 

woningen ligt ruim onder de grens van 1.500 woningen. 

Het aantal te realiseren woningen ligt onder de grens van 1.500 woningen aan een enkele 

ontsluitingsweg en 3.000 woningen aan twee ontsluitingswegen. Gelet hierop kan conform 

de "Regeling nibm" geconcludeerd worden dat het plan niet in betekenende mate bijdraagt 

aan de luchtkwaliteit. 

Hiermee wordt voldaan aan voorwaarde c. van de 'Wet luchtkwaliteit'. De 

luchtkwaliteitseisen vormen derhalve geen belemmering voor het uitvoeren van de 

ruimtelijke plannen.

Goed woon- en leefklimaat

Naast de effecten van de voorgenomen ontwikkeling op de luchtkwaliteit, moet worden 

bezien of er voor de te realiseren woningen voldaan kan worden aan een goed woon- en 

leefklimaat ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit. Hiervoor is de "Grootschalige 

concentratie- en depositiekaart Nederland" van het RIVM geraadpleegd. Ten aanzien van de 

maatgevende aspecten, fijn stof en stikstofdioxide, is er voor Doetinchem het volgende te 

melden. Voor stikstofdioxide geldt dat de achtergrondconcentratie in Doetinchem 20,8 

µg/m3
 (peiljaar 2010) betreft. Voor fijn stof betreft de achtergrondconcentratie 26,3 µg/m3 

(peiljaar 2010). Aangezien voor beide stoffen de grenswaarde van 40 µg/m3 niet wordt 

overschreden, kan gesteld worden dat de plaatselijke luchtkwaliteit een goed woon- en 
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leefklimaat niet belemmerd.

Afbeelding 4.1: Achtergrondconcentratie Stikstofdioxide omgeving Doetinchem (Bron: http://geodata.rivm.nl/gcn)

Afbeelding 4.2: Achtergrondconcentratie Fijn stof omgeving Doetinchem (Bron: http://geodata.rivm.nl/gcn)

4.2.4  Externe veiligheid

Doel van het externe veiligheidsbeleid is het realiseren van een veilige woon- en 

leefomgeving door het beheersen van risico's van activiteiten met gevaarlijke stoffen. Het 

beleid is er op gericht te voorkomen dat er nabij kwetsbare (o.a. woningen, scholen) en 

beperkt kwetsbare (o.a. kantoren en hotels) bestemmingen activiteiten met gevaarlijke 

stoffen plaatsvinden. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient dit bij het 

opstellen van een nieuw bestemmingsplan in kaart worden gebracht.
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In de quickscan Externe veiligheid wordt een inventarisatie gemaakt van de transportroutes 

van gevaarlijke stoffen. Daarnaast worden de bedrijven die gevaarlijke stoffen be- en of 

verwerken in kaart gebracht. Deze quickscan heeft tot doel een helder beeld te geven van 

de te verwachten gevaren. Mocht blijken dat er een kans bestaat dat hiervoor genoemde 

activiteiten mogelijk invloed hebben op de ontwikkeling dient er nader onderzoek te worden 

uitgevoerd. 

Afbeelding 4.3: Uitsnede uit Risicokaart

Inrichtingen

Op basis van de Risicokaart is geïnventariseerd of er in de nabijheid van het plangebied zich 

bedrijven bevinden die gevaarlijke stoffen be- en of verwerken. 

Uit analyse van de Risicokaart blijkt dat zich geen objecten in de nabijheid of binnen het 

plangebied bevinden met een risicocontour ten aanzien van groepsrisico of plaatsgebonden 

risico.

Transport

Naast inrichtingen vormt het transport van goederen over weg, spoor, water of 

buisleidingen tevens een potentiële risicobron. 

Buisleidingen 

Op de Risicokaart is tevens te zien dat er geen buisleidingen met een risicocontour in de 

omgeving van het plangebied aanwezig zijn. 

Wegtransport 

In het Basisnet Weg zijn de hoofdwegen aangewezen welke gebruikt mogen worden door 

vrachtwagens voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. 
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De gemeente Doetinchem heeft een routering voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de 

weg ingesteld. Geen van de wegen in de buurt van het plangebied is hierbij aangewezen voor 

het vervoer van gevaarlijke stoffen. Geconcludeerd kan worden dat er geen gevaarlijke 

stoffen in de nabijheid van het plangebied vervoerd zullen worden. 

Spoortransport

Het Basisnet Spoor heeft tot doel dat er meer transport over het spoor, met name vervoer 

van gevaarlijke stoffen, kan plaatsvinden waarbij zo min mogelijk bouwplannen gehinderd 

worden. 

Het plangebied is niet gelegen binnen deze zone. Gesteld kan worden dat het vervoer van 

gevaarlijke stoffen over spoor geen belemmering vormt voor de voorgenomen 

ontwikkelingen in het plangebied. 

Waterwegen

In de nabijheid van het plangebied zijn geen waterwegen gelegen die gebruikt kunnen 

worden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit aspect wordt dan ook verder buiten 

beschouwing gelaten. 

Conclusie

Ten aanzien van het aspect Externe veiligheid zijn geen problemen te verwachten die de 

realisatie van onderhavig project belemmeren.

4.2.5  Bedrijvigheid

Een goede ruimtelijke ordening probeert hinder en gevaar door milieubelastende activiteiten 

te voorkomen. Door bijvoorbeeld bij voorgenomen ontwikkelingen voldoende afstand in 

acht te nemen tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en gevoelige functies 

(zoals woningen) worden hinder en gevaar zoveel mogelijk uitgesloten en wordt het 

bedrijven mogelijk gemaakt zich binnen aanvaardbare voorwaarden te vestigen.

Richtinggevend hiervoor is de brochure 'Bedrijven en Milieuzonering' (uitgave 2009) van de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Bedrijven zijn hierin gerangschikt naar een 

milieucategorie op basis waarvan een richtafstand voor elk hinderaspect is aangegeven. Deze 

hinderaspecten zijn: geluid, geur, gevaar en stof. Voor de richtafstand van de uitgave 

'Bedrijven en Milieuzonering 2009' geldt dus dat sprake is van een richtlijn, waar gemotiveerd 

van kan worden afgeweken. Voor het bestemmingsplan betekent dit dat wanneer meer 

specifieke informatie bekend is, dat deze specifieke informatie voorgaat. 
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Afbeelding 4.4: Bedrijven (geel) in omgeving plangebied (rood)

Bedrijf 1: Eelderink Zelhem

Eelderink Zelhem BV, gelegen op circa 500 meter vanaf het plangebied, is een 

loonwerkerbedrijf. Daarnaast is het bedrijf gespecialiseerd in akkerbouw, bloembollenteelt en 

grondverzet. Voor de volledigheid gaan we uit van de activiteit die volgens de VNG publicatie 

de grootste milieuzonering heeft. Voor Eelderink Zelhem betekent dat hier uitgegaan kan 

worden van een zone rondom het bedrijf van 50 meter voor het aspect geluid. 

Bedrijf 2: Loodgietersbedrijf Vriezen BV

Loodgietersbedrijf Vriezen, gelegen op circa 215 meter van projectgebied De Gaarde kent 

een geluidszone voor het aspect geluid van 50 meter.

Bedrijf 3: Maatschap Gussinklo

Maatschap Gussinklo, gelegen aan de Doetinchemseweg, is een rundveehouderij op circa 

280 meter van het plangebied. De VNG-publicatie kent hier als grootste zonering 100 meter 

voor het aspect geur.

Conclusie

Ten aanzien van het aspect Bedrijven & milieuzonering zijn er door de ontwikkeling aan De 

Gaarde geen problemen te verwachten die de enerzijds de realisatie van de drie woningen 

belemmerd als anderzijds bedrijven in hun mogelijkheden beperken.

 45 

 bestemmingsplan "De Gaarde tussen 345 en 347 - 2015" vastgesteld 



4.3  Overige aspecten

4.3.1  Flora en fauna

Binnen de grenzen van de gemeente Doetinchem is de Zumpe aangewezen als beschermd 

natuurgebied. Overige beschermde gebieden in het kader van de Natuurbeschermingswet 

1998, waarin de gebiedsbescherming vanuit de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn is 

geïmplementeerd, zijn binnen de gemeente Doetinchem niet aanwezig.

De Flora- en faunawet is per 1 april 2002 van kracht. In die wet is de zorgplicht, artikel 2, 

opgenomen. De zorgplicht houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht neemt voor de in 

het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving.

De zorg houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat 

door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden 

veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in 

redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van 

hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die 

gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te 

maken. 

Naast de zorgplicht voor álle dieren en planten zijn in de Wijziging Regeling vrijstelling 

beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet van 25 januari 2005 (Staatscourant, 

2 februari 2005), drie tabellen opgenomen met een overzicht van beschermde inheemse 

dieren en planten. Ter voorkoming van verontrusting, verstoring, doden, vernieling van vaste 

rust- of verblijfplaatsen e.d. van beschermde soorten dient voorafgaand aan plan- en 

visievorming, uitvoering, verstrekken van vergunningen (bouw-, sloop-, aanleg-, en 

milieuvergunningen) en aanleg- of reconstructiewerken een inventarisatie plaats te vinden 

van de beschermde flora- en faunasoorten, met daaraan gekoppeld een beschrijving van de 

effecten en eventuele mitigerende (maatregelen om het fysische effect van barrières te 

verminderen) en compenserende maatregelen om de eventuele negatieve effecten te 

beperken of te voorkomen. Op basis van de aangetroffen soorten dient er een afweging 

plaats vinden voor de instandhouding van de biodiversiteit en hun ecotoop.

Bij het verlenen van een vergunning op grond van het bestemmingsplan, dienen de 

verbodsbepalingen artikel 8 t/m 12 van de Flora- en faunawet in acht te worden genomen. 

Dat houdt in dat, voorafgaand aan de verlening van een vergunning, onderzoek dient te 

worden uitgevoerd naar het voorkomen van dier- en plantsoorten die op grond van de 

Flora- en faunawet bescherming genieten. Met name binnen de stedelijke omgeving dient 

aandacht te worden geschonken aan de aanwezigheid van en de invloed op vleermuizen. 

Tevens dient te worden onderzocht in hoeverre de verstoring, vernieling of verontrusting 

van de beschermde soorten plaatsvindt. Indien inbreuk wordt gepleegd op de 

verbodsbepalingen die op grond van de bepalingen van de Flora- en faunawet zijn 
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vastgesteld, kan een vrijstelling gelden of een verzoek tot ontheffing worden aangevraagd.

Nieuwbouwlocatie De Gaarde

Om te onderzoeken in hoeverre te beschermen flora en fauna in het geding zijn door 

onderhavige ontwikkeling is door Aveco de Bondt een quickscan flora en fauna uitgevoerd 

ter plaatse van de nieuwbouwlocatie. Hieruit kwam het volgende naar voren:

Vaatplanten

Er zijn geen beschermde of bedreigde soorten aangetroffen, waardoor geen maatregelen of 

een ontheffing nodig zijn.

Broedvogels

Voor de geplande ruimtelijke ingrepen zijn geen maatregelen of een ontheffing benodigd.

Zoogdieren

Voor de Haas en de Mol geldt een vrijstellingsregeling voor ongedierte bestrijding, bestendig 

beheer, gebruik en onderhoud en in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. 

Hierdoor zijn geen specifieke maatregelen of een ontheffing noodzakelijk.

Overige soorten

Voor de geplande ruimtelijke ingrepen zijn geen specifieke maatregelen of een ontheffing 

benodigd.

Ecologische hoofdstructuur

Om aantasting van de EHS te voorkomen en de kernkwaliteiten ter plaatse te versterken 

wordt naast woningbouw ook nieuwe natuur gerealiseerd. Significant negatieve effecten op 

de kernkwaliteiten van de EHS worden niet verwacht. Door de realisatie van nieuwe natuur, 

het gebruik van inheemse, streekeigen soorten en het aansluiten op bestaande 

groenstructuren vormt de geplande ruimtelijke ontwikkeling een versterking voor de 

kernkwaliteiten van de EHS.

Conclusie

Op basis van het uitgevoerde onderzoek naar flora en fauna kan worden geconcludeerd dat 

er geen te beschermen flora en fauna in het plangebied aanwezig is die door de 

voorgenomen ontwikkeling aangetast kunnen worden. 
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4.3.2  Water

De watertoets

Eind 2000 heeft het kabinet het standpunt “Anders omgaan met water” vastgesteld. Het op 

een andere manier omgaan met water én ruimte is nodig om in de toekomst bescherming te 

bieden tegen overstromingen en wateroverlast. De watertoets is een instrument dat 

ruimtelijke plannen toetst aan de mate waarin zij rekening houden met het beleid om het 

water meer ruimte te geven. De watertoets heeft als doel om in een vroegtijdig stadium alle 

relevante partijen te betrekken bij het opstellen van een wateradvies. De toets heeft 

betrekking op alle wateren en alle waterhuishoudkundige aspecten die van betekenis zijn 

voor het gebruik en de functie van het plangebied en de directe omgeving van het gebied, 

bijvoorbeeld veiligheid (overstromingsgevaar), wateroverlast en waterkwaliteit.

Waterplan Doetinchem

In paragraaf Waterplan Doetinchem is het Waterplan Doetinchem behandeld. Het beleid dat 

daarin is verwoord is vertaald in deze waterparagraaf. 

Waterhuishoudkundige aspecten

Thema Toetsvraag Relevant

Hoofdthema's

Veiligheid 1. Ligt in of nabij het plangebied een primaire of 

regionale waterkering? 

2. Ligt in of nabij het plangebied een kade?

1. Nee 

2. Nee

Riolering en 

afvalwaterketen

1. Is er een toename van het afvalwater (DWA) 

groter dan 1 m3/uur? 

2. Ligt in het plangebied een persleiding van WRIJ? 

3. Ligt in of nabij het plangebied een RWZI van 

waterschap?

1. Nee 

2. Nee 

3. Nee

Wateroverlast 

(oppervlaktewater)

1. Is er sprake van toename van het verhard 

oppervlak met meer dan 2.500 m2? 

2. Is er sprake van toename van het verhard 

oppervlak met meer dan 500 m2? 

3. Zijn er kansen voor het afkoppelen van bestaand 

verhard oppervlak? 

4. In of nabij het plangebied bevinden zich natte en 

laag gelegen gebieden, beekdalen, 

overstromingsvlaktes?

1. Nee 

2. Ja 

3. Nee 

4. Nee
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Grondwateroverlast 1. Is in het plangebied sprake van slecht doorlatende 

lagen in de ondergrond? 

2. Is in het plangebied sprake van kwel? 

3. Beoogt het plan dempen van slootjes of andere 

wateren?

1. Ja 

2. Nee 

3. Nee 

Oppervlakte- 

waterkwaliteit

1. Wordt vanuit het plangebied water op 

oppervlaktewater geloosd?

1. Ja

Grondwaterkwaliteit 1. Ligt het plangebied in de beschermingszone van 

een drinkwateronttrekking?

1. Nee

Volksgezondheid 1. In of nabij het plangebied bevinden zich 

overstorten uit het gemengde of verbeterde 

stelsel? 

2. Bevinden zich, of komen er functies, in of nabij het 

plangebied die milieuhygiënische of 

verdrinkingsrisico's met zich meebrengen (zwemmen, 

spelen, tuinen aan water)?

1. Nee 

2. Nee

Verdroging 1. Bevindt het plangebied zich in een TOP-gebied? 1. Nee

Natte natuur 1. Bevindt het plangebied zich in of nabij een natte 

EVZ? 

2. Ligt in of nabij het plangebied een HEN of SED 

water? 

3. Bevindt het plangebied zich in of nabij 

beschermingszones voor natte natuur? 

4. Bevindt het plangebied zich in een Natura 

2000-gebied?

1. Ja 

2. Nee 

3. Nee 

4. Nee

Inrichting en beheer 1. Bevinden zich in of nabij het plangebied wateren 

die in eigendom of beheer zijn bij het waterschap? 

2. Heeft het plan herinrichting van watergangen tot 

doel?

1. Ja 

2. Nee

Aandachtsthema's

Recreatie 1. Bevinden zich in het plangebied watergangen en/of 

gronden in beheer van het waterschap waar actief 

recreatief medegebruik mogelijk wordt?

1. Nee

Cultuurhistorie 1. Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het 

plangebied aanwezig?

1. Nee

Toelichting per relevant waterhuishoudkundig thema 

Wateroverlast (oppervlaktewater)
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Een toename in het verharde oppervlak resulteert in een versnelde afvoer van hemelwater. 

Als dit hemelwater niet vertraagd wordt afgevoerd wordt het watersysteem zwaarder belast 

en het waterbezwaar naar benedenstroomse gebieden afgewenteld. Ook is er geen aanvulling 

van het grondwater. Uitgangspunt is dat (nieuwe) ontwikkelingen minimaal hydrologisch 

neutraal zijn of een verbetering ten opzichte van de huidige situatie.

Door de ontwikkelingen in het plangebied neemt het verhard oppervlak toe met ca. 550 m2. 

Om wateroverlast te voorkomen wordt het hemelwater niet afgevoerd naar het rioolstelsel 

maar volgens de trits vasthouden - bergen - afvoeren behandeld, dit conform de 

beleidsuitgangspunten uit het GPR 2010-2015. Het hemelwater wordt ter plaatse 

geïnfiltreerd/ geborgen in wadi's, infiltratievoorzieningen, helofytenfilters, bergingsvijver, etc. 

In een vervolgstadium wordt dit nader uitgewerkt. Op deze wijze kan regenbui T=10+10% 

(40mm * 550 m2 = 22 m3) worden opgevangen in het plangebied en vertraagd worden 

afgevoerd. In extreme situaties zou bui T=100+10% tot aan maaiveld of op maaiveld 

geborgen kunnen worden zonder dat er waterschade optreedt. 

Grondwateroverlast

Nieuwe ontwikkelingen mogen geen structurele overlast van het grondwater ondervinden of 

grondwateroverlast veroorzaken. Het plangebied kenmerkt zich door een slecht doorlatende 

deklaag (matig/ zeer fijn zand, matig tot uiterst siltig ) bevinden zich slecht doorlatende lagen. 

De grondwaterstand is overgenomen uit de Wateratlas van de provincie Gelderland en 

bedraagt (GHG) ca. 1,20- 1,6 m-mv. 

Oppervlaktewaterkwaliteit

Nieuwe ontwikkelingen mogen geen verslechtering van de oppervlaktewaterkwaliteit tot 

gevolg hebben. Vanuit het plangebied wordt hemelwater via een nader te bepalen methode 

geloosd op het oppervlaktewatersysteem (zie ook wateroverlast). Van het rechtstreeks lozen 

van hemelwater op het oppervlaktewater zal geen sprake zijn. Het plan maakt geen functies 

mogelijk die tot verslechtering van de waterkwaliteit leiden.

Natte natuur

Het plangebied bevindt zich in een Ecologische Verbindingszone (EVZ). Hierop is het 

Kamsalamandermodel van toepassing. Dit model mikt op een herstel van kleinschaligheid 

inclusief natte elementen. De kwaliteit van de natte elementen is van groot belang, terwijl de 

"droge" elementen zeer verschillend kunnen zijn. Vanuit de gemeente is een notitie opgesteld 

waarin een onderbouwing is opgenomen dat de ontwikkeling past binnen de aanleg van de 

EVZ "Significante negatieve effecten op de kernkwaliteiten van de Ecologische 

Hoofdstructuur ter plekke worden niet verwacht. Door de realisatie van nieuwe natuur, het 

gebruik van inheemse, streekeigen soorten en het aansluiten op bestaande groenstructuren 

vormt de geplande ruimtelijke ontwikkeling een versterking voor de kernkwaliteiten van de 

EHS ter plekke". 

Inrichting en beheer

In of nabij het plangebied zijn twee watergangen gelegen: aan de noordzijde watergang 
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GRB00.000 (de Grote Beek) en aan de zuidzijde watergang GRB04.000. Het beheer en 

onderhoud van het watersysteem dient met het reguliere onderhoudsmaterieel van het 

waterschap mogelijk te zijn. De voorgenomen ontwikkelingen hebben geen belemmering 

voor het reguliere beheer en onderhoud van deze watergangen. Voor beide watergangen is 

de Keur van toepassing. Dit betekent dat er naast de watergang tot 5 meter uit de insteek 

van de watergang een beschermingszone ligt. Activiteiten en werkzaamheden in deze zone 

zijn vergunningplichtig.

Afvalwater woningen

In de toekomstige situatie zal voor het afvalwater van de woningen aangesloten worden op 

het bestaande rioolstelsel in de omgeving van het plangebied.

Conclusie

Gelet op bovenstaande resultaten van de Watertoets, welke in zijn geheel als bijlage 5 is 

bijgevoegd, kan worden gestelde dat de voorgenomen ontwikkeling geen belemmeringen ten 

aanzien van de waterhuishouding oplevert. De watertoets is ter toetsing aangeboden aan het 

Waterschap Rijn en IJssel. Het Waterschap heeft op 1 november 2011 aangegeven in de 

kunnen stemmen met de voorgenomen ontwikkeling en de opgestelde Watertoets. 

4.3.3  Monumenten en archeologie

Het begrip cultuurhistorie omvat het cultureel erfgoed met betrekking tot archeologie, 

historische geografie en historische stedenbouwkunde. De zorg voor het cultureel erfgoed is 

ondergebracht bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, voorheen de Rijksdienst voor 

Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM). 

Historisch stedenbouwkundig erfgoed

In het geval van ruimtelijke planvorming dient de waarde van het cultuurhistorisch erfgoed in 

het plangebied te worden meegenomen in het toetsingskader, daar deze van invloed kan zijn 

op de ontwikkelingsmogelijkheden van de betreffende locatie. In het plangebied zijn geen 

gemeentelijke of Rijksmonumenten aanwezig. 

In paragraaf Nota Cultuurhistorie: Doetinchem, Cultuurhistorierijk! is onderbouwd op 

welke wijze in onderhavige ontwikkeling rekening is gehouden met de cultuurhistorische 

waarden van de omgeving van het plangebied. 

Archeologisch erfgoed

Met de ondertekening van het Verdrag van Valletta (Malta) in 1992 is in Nederland de 

beleidsmatige zorg voor het archeologisch bodemarchief aanzienlijk toegenomen. In het 

verdrag staat: Archeologische waarden dienen als onvervangbaar onderdeel van het culturele 

erfgoed te worden meegenomen en te worden ontzien bij de ontwikkeling en besluitvorming 

van ruimtelijke plannen. 

Met het in werking treden van de Wet op de archeologische monumentenzorg in september 

2007 is het verdrag wettelijk verankerd en is de Monumentenwet 1988 herzien. Het 
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belangrijkste doel van deze wet is het behoud van het archeologisch erfgoed ter plekke. Het 

is verplicht om in het proces van ruimtelijke ordening tijdig rekening te houden met de 

mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden en een afweging te maken. Vroegtijdig 

onderzoek maakt ruimte voor de overweging om archeologievriendelijke alternatieven toe te 

passen. Wie dan ondanks de aanwezigheid van archeologische waarden toch de grond in wil, 

moet archeologisch (voor)onderzoek doen en de kosten daarvan op zich nemen. Ook als het 

onderzoek uiteindelijk tot een opgraving leidt.

Het archeologiebeleid van de gemeente Doetinchem is er op gericht om het bodemarchief 

zoveel mogelijk te ontzien. Indien dat niet mogelijk is, wordt voorafgaande aan de 

bodemverstoring archeologisch onderzoek verricht. De wijze van onderzoek wordt bepaald 

op basis van de vast te stellen archeologische waarden en de aard en omvang van de 

bodemingrepen. De archeologische (in bredere zin: cultuurhistorische) kennis die hierbij 

wordt vergaard, levert informatie op die ook als inspiratiebron kan dienen voor het ontwerp 

van een gebouw of bij het inrichten van de openbare ruimte. Zo kan het 'verhaal van de 

plek' ook door toekomstige generaties nog worden gelezen.

Het zal duidelijk zijn dat een betere bescherming van het bodemarchief en vooral ook het 

tijdig meewegen van de archeologische belangen vraagt om een zo goed mogelijk inzicht in de 

verwachte ligging, verspreiding en aard van het bodemarchief. In haar rol van bevoegd gezag 

kan de gemeente van initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen vragen aan te geven wat 

de effecten van de voorgenomen bodemingrepen zullen zijn op de eventueel aanwezige 

archeologische waarden. Om deze reden heeft de gemeente Doetinchem (mede als 

uitvoering van de nota cultuurhistorie) een archeologische beleidskaart laten opstellen 

waarop de archeologische vindplaatsen en verwachtingszones zijn aangegeven. Afhankelijk 

van de (verwachtings)waarde in een (deel)gebied zal het beschermingsregime meer of minder 

streng zijn. De archeologische beleidskaarten zijn samen met de erfgoedverordening op 18 

november 2010 door de gemeenteraad van Doetinchem vastgesteld. De archeologische 

beleidskaarten zijn terug te vinden op: 

http://www.doetinchem.nl/cultuurhistorie/rapporten_43307/

Op de gemeentelijke archeologische waardenkaart heeft het plangebied een lage 

archeologische waarde en conform de beleidskaart is archeologisch onderzoek noodzakelijk 

voor plangebieden groter dan 2.500 m2 in combinatie met bodemingrepen diepen dan 30 

cm. In onderhavige situatie is het plangebied (plandeel De Gaarde tussen 345 en 347) waar 

de bodemingrepen plaatsvinden, kleiner dan 2.500 m2 waardoor archeologisch onderzoek 

achterwege kan blijven. Voor het natuurlijk in te richten perceel ten zuiden van De Gaarde 

geldt een hoge verwachtingswaarde. Hiervoor geldt dat bij bodemingrepen dieper dan 40 cm 

over een oppervlakte groter dan 250 m2 archeologisch onderzoek benodigd is. Met de 

voorziene natuurinrichting wordt deze grens niet overschreden waardoor het uitvoeren van 

een archeologisch onderzoek niet benodigd is.

Wel dient te allen tijde rekening te worden gehouden met de wettelijke meldingsplicht (ex 

 52 

 bestemmingsplan "De Gaarde tussen 345 en 347 - 2015" vastgesteld 



artikel 53 Monumentenwet 1988) in verband met de mogelijkheid tot toevalsvondsten.

4.3.4  Verkeer en parkeren

Op 23 februari 2012 is de Nota Parkeernormen en Parkeerfonds vastgesteld. Conform dit 

gemeentelijk beleid dient het parkeren op eigen terrein opgelost te worden waarbij voor een 

woning als voorzien binnen het plangebied een parkeernorm van 1,8 pp/woning 

aangehouden moet worden. Een overzicht van de geldende parkeernormen en de wijze 

waarop het parkeren op eigen terrein berekend wordt, is opgenomen in bijlage 

Parkeernormen bij de planregels. 

In onderhavig plangebied is voldoende ruimte voor parkeren op eigen terrein conform 

bovenstaande uitgangspunten, waarmee voldaan wordt aan het geldende parkeerbeleid. In de 

planregels bij de bestemming "Wonen" is een koppeling gemaakt met de in bijlage 3 bij de 

planregels opgenomen parkeernormen waardoor de realisatie van voldoende parkeerplaatsen 

juridisch gewaarborgd is.

Ten aanzien van de toekomstige verkeersituatie dient te worden opgemerkt dat de 

gezamenlijke inrit/ontsluitingsweg een private weg betreft, waarbij de aanleg en onderhoud 

voor de rekening van de bewoners zal zijn. 

Gelet op de geringe omvang van het plan is er geen aanleiding aan te nemen dat de aanwezige 

verkeerstructuur de verkeersaantrekkende werking van het plan niet aan kan. 
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Hoofdstuk 5  Wijze van bestemmen

5.1  Algemeen

In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid en ook 

de ruimtelijke- en milieutechnische randvoorwaarden zijn doorvertaald naar de 

bestemmingen en regels. De bestemmingen en regels vormen het juridische deel van het 

bestemmingsplan, dat bindend is voor de burger en de overheid.

5.2  Dit bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan is een ontwikkelingsplan, waarbij flexibiliteit wenselijk is. Voor een deel 

is dat mogelijk met de in het plan opgenomen afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden. 

Daarmee kunnen reeds voorziene maar ook onvoorziene ontwikkelingen planologisch 

worden geregeld zoals verschuiving binnen de bedrijfsbestemmingen en uitbreidingen van 

gebouwen en functies. Het plan is daarom opgezet als een globaal bestemmingsplan. Op 

hoofdlijnen is duidelijk waarvoor gronden en gebouwen mogen worden gebruikt en wat er 

aan bebouwing wordt toegestaan. Dit biedt voldoende rechtszekerheid voor de burger.

5.3  Toelichting op de regels

De regels bestaan uit de volgende onderdelen:

hoofdstuk I:  Inleidende regels;

hoofdstuk II:  Bestemmingsregels;

hoofdstuk III:  Algemene regels;

hoofdstuk IV:  Overgangs- en slotregels.

5.3.1  Inleidende regels

De inleidende regels omvatten de in de planregels gebruikte begripsomschrijvingen en 

afkortingen (artikel 1) en de wijze van meten (artikel 2).

5.3.2  Bestemmingsregels

In de bestemmingsregels zijn de regels voor de verschillende bestemmingen omschreven. 

Elke bestemmingsregel is, overeenkomstig de RO-Standaarden 2012 waaronder de Standaard 

Vergelijkbare Bestemmingsplannen (2012), in beginsel opgebouwd uit:

een bestemmingsomschrijving: een omschrijving van de doeleinden waarvoor de gronden 

zijn bestemd en de toegelaten bijbehorende bebouwing;

de bouwregels: deze bevatten de voorgeschreven maatvoering van de bouwwerken;

nadere eisen;

afwijken van de bouwregels;

specifieke gebruiksregels;
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afwijken van de gebruiksregels;

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van 

werkzaamheden;

wijzigingsbevoegdheid.

5.3.2.1  Agrarisch

De bestemming Agrarisch is nader aangeduid met de hoofdletter A. De bestaande agrarische 

gronden waarop geen bedrijventerreinontwikkeling voorzien is, is voorzien van de 

bestemming Agrarisch. Naast de functie agrarisch zijn enkele gelieerde activiteiten toegelaten 

zoals extensieve dagrecreatie en fiets- en wandelpaden. De gronden kunnen tevens, net als 

alle overige bestemmingen, gebruikt worden ten behoeve van waterlopen, waterbergingen en 

waterinfiltratievoorzieningen. Ten behoeve van de bestemming is een bebouwingsregeling 

opgenomen voor bouwwerken geen gebouwen zijnde zoals straatmeubilair, straatverlichting, 

e.d. Binnen de regels zijn afwijkingsregelingen opgenomen om onder voorwaarden van de 

maximale bouwhoogte te mogen afwijken.

5.3.2.2  Natuur

De bestemming Natuur is toegekend aan de meeste gebieden die onderdeel uitmaken van de 

EHS. Binnen de bestemming Natuur mag niet worden gebouwd, met uitzondering van 

erfafscheidingen en voorzieningen voor extensieve dagrecreatie. Met een afwijking is het 

mogelijk, onder voorwaarden, verlichting te plaatsen. Het verharden van wegen en paden is 

niet direct toegestaan. Dit is, tezamen met andere werken en werkzaamheden met een 

omgevingsvergunning voor werken/werkzaamheden vastgelegd. De gronden mogen worden 

gebruikt als wandel- en fietsgebied. 

5.3.2.3  Wonen

De bestemming Wonen omvat alle percelen waarop woningen en bijbehorende 

bouwwerken zijn toegelaten. Voor de nog te realiseren woningen aan De Gaarde zijn 

specifieke aanduiding opgenomen omtrent de maximale inhoud, de maximale goot- en 

nokhoogte en de situering van bijbehorende bouwwerken.

Ten behoeve van het bouwen van het hoofdgebouw buiten het bouwvlak, het bouwen van 

een overkapping en de afstand van een bijgebouw tot de achterste perceelsgrens kan onder 

bepaalde voorwaarden een afwijking van het in het bestemmingsplan bepaalde worden 

verleend.

Op gronden met de bestemming Wonen is onder voorwaarden de uitoefening van een aan 

huis gebonden beroep of bedrijf dan wel een vrij beroep toegestaan. Voorwaarde daarvoor 

is dat de woonfunctie in alle gevallen de hoofdfunctie binnen de bestemming blijft. In 

beperkte mate mag bij de uitoefening van een aan huis gebonden beroep of bedrijf ook 

detailhandel plaatsvinden. Overige detailhandel is binnen de bestemming Wonen nadrukkelijk 

uitgesloten. 
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5.3.2.4  Waarde - Archeologische verwachting 1 en 4

In de regels bij deze bestemmingen is een voorrangsregeling opgenomen met het oog op de 

bescherming van de belangen en de aanwezige waarden. De gebruiks- en 

bebouwingsmogelijkheden van de onderliggende bestemmingen worden hierdoor beperkt.

In de zones mogen geen bouwwerken en werken worden uitgevoerd. Met een 

omgevingsvergunning kan van het bouwverbod worden afgeweken. 

5.3.2.5  Waarde - Natuur

Deze dubbelbestemming is toegekend aan de gebieden die op provinciaal niveau zijn 

onderscheiden als 'beschermingszone natte landnatuur'. Voor de bestaande woningen, met 

de daarbij behorende bestemmingen 'Wonen' is deze dubbelbestemming niet van toepassing. 

De aan deze bestemming gekoppelde regels dienen ter bescherming en de instandhouding 

van de vochtgebonden natuurlijke waarden.

Voor een aantal specifieke werken en werkzaamheden is een regeling voor een 

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden opgenomen. Verder zijn een aantal uitzonderingen opgenomen, waarvoor 

geen omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden is vereist. 

5.3.3  Algemene regels

De algemene of aanvullende regels tenslotte vormen een set algemene regels die op alle 

onderdelen van het plan van toepassing zijn. De algemene regels bestaan onder meer uit 

afwijking- en wijzigingsbepalingen.

De algemene gebruiksregel luidt dat het verboden is om gronden en opstallen te gebruiken in 

strijd met de bestemming. Gebruik ten behoeve van de realisering en/of handhaving van de 

bestemming of het normale onderhoud van de gronden en/of bouwwerken wordt 

toegelaten.

De algemene ontheffingsregels voorzien in de mogelijkheid om op ondergeschikte 

onderdelen af te wijken van de regels van het bestemmingsplan. De in het plan opgenomen 

wijzigingsbevoegdheid laat meer ingrijpende afwijkingen toe en wordt daarom gekoppeld aan 

een zwaardere procedure dan die voor het verlenen van een afwijking van de bouw- en 

gebruiksregels.
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5.3.4  Overgangs- en slotregels

In de loop van de tijd kan het gebruik van gronden of bouwwerken gaan afwijken van 

datgene wat mogelijk is op basis van het bestemmingsplan. In de overgangsregels wordt 

geregeld in hoeverre deze afwijkingen positief bestemd worden. Daar waar maten van 

bestaande legale bouwwerken op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp meer 

bedragen dan is voorgeschreven in het nieuwe bestemmingsplan, gelden deze maten 

ingevolge het in het bestemmingsplan neergelegde overgangsrecht als maximum. 

De naam van het plan wordt in de slotregel aangehaald.
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Hoofdstuk 6  Economische uitvoerbaarheid

De ontwikkeling van het onderhavige bouwplan van de initiatiefnemer aan De Gaarde is een 

(particulier) initiatief van Bruggink Projectwikkeling B.V.. Voor de gemeente zijn aan de 

ontwikkeling en uitvoering van dit project geen kosten verbonden. Tussen de gemeente en 

de initiatiefnemers is een anterieure overeenkomst gesloten. Eventuele kosten voor de 

gemeente (bijv. planschade) zullen middels deze overeenkomst op de initiatiefnemer verhaald 

worden.

Uit marktonderzoek, verrricht door de initiatiefnemer, is gebleken dat er voldoende vraag is 

naar vrijstaande woningen aan de rand van Doetinchem. Aangenomen wordt dat afname en 

de realisatie van de woningen binnen afzienbare tijd verzekerd is. 

De economische uitvoerbaarheid wordt hiermee geacht voldoende te zijn aangetoond.
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Hoofdstuk 7  Procedure

7.1  Algemeen

Dit bestemmingsplan doorloopt de procedure als bedoeld in afdeling 3.2 van de Wet 

ruimtelijke ordening. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing. Ook 

wordt het plan op grond van artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening overlegd worden met 

de besturen van waterschap, provincie en Rijk. In dit hoofdstuk zullen de resultaten van 

deze procedure en overleggen worden behandeld. De resultaten van de terinzagelegging van 

het ontwerpbestemmingsplan worden niet toegevoegd aan dit hoofdstuk. Dit maakt 

onderdeel uit van het raadsvoorstel en -besluit omtrent de vaststelling. 

7.2  Inspraak

Naast de formele procedure als beschreven in paragraaf 7.1, heeft de initiatiefnemer ervoor 

gekozen de bewoners van de naburige percelen De Gaarde 296 en 347 per brief d.d. 7 juli 

2014 over de voorgenomen ontwikkeling te informeren, waarbij de omwonenden 

uitgenodigd zijn voor een overleg indien daar behoefte aan was. Dit bleek niet het geval.

7.3  Overleg

Bij de voorbereidingen van de ontwikkeling heeft overleg plaatsgevonden met de Provincie 

Gelderland en het Waterschap Rijn en IJssel.

Rijk

Vooroverleg met Rijk is niet nodig omdat geen Rijksbelang in het geding is.

Provincie Gelderland 

Er is sinds 2010 diverse malen overleg gevoerd met de provincie, omdat het plan en de 

uitgangspunten meermalen is aangepast. In april 2014 heeft de provincie akkoord gegeven op 

het voorliggende plan met natuurcompensatie en landschappelijk inpassing langs de Grote 

Beek.

Waterschap Rijn en IJssel 

Over de inrichting langs de Grote Beek en de natuurcompensatie is overleg gevoerd met Jan 

van der Schoot van het waterschap in januari 2013. Daarin werd het volgende gemeld:

Langs de Grote Beek ligt aan linker-zijde inderdaad een beschermzone met een 

onderhoudspad. De beschermzone reikt tot 5 meter uit de insteek (snijlijn van maaiveld en 

talud watergang) van de Grote Beek. Voor alle handelingen, zoals ook het planten van een 

struweelrand welke in de beschermzone plaats vinden, is een watervergunning nodig. 

Rekening houdend met de bestaande beplanting en de voor het onderhoud benodigde 

breedte kan de struweelrand tot 3,0 meter uit de insteek worden aangebracht. Zoals 

aangegeven, is daarvoor wel een watervergunning vereist. 
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Indien tot 5 meter uit de insteek wordt gepoot, is geen watervergunning vereist.

Ten aanzien van de aan te houden afstanden tot de watergang en het onderhoudspad is 

rekening gehouden.

Overige waterhuishoudkundige aspecten zijn opgenomen in de Watertoets (zie paragraaf 

Water). De watertoets is ter toetsing aangeboden aan het Waterschap Rijn en IJssel. Het 

Waterschap heeft op 1 november 2011 aangegeven in de kunnen stemmen met de 

voorgenomen ontwikkeling en de opgestelde Watertoets. 

7.4  Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 9 juni 2016 voor een ieder 6 weken ter inzage 

gelegen. Gedurende deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend. 
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Bijlagen bij Toelichting
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Bijlage 1  Bodemonderzoek
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Bijlage 2  Akoestisch onderzoek
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1 INLEIDING 

 

In opdracht van Bruggink Projectontwikkeling b.v. heeft Aveco de Bondt b.v. een akoestisch 

onderzoek uitgevoerd naar de heersende geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai 

voor 5 nieuw te bouwen woningen aan De Gaarde, naast huisnummer 345, te Doetinchem. Het 

onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging (Wro procedure).    

 

De toekomstige woningen zijn geluidbelast ten gevolge van de gezoneerde wegen de 

Doetinchemseweg/Zelhemseweg (N315), De Gaarde, de Caenstraat, de Anne Frankstraat en de 

Broekstraat. De gezoneerde wegen dienen getoetst te worden aan de Wet geluidhinder en het 

“Doetinchems beleid voor het toekennen van Hogere Waarden”. Het doel van het onderzoek is 

het bepalen van de geluidbelastingen ten gevolge van wegverkeerslawaai ter plaatse van de 

nieuwbouw. Ten behoeve van het onderhavig onderzoek zijn de woningen genummerd van 1 tot 

en met 4. In bijlage 1 wordt de situering weergegeven. 
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2 WETTELIJK KADER 

2.1 WEGVERKEERSLAWAAI  

In de Wet geluidhinder is beschreven dat alle wegen een zone hebben, uitgezonderd een aantal 

situaties waaronder wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. De zone is een gebied 

waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan weerszijde 

van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (binnenstedelijk 

of buitenstedelijk). In tabel 2.1 worden de zonebreedten weergegeven. 

 

Tabel 2.1: zonebreedten; 

Zonebreedten [m¹]  Aantal rijstroken  

Binnenstedelijk Buitenstedelijk 

1 of 2 200 250 

3 of 4 350 400 

5 of meer 350 600 

 

De Doetinchemseweg/Zelhemseweg (N315) en de Gaarde hebben respectievelijk 2 en 1 rijstroken 

en zijn gelegen in buitenstedelijk gebied. Deze wegen hebben derhalve een geluidzone van 

250 meter. De Caenstraat, de Anne Frankstraat en de Broekstraat hebben allen 1 rijstrook en zijn 

gelegen in binnenstedelijk gebied. De wegen hebben een geluidzone van 200 meter.  

 

In de Wet geluidhinder (Wgh) worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidbelasting op de 

gevels van nog niet geprojecteerde woningen langs een bestaande weg in stedelijk en buiten 

stedelijk gebied. Overeenkomstig artikel 82, lid 1 van de Wgh is de voor woningen binnen een 

zone ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van de gevel, vanwege de weg, 48 dB, de 

zogenaamde “voorkeursgrenswaarde”.  

Indien niet aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan, kunnen burgemeester en 

wethouders van de gemeente Doetinchem op basis van het Besluit geluidhinder een hogere 

toelaatbare waarde vaststellen. De maximaal te verlenen ontheffingswaarde voor nieuwbouw in 

buitenstedelijk gebied bedraagt 53 dB. Uitgangspunt voor het vaststellen van een hogere waarde 

is dat maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten geluidbelasting van de 

gevel, ten gevolge van de weg, tot 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn dan wel overwegende 

bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële 

aard. 

 

Op grond van de verwachting dat de geluidproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal 

afnemen, mogen de berekende geluidbelastingen op de gevels worden gereduceerd met 2 dB bij 

wegen met een toegestane rijsnelheid van 70 km/h en hoger en met 5 dB bij wegen met een 

rijsnelheid van lager dan 70 km/h. Voor de bepaling van de geluidwering van de gevels mogen  

voorgenoemde reducties niet worden toegepast. 
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2.2 GEMEENTELIJK GELUIDBELEID 

De gemeente Doetinchem heeft beleidsregels opgesteld ten aanzien van het verlenen van hogere 

waarden. Dit is opgenomen in het stuk: Beleidsregels Hogere Waarden Wet geluidhinder 

Doetinchem 2008, ‘Doetinchems beleid voor het toekennen van Hogere Waarden’, d.d. juni 2008.  

 

In hoofdstuk II van de beleidsregels zijn de randvoorwaarden gegeven voor het verlenen van 

hogere waarden. Voor nieuwe woningen dient, bij het mogelijk verlenen van hogere waarden, 

ten eerste onderzocht te worden of er maatregelen aan de bron of in de overdracht getroffen 

kunnen worden. Daarnaast zijn criteria (motivering) gegeven waaraan het plan dient te voldoen 

voor het verlenen van hogere waarden.  

 

Ten aanzien van het onderhavige plan zijn in de hoofdstukken II en III voorwaarden gegeven 

waaraan woningen van het plan aan dienen te voldoen. De meest relevante voorwaarden 

betreffen: 

- Woningen zijn tenminste voorzien van één geluidluwe zijde (de geluidbelasting is per bron 

niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde); 

- Bij een geluidbelasting hoger dan 53 dB voor wegverkeerslawaai gelden de volgende 

indelingseisen: 

o Verblijfsruimten dienen zoveel mogelijk aan de geluidluwe zijde te liggen; 

o Tenminste één slaapkamer moet aan de geluidsluwe zijde liggen; 

o Indien een woning beschikt over een buitenruimte1 dan dient deze gelegen te zijn aan 

de geluidsluwe zijde. Het geluidniveau in de buitenruimte mag niet meer dan 

5 dB hoger zijn dan bij de geluidsluwe gevel; 

- Er wordt gestreefd om het aantal ‘dove gevels’ tot maximaal één te beperken; 

- Bij cumulatie2 wordt de vereiste gevelisolatie berekend met gecumuleerde geluidniveaus.  

 

 

                                                      
1 Onder een buitenruimte die als verblijfsruimte wordt gebruikt wordt onder meer verstaan een balkon en een tuin. 

2 Cumulatie: Het optreden van geluid van meerdere bronnen waarbij de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting wordt 

overschreden.  
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3 UITGANGSPUNTEN EN RESULTATEN  

 

De berekeningen zijn uitgevoerd conform het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006. De 

geluidsoverdracht naar de omgeving is berekend met een rekenprogramma (Geomilieu V1.81) 

overeenkomstig rekenmethode II.  

 

In de overdrachtsmodellen wordt, voor zover van toepassing, rekening gehouden met 

verzwakkingen door geometrische uitbreiding, luchtabsorptie, reflectie tegen obstakels, 

afscherming door obstakels, verstrooiing en absorptie door installaties en vegetaties, reflecties 

tegen, verstrooiing door en absorptie van de bodem.  

 

Voor het bepalen van de geluidbelastingen is gebruik gemaakt het rekenmodel met 

wegverkeergegevens voor het peiljaar 2020, welke is aangeleverd door de gemeente Doetinchem. 

Hieruit zijn de relevante wegkenmerken, verkeersverdelingen en intensiteiten gebruikt. Door 

Aveco de Bondt is het nieuwbouwplan in het rekenmodel aangebracht. Voor de invoergegevens en 

beoordelingspunten van het rekenmodel wordt verwezen naar bijlage 2 en 3. De 

beoordelingshoogte van de rekenpunten bedraagt 1,5 m boven verdiepingshoogte. De 

aangehouden verkeersgegevens en de resultaten van de geluidbelasting zijn opgenomen in tabel 

3.1 en 3.2.  

3.1 VERKEERSGEGEVENS  

De geluidbelasting veroorzaakt door wegverkeer is bepaald voor het peiljaar 2021, het 

maatgevende jaar voor de geluidbelasting. Hierbij is rekening gehouden met een jaarlijkse 

toename van 1,5 % per jaar, conform opgave van de gemeente Doetinchem. Omdat de gemeente 

Doetinchem niet beschikt over de verkeersintensiteiten van de Gaarde, is deze weg niet 

opgenomen in onderhavig onderzoek. Aangenomen is dat deze weg akoestisch gezien niet 

relevant is. Omdat de etmaalintensiteit op de Broekstraat vrijwel nihil is (92 motorvoertuigen per 

etmaal), is deze weg niet in onderstaande tabel weergegeven. De aangehouden verkeersgegeven 

voor het peiljaar 2021 zijn in tabel 3.1 opgenomen en in bijlage 2.  

 

Tabel 3.1: verkeersgegevens voor het peiljaar 2021; 

Straatnaam Etmaal intensiteit Periode Uurint. 

[%] 

LV  

[%] 

MV  

[%] 

ZV  

[%] 

dag 6,69 90,19 6,56 3,25 

avond 3,36 89,00 7,10 3,90 
Doetinchemseweg/ 

Zelhemseweg (N315) 

Noordelijk 10.028 

Zuidelijk 8.257 
nacht 0,78 87,81 7,95 4,55 

dag 6,76 94,27 5,10 0,63 

avond 3,81 95,03 4,65 0,32 Caenstraat 
Noordelijk 352 

Zuidelijk 211 
nacht 0,46 95,79 4,21 0,00 

dag 6,76 94,27 5,10 0,63 

avond 3,81 95,03 4,65 0,32 Anne Frankstraat 
Westelijk 146 

Oostelijk 222 
nacht 0,46 95,79 4,21 0,00 

LV, MV en ZV: lichte, middenzware en zware motorvoertuigen 
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De wegdekverharding op de Doetinchemseweg/Zelhemseweg (N315) bestaat uit SMA 0/6, de 

toegestane rijsnelheid betreft 80 km/u. De wegdekverharding op de Caenstraat, de Anne 

Frankstraat en de Broekstraat betreft referentiewegdek (dab 0/16), de toegestane rijsnelheid 

bedraagt op de Caenstraat en de Anne Frankstraat 50 km/uur op de Broekstraat bedraagt dit 

60 km/uur.   

3.2 RESULTATEN  

In tabel 3.2 zijn de meest maatgevende geluidbelastingen gegeven ten gevolge van het 

wegverkeerslawaai afkomstig van de Doetinchemseweg/Zelhemseweg (N315). Omdat de 

geluidbelastingen afkomstig van de Caenstraat, de Anne Frankstraat en de Broekstraat de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschrijden, zijn deze resultaten niet gegeven in 

onderstaande tabel. De maximale geluidbelastingen ten gevolge van deze wegen bedragen 

respectievelijk 24, 22 en 23 dB (inclusief aftrek van 5 dB ex artikel 110g Wgh). De uitgebreide 

rekenresultaten zijn weergegeven in bijlage 4. 

Tabel 4.2: Maatgevende geluidbelastingen Doetinchemseweg/Zelhemseweg (N315)  (incl. aftrek 2 dB ex artikel 110g Wgh); 

Geluidbelastingen Lden [dB] Beoordelingspunten 

h = 1,5 m h = 4,5 m h = 7,5 m 

01 Zuidgevel toekomstige woning 1 51 52 52 

02 Oostgevel toekomstige woning 1 50 50 51 

09 Zuid-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 48 48 49 

17 Zuid-oostgevel toekomstige woning 4 51 52 52 

18  Zuid-westgevel toekomstige woning 4 48 48 49 

49 De geluidbelasting is hier hoger dan de voorkeursgrenswaarde. Voor deze waarde dient mogelijk een hogere waarde 

aangevraagd te worden.  

 

Uit tabel 4.2 blijkt dat ten gevolge van de Doetinchemseweg/Zelhemseweg (N315) de 

geluidbelasting ten hoogste 52 dB bedraagt (inclusief aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh) ter plaatse 

van de toekomstige woning 1. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt hiermee overschreden, 

er dient derhalve een hogere grenswaarden overwogen te worden. De maximale grenswaarden 

van 53 dB wordt niet overschreden. 
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4 VERZOEK TOT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDEN 

 

In situaties waar nieuw te bouwen woningen een geluidbelasting ondervinden boven de 

voorkeursgrenswaarde, dient allereerst onderzocht te worden of deze geluidbelasting 

gereduceerd kan worden door het treffen van maatregelen aan de bron of in het overdrachts-

gebied. Indien dit niet mogelijk is kunnen burgermeester en wethouders van de gemeente 

Doetinchem een hogere grenswaarde vaststellen ten gevolge van wegverkeerslawaai. 

 

Bronmaatregelen 

De geluidbelasting ten gevolge van de Doetinchemseweg/Zelhemseweg (N315) bedraagt ten 

hoogste 52 dB op de zuidgevel van de toekomstige woning 1. 

 

In de onderhavige situatie zal een geluidreducerend wegdektype, bijvoorbeeld dunne deklagen B, 

op de Doetinchemseweg/Zelhemseweg (N315) 3 dB reduceren, maar niet voldoende 

geluidreductie opleveren waarmee aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB kan worden voldaan. 

Bovendien zal naar verwachting deze maatregel uit financieel oogpunt niet gerealiseerd worden, 

omdat de kosten van geluidreducerende wegdek niet opwegen tegen het realiseren van slechts 5 

woningen. De kosten voor het vervangen van ± 2.760 m2 van het huidige wegdek door een 

geluidreducerend wegdek, bijvoorbeeld dunne deklagen B, zal circa € 165.600,- (€ 60,-/ m2) 

bedragen.   

 

Overdrachtsmaatregelen 

Maatregelen in de overdracht betreffen het plaatsen van een geluidscherm of –wal of het 

vergroten van de afstand tot de weg.  

 

De geluidreductie door een geluidscherm is het meest effectief wanneer het scherm dicht bij de 

bron geplaatst wordt. Een dergelijk scherm langs de Doetinchemseweg/Zelhemseweg (N315) zal 

uit verkeerskundig en landschappelijk oogpunt niet wenselijk zijn. Bovendien zijn de woningen 

op 125 meter afstand van de bron gesitueerd, waardoor ze buiten de geluidschaduw ten gevolge 

van het geluidscherm gesitueerd zullen zijn. Uit een prognose-berekening blijkt dat het 

toepassen van een scherm van ± 170 meter en 4 meter hoogte parallel aan de 

Doetinchemseweg/Zelhemseweg (N315) niet voldoende geluidreducerend is om aan de 

voorkeursgrenswaarde te kunnen voldoen. Bovendien zal uit financiële oogpunt deze maatregel 

niet gerealiseerd worden. De kosten voor het plaatsen van een dergelijk scherm zullen circa  

€ 340.000,- (€ 500,- m2).   

 

Het vergroten van de afstand van de gevels van de nieuwbouw tot aan de 

Doetinchemseweg/Zelhemseweg (N315) binnen het plangebied, levert slechts een geringe 

verlaging op van de geluidbelasting. Bovendien is het vergroten van de afstand om aan de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB te voldoen niet mogelijk gezien de beschikbare ruimte op de 

bouwkavel. Om overal te kunnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde dient het pand ten 

minste 60 meter verder van de Doetinchemseweg/Zelhemseweg (N315) af te komen liggen. Dit 

zal uit stedenbouwkundig uitgangspunt niet realiseerbaar zijn.  
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Maatregelen aan de bron of in de overdracht stuiten op financiële, stedenbouwkundige, 

verkeerskundige en financiële bezwaren voor de vijf te realiseren woningen. De gemeente 

Doetinchem wordt daarom verzocht om voor wegverkeerslawaai vanwege de 

Doetinchemseweg/Zelhemseweg (N315) hogere waarden te verlenen voor het te realiseren plan. 

In tabel 4.2 is dikgedrukt aangegeven waar de geluidbelasting hoger is dan de 

voorkeursgrenswaarde en waarvoor derhalve een verzoek tot verlenen van een hogere 

grenswaarde ingediend dient te worden. 

4.1 GELUIDBELEID GEMEENTE DOETINCHEM 

De woningen dienen bij het verlenen van hogere waarden tenminste te zijn voorzien van één 

geluidluwe zijde. Uit de rekenresultaten in bijlage 3 blijkt, dat alle woningen voldoen aan de 

criteria van minimaal één geluidluwe zijde. De geluidbelasting ter plaatse van deze gevels is 

lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Omdat er nog geen woningindeling bekend is van 

de 5 woningen, zal bij de indeling van de woning, bij voorkeur, rekening gehouden moeten 

worden met het realiseren van een verblijfsruimte aan deze gevel.  

4.2 MOTIVERING  

De gemeente Doetinchem wordt verzocht de realisatie van het plan en de te verlenen hogere 

waarden te vergunnen daar aan de volgende voorwaarden van artikel 4 van hoofdstuk II van de 

‘Beleidsregels Hogere Waarden Wet geluidhinder Doetinchem 2008’ wordt voldaan: 

� Het betreft een grond- of bedrijfgebonden woning; 

� De woning moet ten minste één geluidluwe zijde hebben; 

� Uit financieel, verkeerskundig en landschappelijk oogpunt zijn geen doelmatige bron- en 

overdrachtsmaatregelen mogelijk, waardoor voldaan kan worden aan de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB;  

 

Naast bovengenoemde motivering dient vermeldt te worden dat de cumulatieve geluidbelasting 

op de gevels van de woningen ten hoogste 54 dB (exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh)  bedraagt. 

Om aan het wettelijke binnenniveau van 33 dB voor woningen te kunnen voldoen is daarom een 

karakteristieke geluidwering (GA,k) van ten hoogste 21 dB(A) nodig. Een dergelijke geluidwering is 

in de huidige stand der techniek (met susroosters, licht geluidisolerend glas, goede kierdichting) 

goed te realiseren. De bepaling van de geluidwering van de gevels vindt plaats ten tijde van de 

bouwvergunningaanvraag. In bijlage 4 zijn de gecumuleerde geluidbelastingen weergegeven. 
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5 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

 

In opdracht van Bruggink Projectontwikkeling b.v. heeft Aveco de Bondt b.v. een akoestisch 

onderzoek uitgevoerd naar de heersende geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai 

voor 5 nieuw te bouwen woningen aan De Gaarde, naast huisnummer 345, te Doetinchem. Het 

onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging (Wro procedure).    

 

� Ten gevolge van de Doetinchemseweg/Zelhemseweg (N315) bedraagt de maximale 

geluidbelasting 52 dB (inclusief aftrek 2 dB artikel 110g Wgh). Hiermee wordt de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. Er dient derhalve een hogere grenswaarde 

aangevraagd te worden. De maximaal te ontheffen waarde van 53 dB wordt niet 

overschreden.  

 

� De maximale geluidbelasting ten gevolge van de Caenstraat, de Anne Frankstraat en de 

Broekstraat bedragen respectievelijk 24, 22 en 23 dB (inclusief aftrek van 5 dB ex artikel 

110g Wgh). Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  

 

� Daar bron- en overdrachtsmaatregelen redelijkerwijs niet mogelijk zijn, wordt de gemeente 

Doetinchem verzocht een hogere waarde te verlenen ten gevolge van het 

wegverkeerslawaai afkomstig van de Doetinchemseweg/Zelhemseweg (N315). 

 

� De gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai bedraagt maximaal 54 

dB (exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh). Deze geluidbelasting dient aangehouden te 

worden bij het bepalen van de benodigde geluidwerende voorzieningen. Ten aanzien van de 

geluidwering van de gevels dienen zodanig maatregelen te worden getroffen, dat er voor 

zorg gedragen wordt dat de geluidbelasting binnen de verblijfsgebieden bij gesloten ramen 

niet meer bedraagt dan 33 dB. Voor de toekomstige woningen dienen derhalve 

geluidwerende voorzieningen bepaald te worden. 
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Bijlage 1:  Situatie objecten 
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Bijlage 2:  Invoergegevens geluidmodel 



Projectnummer 10.2247De Gaarde Doetinchem

Bijlage 2Invoergegevens beoordelingspunten

Model: Model wegverkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01 Zuidgevel toekomstige woning 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

02 Oostgevel toekomstige woning 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

03 Noordgevel toekomstige woning 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

04 Westgevel toekomstige woning 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

05 Zuidgevel toekomstige woning 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

06 Oostgevel toekomstige woning 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

07 Noordgevel toekomstige woning 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

08 Westgevel toekomstige woning 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

09 Zuid-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

10 Noord-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

11 Noord-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

12 Noord-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

13 Zuid-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

14 Zuid-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

15 Noord-westgevel toekomstige woning 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

16 Noord-oostgevel toekomstige woning 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

17 Zuid-oostgevel toekomstige woning 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

18 Zuid-westgevel toekomstige woning 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

29-4-2011 15:12:31Geomilieu V1.81



Projectnummer 10.2247De Gaarde Doetinchem

Bijlage 2Invoergegevens gebouwen

Model: Model wegverkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

400 Toekomstige woning 2     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

401 Toekomstige woning 1     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

402 Toekomstige woning 4     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

403 Toekomstige 2^1 kapwoning 3     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

410 De Gaarde 345/345a     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

411 De Gaarde 345a     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

412 De Gaarde 345     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

413 De Gaarde 345/345a (schuur)     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

414 De Gaarde 296     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3423     8,55     14,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3424     2,56     13,38 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3425     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3425     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3426     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3430     8,00     13,74 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3431     2,50     13,92 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3432     2,50     13,89 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3433     8,00     13,79 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3434     2,50     13,81 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3435     5,81     14,48 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3442     2,15     14,85 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3666     2,50     13,57 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3667     7,52     13,44 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25874    20,19     13,61 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25875    20,31     13,55 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25876     3,71     13,65 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25877     8,00     13,09 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25896    20,17     13,63 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25897     3,89     13,72 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25898     4,01     13,59 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25899     5,44     13,73 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25899     5,20     13,64 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25903     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25906     8,00     13,92 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Projectnummer 10.2247De Gaarde Doetinchem

Bijlage 2Invoergegevens gebouwen

Model: Model wegverkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

25908     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25910     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25912     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25916     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25918     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25920     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25924     5,93     13,31 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25924     2,97     13,34 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25926     2,66     13,29 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25926     2,66     13,30 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25928     5,54     13,35 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25928     5,54     13,33 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25930     8,00     13,34 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25930     8,00     13,35 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25931     5,69     13,48 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25931     5,39     13,74 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25931     5,71     13,69 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25931     5,71     13,69 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25932     8,53     13,58 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25932     8,18     13,63 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25932     8,53     13,54 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25932     8,50     13,58 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25932     8,28     13,63 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25932     8,63     13,65 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25932     8,83     13,64 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25932     8,24     13,63 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25934     8,00     13,37 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25936     8,00     14,22 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25938     8,00     13,70 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25939     8,00     13,62 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25941     8,00     13,91 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25943     8,00     13,33 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25943     8,00     13,31 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25945     8,00     13,29 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Projectnummer 10.2247De Gaarde Doetinchem

Bijlage 2Invoergegevens gebouwen

Model: Model wegverkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

25947     5,48     13,29 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25947     5,48     13,30 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25949     2,68     13,36 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25949     2,68     13,36 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25951     2,55     13,36 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25951     2,55     13,34 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25951     2,55     13,34 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25953     2,60     13,37 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25953     2,60     13,39 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25955     8,00     13,45 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25957     5,33     13,44 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25957     5,54     13,58 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25957     5,11     13,58 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25959     8,41     13,57 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25959     8,62     13,58 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25959     8,51     13,32 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25959     8,58     13,41 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25959     8,29     13,59 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25959     7,99     13,61 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25959     8,43     13,61 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25959     8,30     13,62 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25959     8,49     13,61 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25961     8,00     13,59 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25962    20,25     13,62 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25963    20,21     13,95 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25964     2,62     13,37 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25964     2,62     13,33 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25966     2,58     13,30 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25966     2,58     13,37 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25968     2,63     13,25 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25968     2,63     13,23 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25968     2,63     13,23 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25970     2,69     13,25 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25970     2,69     13,29 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Projectnummer 10.2247De Gaarde Doetinchem

Bijlage 2Invoergegevens gebouwen

Model: Model wegverkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

25972     8,53     13,37 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25972     7,87     13,38 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25972     8,55     13,40 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25972     8,66     13,36 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25972     8,08     13,42 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25972     8,43     13,43 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25972     8,09     13,37 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25974     2,57     13,33 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25974     2,57     13,35 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25976     8,00     13,33 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25978     6,80     13,32 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25978     6,80     13,30 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25980     8,00     13,31 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25980     8,00     13,29 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25982     8,00     13,30 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25982     8,00     13,31 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25984     2,72     13,30 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25984     2,72     13,31 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25986     5,07     13,55 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25986     4,29     13,52 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25986     5,68     13,43 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25986     5,15     13,47 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25986     2,66     13,52 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25988     8,00     13,41 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25988     8,00     13,39 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25990     8,00     13,31 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25990     8,00     13,31 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25992     8,00     13,38 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25992     8,00     13,32 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25994     8,00     13,38 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25994     8,00     13,38 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25996     5,13     13,63 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25997     4,97     13,75 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25998     8,00     13,31 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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25998     8,00     13,31 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26000     3,28     13,32 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26000     3,28     13,31 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26002     8,00     13,31 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26002     8,00     13,31 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26002     8,00     13,31 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26004     2,13     13,31 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26004     2,13     13,31 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26004     2,13     13,29 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26006     3,51     13,29 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26006     3,51     13,29 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26008     2,73     13,29 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26008     2,73     13,29 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26010     4,06     13,42 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26012     8,00     13,32 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26012     8,00     13,33 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26014     8,00     13,39 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26014     8,00     13,32 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26016     2,41     13,37 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26016     2,41     13,37 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26018     8,39     13,44 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26018     8,66     13,43 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26018     8,33     13,43 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26018     8,60     13,43 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26018     8,69     13,37 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26018     8,53     13,32 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26018     8,54     13,43 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26018     8,39     13,41 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26020     5,20     13,89 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26021     5,26     13,73 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26022     8,15     13,62 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26023     4,94     13,52 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26024     2,56     13,37 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26024     2,56     13,33 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26025     8,64     13,57 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26025     8,26     13,57 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26025     8,38     13,49 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26025     8,24     13,56 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26025     8,69     13,55 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26025     8,81     13,33 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26025     8,39     13,58 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26025     8,66     13,49 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26025     8,93     13,46 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26027     8,00     13,92 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26027     8,00     13,92 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26029     8,00     13,94 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26029     8,00     13,94 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26031     2,72     13,96 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26031     2,72     13,96 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26033     8,00     13,95 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26033     8,00     13,95 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26035     2,71     13,91 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26035     2,71     13,93 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26037     6,55     13,89 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26037     6,55     13,91 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26039     8,00     13,95 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26039     8,00     13,95 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26053     8,00     13,31 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26053     8,00     13,31 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26057     8,00     13,36 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26057     8,00     13,35 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26057     2,50     13,35 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26059     8,00     13,36 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26059     8,00     13,36 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26061     2,64     13,49 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26061     2,64     13,44 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26063     2,60     13,47 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26063     2,60     13,44 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29-4-2011 15:12:06Geomilieu V1.81



Projectnummer 10.2247De Gaarde Doetinchem

Bijlage 2Invoergegevens gebouwen

Model: Model wegverkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

26065     2,59     13,33 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26065     2,59     13,32 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26067     8,00     13,33 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26067     8,00     13,32 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26067     2,50     13,32 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26069     8,00     13,22 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26071     8,00     13,33 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26073     8,00     13,28 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26073     8,00     13,31 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26073     2,50     13,26 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26075     3,45     13,26 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26075     3,45     13,26 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26077     6,79     13,25 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26077     6,79     13,26 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26077     6,79     13,23 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26079     8,00     13,25 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26079     8,00     13,26 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26081     8,00     13,65 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26081     8,71     13,66 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26081     8,25     13,48 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26081     8,31     13,63 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26081     8,49     13,21 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26081     8,62     13,53 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26081     8,74     13,55 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26085     8,63     13,91 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26085     8,60     13,96 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26085     8,80     13,95 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26085     8,57     14,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26085     8,07     13,97 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26085     8,51     13,91 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26085     8,72     14,04 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26085     8,31     14,03 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26085     8,48     13,99 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26085     8,57     14,04 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26087     7,92     13,47 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26092     5,07     13,52 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26092     5,03     13,36 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26092     5,41     13,54 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26092     5,34     13,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26092     5,01     13,57 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26092     5,02     13,46 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26092     4,69     13,57 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26099     2,63     13,29 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26099     2,63     13,29 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26101     8,00     13,29 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26101     8,00     13,25 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26103     8,00     13,90 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26103     8,00     13,90 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26105     2,71     13,89 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26105     2,71     13,88 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26107     5,10     13,41 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26107     4,94     13,48 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26107     5,31     13,47 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26107     5,00     13,51 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26107     5,27     13,41 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26107     5,16     13,44 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26109     2,63     13,19 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26109     2,63     13,19 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26109     2,63     13,19 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26111     2,70     13,20 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26111     2,70     13,23 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26113     8,00     13,29 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26113     8,00     13,37 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26113     8,00     13,29 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26115     2,53     13,37 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26115     2,53     13,37 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26117     8,30     13,49 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26117     8,22     13,44 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26117     8,50     13,53 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26117     8,42     13,54 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26117     8,28     13,54 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26117     8,50     13,24 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26117     8,30     13,42 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26117     7,83     13,41 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26117     8,45     13,49 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26117     8,45     13,49 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26119     8,10     13,58 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26119     8,13     13,56 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26119     8,19     13,53 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26119     8,65     13,41 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26119     8,37     13,53 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26119     7,95     13,29 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26119     7,75     13,53 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26119     8,57     13,52 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26119     8,61     13,58 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26119     8,41     13,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26121     8,10     13,60 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26121     8,59     13,51 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26121     8,25     13,60 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26121     8,71     13,56 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26121     8,05     13,57 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26121     8,77     13,49 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26121     8,29     13,44 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26121     8,55     13,45 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26121     7,87     13,48 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26121     7,58     13,45 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26123     8,31     13,49 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26123     8,42     13,49 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26123     8,43     13,39 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26123     8,28     13,43 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26123     8,26     13,46 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26123     8,05     13,40 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26123     8,23     13,46 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26123     8,55     13,40 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26123     8,06     13,40 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26123     8,59     13,38 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26125     8,00     13,28 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26125     8,00     13,29 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26127     8,00     13,28 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26127     8,00     13,29 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26129     8,56     13,45 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26129     8,39     13,44 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26129     8,61     13,30 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26129     8,44     13,43 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26129     8,39     13,44 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26129     8,68     13,37 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26129     8,65     13,29 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26129     8,60     13,42 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26129     8,33     13,41 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26131     8,48     13,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26131     8,31     13,48 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26131     8,37     13,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26131     8,30     13,51 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26131     8,66     13,44 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26131     8,47     13,34 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26131     8,26     13,47 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26131     8,72     13,49 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26133     2,66     13,61 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26133     2,66     13,60 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26133     2,67     13,60 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26133     2,58     13,63 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26133     2,58     13,62 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26133     2,56     13,61 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26133    16,74     13,58 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26133     2,52     13,61 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26133     2,54     13,63 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26133     4,41     13,64 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26133     2,55     13,58 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26133     5,11     13,60 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26133     7,71     13,61 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26135    20,17     13,65 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26138     6,18     13,88 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26138     6,18     13,88 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26140     6,21     13,88 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26140     6,21     13,89 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26142     2,59     13,94 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26142     2,59     13,94 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26144     8,00     13,96 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26144     8,00     13,93 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26146     8,00     13,71 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26148     5,79     13,86 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26148     5,35     13,95 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26148     5,59     13,78 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26149     2,44     13,95 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26149     2,50     13,95 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26149     2,53     13,97 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26149     2,53     13,97 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26149     2,51     13,97 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26149     2,51     13,92 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26149     2,51     13,95 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26149     2,58     13,92 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26149     2,46     13,94 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26149     2,57     13,95 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26151     7,02     13,94 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26151     7,02     13,94 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26153     8,00     13,99 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26153     8,00     13,98 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26155     8,00     13,96 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26157     8,86     13,97 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26157     9,05     13,95 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26157     9,06     14,01 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26157     9,09     14,15 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26157     9,02     13,97 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26157     8,24     13,97 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26158     2,48     13,98 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26158     2,48     14,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26160     8,17     13,99 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26160     8,82     13,99 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26160     8,85     13,92 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26160     8,33     13,99 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26160     8,61     14,02 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26160     8,77     13,63 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26160     7,90     14,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26160     8,05     13,99 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26160     8,33     13,95 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26162     8,68     13,96 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26162     8,41     14,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26162     8,15     14,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26162     8,61     13,92 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26162     8,37     13,97 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26162     8,48     13,75 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26162     8,56     13,85 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26167     8,36     14,09 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26167     8,42     14,09 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26167     8,32     14,09 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26167     8,71     13,95 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26167     8,84     13,99 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26167     8,51     14,03 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26167     8,56     14,07 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26167     8,35     14,11 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26167     8,24     14,10 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26167     8,72     14,11 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26174     9,31     14,27 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26174     9,11     14,26 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26174     8,79     14,27 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26174     9,80     13,85 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26174     9,39     13,88 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26174     9,40     14,24 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26174     9,33     14,32 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26174     8,49     14,27 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26174     8,92     14,29 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26174     8,56     14,27 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26186     2,52     13,98 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26186     2,47     13,97 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26186     2,47     13,96 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26186     2,40     14,10 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26186     2,62     13,96 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26186     2,38     14,01 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26186     2,36     14,06 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26186     2,49     13,93 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26186     2,52     13,93 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26201     4,15     13,95 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26201     4,15     13,92 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26203     8,00     13,60 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26204     8,00     14,34 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26206     2,50     13,56 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26208     2,93     13,56 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26208     2,64     13,52 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26208     2,60     13,56 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26208     2,55     13,60 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26208     2,70     13,58 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26208    12,15     13,57 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26208     2,62     13,52 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26208     2,64     13,53 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26208     2,69     13,53 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26208     5,37     13,56 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26208     2,79     13,52 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26208     2,70     13,52 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26210     5,11     13,60 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26210     5,25     13,51 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26210     5,36     13,35 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26210     5,23     13,61 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26210     5,29     13,52 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26210     4,78     13,47 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26210     5,16     13,35 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26212     5,09     13,59 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26212     4,96     13,65 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26212     5,17     13,67 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26212     4,98     13,64 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26212     4,77     13,66 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26214     5,14     13,51 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26214     5,03     13,43 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26214     5,19     13,62 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26214     5,23     13,53 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26214     4,64     13,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26216     4,92     13,53 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26216     5,44     13,53 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26216     5,47     13,53 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26216     5,03     13,53 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26218     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26219     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26220     8,00     13,46 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26223     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26223     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26224     8,00     13,98 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26228     8,03     13,60 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26229     3,86     13,85 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28145     5,62     13,33 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28146     3,47     13,35 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28147     3,84     13,30 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28148     7,52     13,40 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28149     5,79     13,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Projectnummer 10.2247De Gaarde Doetinchem

Bijlage 2Invoergegevens gebouwen

Model: Model wegverkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

28151     8,00     13,57 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28153     7,40     13,86 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28155     6,98     13,78 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28157     8,00     13,87 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28158     3,89     13,12 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28160     6,35     13,54 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28160     7,20     13,60 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28161     4,95     13,58 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28163     3,28     13,48 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28165     3,93     13,24 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28167     7,90     13,41 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28169     2,50     13,37 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28171     4,69     13,30 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28172     3,80     13,33 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28172     3,80     13,33 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28173     6,66     13,38 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28175     8,00     13,72 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28176     8,00     14,24 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28178     8,00     14,10 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28180     8,00     14,26 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28182     8,00     14,54 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28184     5,64     14,09 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28184     8,47     13,83 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28186     8,00     13,99 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28188     2,50     13,92 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28190     2,50     12,75 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28192     2,50     13,97 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28194     2,50     13,99 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28198     8,00     13,98 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28200     8,00     14,07 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28202     8,00     14,53 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28204     8,00     14,13 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28206     2,50     14,78 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28208     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Projectnummer 10.2247De Gaarde Doetinchem

Bijlage 2Invoergegevens gebouwen

Model: Model wegverkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

28210     8,00     14,26 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28212     8,00     13,97 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28214     8,00     13,95 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28216     8,00     14,54 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28334     8,00     13,10 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28346     8,00     13,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28348     8,00     13,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28350     8,00     12,83 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

33024     8,00     13,47 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

33027     8,29     13,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

33120     8,00     13,49 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Projectnummer 10.2247De Gaarde Doetinchem

Bijlage 2Invoergegevens bodemgebieden

Model: Model wegverkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Bf

310 LAAG_198 0,00

309 fietstunnel 0,00

308 fietstunnel 0,00

307 Doetinchemseweg 0,00

306 Broekstraat 0,00

305 oprijlaan 0,00

304 bestrating plan 0,00

303 Grote Beek 0,00

302 Groote Beek 0,00

301 De Gaarde 0,00

300 De Gaarde (zandweg) 0,50

2879_BA 2879_BA_ZELHEMSEWEG 0,00

2873_BA 2873_BA_ZELHEMSEWEG 0,00

2871_BA 2871_BA_ANNE FRANKSTRAAT 0,00

2870_AB 2870_AB_CAENSTRAAT 0,00

2869_BA 2869_BA_ZELHEMSEWEG 0,00

2865_AB 2865_AB_CAENSTRAAT 0,00

2864_BA 2864_BA_ZELHEMSEWEG 0,00

2862_AB 2862_AB_CAENSTRAAT 0,00

2861_BA 2861_BA_ZELHEMSEWEG 0,00

2855_AB 2855_AB_CAENSTRAAT 0,00

2854_BA 2854_BA_ANNE FRANKSTRAAT 0,00

2853_BA 2853_BA_ZELHEMSEWEG 0,00

2849_AB 2849_AB_CAENSTRAAT 0,00

2848_BA 2848_BA_ZELHEMSEWEG 0,00

2847_AB 2847_AB_CAENSTRAAT 0,00

2846_BA 2846_BA_ANNE FRANKSTRAAT 0,00

2841_BA 2841_BA_ZELHEMSEWEG 0,00

2840_AB 2840_AB_CAENSTRAAT 0,00

2839_AB 2839_AB_CAENSTRAAT 0,00

2838_BA 2838_BA_ANNE FRANKSTRAAT 0,00

2834_AB 2834_AB_CAENSTRAAT 0,00

2831_BA 2831_BA_ANNE FRANKSTRAAT 0,00

2830_BA 2830_BA_ANNE FRANKSTRAAT 0,00
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Bijlage 2Invoergegevens bodemgebieden
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Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Bf

2827_AB 2827_AB_CAENSTRAAT 0,00

2826_AB 2826_AB_CAENSTRAAT 0,00

2817_AB 2817_AB_MONTE CASSINOSTRAAT 0,00

2801_AB 2801_AB_ANNE FRANKSTRAAT 0,00

2794_AB 2794_AB_ANNE FRANKSTRAAT 0,00

2791_AB 2791_AB_ANNE FRANKSTRAAT 0,00

2790_AB 2790_AB_ANNE FRANKSTRAAT 0,00

2789_AB 2789_AB_PATTONSTRAAT 0,00
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Projectnummer 10.2247De Gaarde Doetinchem

Bijlage 2Invoergegevens wegen

Model: Model wegverkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. ISO H ISO M HDef. Invoertype Hbron Helling Wegdek V(MR) V(LV) V(MV) V(ZV) Totaal aantal %Int.(D) %Int.(A) %Int.(N) %Int.(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N)

2789_AB PATTONSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    276,12   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2789_BA PATTONSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    449,40   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2790_AB ANNE FRANKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    276,12   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2790_BA ANNE FRANKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    449,40   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2791_AB ANNE FRANKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    276,12   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2791_BA ANNE FRANKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    449,40   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2794_AB ANNE FRANKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    276,12   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2794_BA ANNE FRANKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    449,40   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2801_AB ANNE FRANKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    276,12   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2801_BA ANNE FRANKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    449,40   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2817_AB MONTE CASSINOSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    276,12   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2817_BA MONTE CASSINOSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    449,40   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2823_AB BROEKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  60  60  60  60     92,00   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2823_BA BROEKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  60  60  60  60     59,00   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2824_AB BROEKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  60  60  60  60     92,00   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2824_BA BROEKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  60  60  60  60     59,00   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2826_AB CAENSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50   1169,28   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2826_BA CAENSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    637,42   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2827_AB CAENSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50   1169,28   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2827_BA CAENSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    637,42   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2830_AB ANNE FRANKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    221,51   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2830_BA ANNE FRANKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    145,95   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2831_AB ANNE FRANKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    221,51   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2831_BA ANNE FRANKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    145,95   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2834_AB CAENSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    881,76   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2834_BA CAENSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    478,02   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2838_AB ANNE FRANKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    221,51   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2838_BA ANNE FRANKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    145,95   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2839_AB CAENSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    414,52   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2839_BA CAENSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    218,14   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2840_AB CAENSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    414,52   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2840_BA CAENSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    218,14   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2841_AB ZELHEMSEWEG      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W4  80  80  80  80   8257,00   6,69   3,36   0,78 --   0,50   0,50   0,50

2841_BA ZELHEMSEWEG      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W4  80  80  80  80  10028,00   6,69   3,36   0,78 --   0,50   0,50   0,50
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Bijlage 2Invoergegevens wegen

Model: Model wegverkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D)

2789_AB --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     17,60     10,00      1,22 --      0,95

2789_BA --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     28,64     16,27      1,98 --      1,55

2790_AB --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     17,60     10,00      1,22 --      0,95

2790_BA --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     28,64     16,27      1,98 --      1,55

2791_AB --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     17,60     10,00      1,22 --      0,95

2791_BA --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     28,64     16,27      1,98 --      1,55

2794_AB --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     17,60     10,00      1,22 --      0,95

2794_BA --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     28,64     16,27      1,98 --      1,55

2801_AB --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     17,60     10,00      1,22 --      0,95

2801_BA --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     28,64     16,27      1,98 --      1,55

2817_AB --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     17,60     10,00      1,22 --      0,95

2817_BA --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     28,64     16,27      1,98 --      1,55

2823_AB --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --      5,86      3,33      0,41 --      0,32

2823_BA --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --      3,76      2,14      0,26 --      0,20

2824_AB --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --      5,86      3,33      0,41 --      0,32

2824_BA --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --      3,76      2,14      0,26 --      0,20

2826_AB --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     74,51     42,34      5,15 --      4,03

2826_BA --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     40,62     23,08      2,81 --      2,20

2827_AB --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     74,51     42,34      5,15 --      4,03

2827_BA --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     40,62     23,08      2,81 --      2,20

2830_AB --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     14,12      8,02      0,98 --      0,76

2830_BA --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --      9,30      5,28      0,64 --      0,50

2831_AB --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     14,12      8,02      0,98 --      0,76

2831_BA --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --      9,30      5,28      0,64 --      0,50

2834_AB --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     56,19     31,93      3,89 --      3,04

2834_BA --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     30,46     17,31      2,11 --      1,65

2838_AB --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     14,12      8,02      0,98 --      0,76

2838_BA --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --      9,30      5,28      0,64 --      0,50

2839_AB --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     26,42     15,01      1,83 --      1,43

2839_BA --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     13,90      7,90      0,96 --      0,75

2840_AB --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     26,42     15,01      1,83 --      1,43

2840_BA --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     13,90      7,90      0,96 --      0,75

2841_AB --  89,69  88,50  87,31 --   6,56   7,10   7,65 --   3,25   3,90   4,55 --      2,76      1,39      0,32 --    495,44    245,53     56,23 --     36,24

2841_BA --  89,69  88,50  87,31 --   6,56   7,10   7,65 --   3,25   3,90   4,55 --      3,35      1,68      0,39 --    601,71    298,19     68,29 --     44,01
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Naam MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k

2789_AB      0,49      0,05 --      0,12      0,03 -- --   70,96   76,76   82,93   85,79   91,85   90,47   82,68   75,35   68,36   74,08   80,14   83,04   89,27

2789_BA      0,80      0,09 --      0,19      0,05 -- --   73,07   78,88   85,05   87,90   93,96   92,59   84,79   77,46   70,48   76,19   82,25   85,16   91,38

2790_AB      0,49      0,05 --      0,12      0,03 -- --   70,96   76,76   82,93   85,79   91,85   90,47   82,68   75,35   68,36   74,08   80,14   83,04   89,27

2790_BA      0,80      0,09 --      0,19      0,05 -- --   73,07   78,88   85,05   87,90   93,96   92,59   84,79   77,46   70,48   76,19   82,25   85,16   91,38

2791_AB      0,49      0,05 --      0,12      0,03 -- --   70,96   76,76   82,93   85,79   91,85   90,47   82,68   75,35   68,36   74,08   80,14   83,04   89,27

2791_BA      0,80      0,09 --      0,19      0,05 -- --   73,07   78,88   85,05   87,90   93,96   92,59   84,79   77,46   70,48   76,19   82,25   85,16   91,38

2794_AB      0,49      0,05 --      0,12      0,03 -- --   70,96   76,76   82,93   85,79   91,85   90,47   82,68   75,35   68,36   74,08   80,14   83,04   89,27

2794_BA      0,80      0,09 --      0,19      0,05 -- --   73,07   78,88   85,05   87,90   93,96   92,59   84,79   77,46   70,48   76,19   82,25   85,16   91,38

2801_AB      0,49      0,05 --      0,12      0,03 -- --   70,96   76,76   82,93   85,79   91,85   90,47   82,68   75,35   68,36   74,08   80,14   83,04   89,27

2801_BA      0,80      0,09 --      0,19      0,05 -- --   73,07   78,88   85,05   87,90   93,96   92,59   84,79   77,46   70,48   76,19   82,25   85,16   91,38

2817_AB      0,49      0,05 --      0,12      0,03 -- --   70,96   76,76   82,93   85,79   91,85   90,47   82,68   75,35   68,36   74,08   80,14   83,04   89,27

2817_BA      0,80      0,09 --      0,19      0,05 -- --   73,07   78,88   85,05   87,90   93,96   92,59   84,79   77,46   70,48   76,19   82,25   85,16   91,38

2823_AB      0,16      0,02 --      0,04      0,01 -- --   65,39   72,92   78,63   82,28   88,35   86,63   78,78   70,46   62,78   70,27   75,91   79,54   85,78

2823_BA      0,10      0,01 --      0,03      0,01 -- --   63,46   70,99   76,70   80,35   86,42   84,70   76,85   68,53   60,85   68,34   73,98   77,61   83,85

2824_AB      0,16      0,02 --      0,04      0,01 -- --   65,39   72,92   78,63   82,28   88,35   86,63   78,78   70,46   62,78   70,27   75,91   79,54   85,78

2824_BA      0,10      0,01 --      0,03      0,01 -- --   63,46   70,99   76,70   80,35   86,42   84,70   76,85   68,53   60,85   68,34   73,98   77,61   83,85

2826_AB      2,07      0,23 --      0,50      0,14 -- --   77,22   83,03   89,20   92,06   98,12   96,74   88,95   81,61   74,63   80,35   86,40   89,31   95,53

2826_BA      1,13      0,12 --      0,27      0,08 -- --   74,59   80,40   86,57   89,42   95,48   94,11   86,31   78,98   71,99   77,71   83,77   86,68   92,90

2827_AB      2,07      0,23 --      0,50      0,14 -- --   77,22   83,03   89,20   92,06   98,12   96,74   88,95   81,61   74,63   80,35   86,40   89,31   95,53

2827_BA      1,13      0,12 --      0,27      0,08 -- --   74,59   80,40   86,57   89,42   95,48   94,11   86,31   78,98   71,99   77,71   83,77   86,68   92,90

2830_AB      0,39      0,04 --      0,09      0,03 -- --   70,00   75,81   81,98   84,83   90,89   89,52   81,72   74,39   67,40   73,12   79,18   82,08   88,31

2830_BA      0,26      0,03 --      0,06      0,02 -- --   68,19   73,99   80,16   83,02   89,08   87,70   79,91   72,58   65,59   71,31   77,37   80,27   86,50

2831_AB      0,39      0,04 --      0,09      0,03 -- --   70,00   75,81   81,98   84,83   90,89   89,52   81,72   74,39   67,40   73,12   79,18   82,08   88,31

2831_BA      0,26      0,03 --      0,06      0,02 -- --   68,19   73,99   80,16   83,02   89,08   87,70   79,91   72,58   65,59   71,31   77,37   80,27   86,50

2834_AB      1,56      0,17 --      0,38      0,11 -- --   76,00   81,81   87,97   90,83   96,89   95,52   87,72   80,39   73,40   79,12   85,18   88,08   94,31

2834_BA      0,85      0,09 --      0,20      0,06 -- --   73,34   79,15   85,32   88,17   94,23   92,86   85,06   77,73   70,74   76,46   82,52   85,43   91,65

2838_AB      0,39      0,04 --      0,09      0,03 -- --   70,00   75,81   81,98   84,83   90,89   89,52   81,72   74,39   67,40   73,12   79,18   82,08   88,31

2838_BA      0,26      0,03 --      0,06      0,02 -- --   68,19   73,99   80,16   83,02   89,08   87,70   79,91   72,58   65,59   71,31   77,37   80,27   86,50

2839_AB      0,73      0,08 --      0,18      0,05 -- --   72,72   78,53   84,70   87,55   93,61   92,24   84,44   77,11   70,13   75,84   81,90   84,81   91,03

2839_BA      0,39      0,04 --      0,09      0,03 -- --   69,93   75,74   81,91   84,76   90,83   89,45   81,65   74,32   67,34   73,05   79,11   82,02   88,24

2840_AB      0,73      0,08 --      0,18      0,05 -- --   72,72   78,53   84,70   87,55   93,61   92,24   84,44   77,11   70,13   75,84   81,90   84,81   91,03

2840_BA      0,39      0,04 --      0,09      0,03 -- --   69,93   75,74   81,91   84,76   90,83   89,45   81,65   74,32   67,34   73,05   79,11   82,02   88,24

2841_AB     19,70      4,93 --     17,95     10,82      2,93 --   82,31   89,38   95,82  104,53  108,62  105,83   98,94   90,62   79,62   86,52   93,00  101,79  105,76

2841_BA     23,92      5,98 --     21,80     13,14      3,56 --   83,15   90,23   96,66  105,37  109,46  106,67   99,78   91,46   80,47   87,36   93,84  102,63  106,61
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2789_AB   87,92   80,09   72,72   59,07   64,69   70,62   73,58   79,99   78,68   70,82   63,39 -- -- -- -- -- -- --

2789_BA   90,04   82,21   74,83   61,19   66,81   72,74   75,70   82,10   80,80   72,93   65,50 -- -- -- -- -- -- --

2790_AB   87,92   80,09   72,72   59,07   64,69   70,62   73,58   79,99   78,68   70,82   63,39 -- -- -- -- -- -- --

2790_BA   90,04   82,21   74,83   61,19   66,81   72,74   75,70   82,10   80,80   72,93   65,50 -- -- -- -- -- -- --

2791_AB   87,92   80,09   72,72   59,07   64,69   70,62   73,58   79,99   78,68   70,82   63,39 -- -- -- -- -- -- --

2791_BA   90,04   82,21   74,83   61,19   66,81   72,74   75,70   82,10   80,80   72,93   65,50 -- -- -- -- -- -- --

2794_AB   87,92   80,09   72,72   59,07   64,69   70,62   73,58   79,99   78,68   70,82   63,39 -- -- -- -- -- -- --

2794_BA   90,04   82,21   74,83   61,19   66,81   72,74   75,70   82,10   80,80   72,93   65,50 -- -- -- -- -- -- --

2801_AB   87,92   80,09   72,72   59,07   64,69   70,62   73,58   79,99   78,68   70,82   63,39 -- -- -- -- -- -- --

2801_BA   90,04   82,21   74,83   61,19   66,81   72,74   75,70   82,10   80,80   72,93   65,50 -- -- -- -- -- -- --

2817_AB   87,92   80,09   72,72   59,07   64,69   70,62   73,58   79,99   78,68   70,82   63,39 -- -- -- -- -- -- --

2817_BA   90,04   82,21   74,83   61,19   66,81   72,74   75,70   82,10   80,80   72,93   65,50 -- -- -- -- -- -- --

2823_AB   84,09   76,21   67,86   53,47   60,91   66,48   70,09   76,51   74,86   66,95   58,56 -- -- -- -- -- -- --

2823_BA   82,16   74,28   65,93   51,54   58,99   64,55   68,17   74,58   72,93   65,02   56,63 -- -- -- -- -- -- --

2824_AB   84,09   76,21   67,86   53,47   60,91   66,48   70,09   76,51   74,86   66,95   58,56 -- -- -- -- -- -- --

2824_BA   82,16   74,28   65,93   51,54   58,99   64,55   68,17   74,58   72,93   65,02   56,63 -- -- -- -- -- -- --

2826_AB   94,19   86,36   78,98   65,34   70,96   76,89   79,85   86,26   84,95   77,08   69,66 -- -- -- -- -- -- --

2826_BA   91,56   83,73   76,35   62,70   68,33   74,26   77,22   83,62   82,32   74,45   67,02 -- -- -- -- -- -- --

2827_AB   94,19   86,36   78,98   65,34   70,96   76,89   79,85   86,26   84,95   77,08   69,66 -- -- -- -- -- -- --

2827_BA   91,56   83,73   76,35   62,70   68,33   74,26   77,22   83,62   82,32   74,45   67,02 -- -- -- -- -- -- --

2830_AB   86,97   79,14   71,76   58,11   63,74   69,67   72,63   79,03   77,73   69,86   62,43 -- -- -- -- -- -- --

2830_BA   85,16   77,32   69,95   56,30   61,92   67,85   70,82   77,22   75,91   68,05   60,62 -- -- -- -- -- -- --

2831_AB   86,97   79,14   71,76   58,11   63,74   69,67   72,63   79,03   77,73   69,86   62,43 -- -- -- -- -- -- --

2831_BA   85,16   77,32   69,95   56,30   61,92   67,85   70,82   77,22   75,91   68,05   60,62 -- -- -- -- -- -- --

2834_AB   92,97   85,14   77,76   64,11   69,74   75,67   78,63   85,03   83,73   75,86   68,43 -- -- -- -- -- -- --

2834_BA   90,31   82,48   75,10   61,45   67,08   73,01   75,97   82,37   81,07   73,20   65,77 -- -- -- -- -- -- --

2838_AB   86,97   79,14   71,76   58,11   63,74   69,67   72,63   79,03   77,73   69,86   62,43 -- -- -- -- -- -- --

2838_BA   85,16   77,32   69,95   56,30   61,92   67,85   70,82   77,22   75,91   68,05   60,62 -- -- -- -- -- -- --

2839_AB   89,69   81,86   74,48   60,84   66,46   72,39   75,35   81,75   80,45   72,58   65,15 -- -- -- -- -- -- --

2839_BA   86,90   79,07   71,69   58,05   63,67   69,60   72,56   78,97   77,66   69,79   62,36 -- -- -- -- -- -- --

2840_AB   89,69   81,86   74,48   60,84   66,46   72,39   75,35   81,75   80,45   72,58   65,15 -- -- -- -- -- -- --

2840_BA   86,90   79,07   71,69   58,05   63,67   69,60   72,56   78,97   77,66   69,79   62,36 -- -- -- -- -- -- --

2841_AB  102,95   96,07   87,75   73,57   80,30   86,82   95,68   99,55   96,72   89,85   81,53 -- -- -- -- -- -- --

2841_BA  103,79   96,91   88,59   74,41   81,15   87,67   96,52  100,40   97,56   90,69   82,37 -- -- -- -- -- -- --
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Naam LE (P4) 8k

2789_AB --

2789_BA --

2790_AB --

2790_BA --

2791_AB --

2791_BA --

2794_AB --

2794_BA --

2801_AB --

2801_BA --

2817_AB --

2817_BA --

2823_AB --

2823_BA --

2824_AB --

2824_BA --

2826_AB --

2826_BA --

2827_AB --

2827_BA --

2830_AB --

2830_BA --

2831_AB --

2831_BA --

2834_AB --

2834_BA --

2838_AB --

2838_BA --

2839_AB --

2839_BA --

2840_AB --

2840_BA --

2841_AB --

2841_BA --
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Projectnummer 10.2247De Gaarde Doetinchem

Bijlage 2Invoergegevens wegen

Model: Model wegverkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. ISO H ISO M HDef. Invoertype Hbron Helling Wegdek V(MR) V(LV) V(MV) V(ZV) Totaal aantal %Int.(D) %Int.(A) %Int.(N) %Int.(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N)

2846_AB ANNE FRANKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    221,51   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2846_BA ANNE FRANKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    145,95   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2847_AB CAENSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    414,52   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2847_BA CAENSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    218,14   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2848_AB ZELHEMSEWEG      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W4  80  80  80  80   8257,00   6,69   3,36   0,78 --   0,50   0,50   0,50

2848_BA ZELHEMSEWEG      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W4  80  80  80  80  10028,00   6,69   3,36   0,78 --   0,50   0,50   0,50

2849_AB CAENSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    414,52   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2849_BA CAENSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    218,14   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2853_AB ZELHEMSEWEG      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W4  80  80  80  80   8257,00   6,69   3,36   0,78 --   0,50   0,50   0,50

2853_BA ZELHEMSEWEG      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W4  80  80  80  80  10028,00   6,69   3,36   0,78 --   0,50   0,50   0,50

2854_AB ANNE FRANKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    221,51   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2854_BA ANNE FRANKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    145,95   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2855_AB CAENSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    414,52   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2855_BA CAENSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    218,14   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2861_AB ZELHEMSEWEG      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W4  80  80  80  80   8257,00   6,69   3,36   0,78 --   0,50   0,50   0,50

2861_BA ZELHEMSEWEG      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W4  80  80  80  80  10028,00   6,69   3,36   0,78 --   0,50   0,50   0,50

2862_AB CAENSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    351,95   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2862_BA CAENSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    211,28   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2864_AB ZELHEMSEWEG      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W4  80  80  80  80   8257,00   6,69   3,36   0,78 --   0,50   0,50   0,50

2864_BA ZELHEMSEWEG      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W4  80  80  80  80  10028,00   6,69   3,36   0,78 --   0,50   0,50   0,50

2865_AB CAENSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    351,95   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2865_BA CAENSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    211,28   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2866_AB BROEKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  60  60  60  60     59,00   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2866_BA BROEKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  60  60  60  60     92,00   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2867_AB BROEKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  60  60  60  60     59,00   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2867_BA BROEKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  60  60  60  60     92,00   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2869_AB ZELHEMSEWEG      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W4  80  80  80  80   8257,00   6,69   3,36   0,78 --   0,50   0,50   0,50

2869_BA ZELHEMSEWEG      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W4  80  80  80  80  10028,00   6,69   3,36   0,78 --   0,50   0,50   0,50

2870_AB CAENSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    145,95   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2870_BA CAENSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    221,51   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2871_AB ANNE FRANKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    221,51   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2871_BA ANNE FRANKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50    145,95   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2873_AB ZELHEMSEWEG      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W4  80  80  80  80   8257,00   6,69   3,36   0,78 --   0,50   0,50   0,50

2873_BA ZELHEMSEWEG      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W4  80  80  80  80  10028,00   6,69   3,36   0,78 --   0,50   0,50   0,50
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Projectnummer 10.2247De Gaarde Doetinchem

Bijlage 2Invoergegevens wegen

Model: Model wegverkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D)

2846_AB --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     14,12      8,02      0,98 --      0,76

2846_BA --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --      9,30      5,28      0,64 --      0,50

2847_AB --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     26,42     15,01      1,83 --      1,43

2847_BA --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     13,90      7,90      0,96 --      0,75

2848_AB --  89,69  88,50  87,31 --   6,56   7,10   7,65 --   3,25   3,90   4,55 --      2,76      1,39      0,32 --    495,44    245,53     56,23 --     36,24

2848_BA --  89,69  88,50  87,31 --   6,56   7,10   7,65 --   3,25   3,90   4,55 --      3,35      1,68      0,39 --    601,71    298,19     68,29 --     44,01

2849_AB --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     26,42     15,01      1,83 --      1,43

2849_BA --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     13,90      7,90      0,96 --      0,75

2853_AB --  89,69  88,50  87,31 --   6,56   7,10   7,65 --   3,25   3,90   4,55 --      2,76      1,39      0,32 --    495,44    245,53     56,23 --     36,24

2853_BA --  89,69  88,50  87,31 --   6,56   7,10   7,65 --   3,25   3,90   4,55 --      3,35      1,68      0,39 --    601,71    298,19     68,29 --     44,01

2854_AB --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     14,12      8,02      0,98 --      0,76

2854_BA --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --      9,30      5,28      0,64 --      0,50

2855_AB --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     26,42     15,01      1,83 --      1,43

2855_BA --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     13,90      7,90      0,96 --      0,75

2861_AB --  89,69  88,50  87,31 --   6,56   7,10   7,65 --   3,25   3,90   4,55 --      2,76      1,39      0,32 --    495,44    245,53     56,23 --     36,24

2861_BA --  89,69  88,50  87,31 --   6,56   7,10   7,65 --   3,25   3,90   4,55 --      3,35      1,68      0,39 --    601,71    298,19     68,29 --     44,01

2862_AB --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     22,43     12,74      1,55 --      1,21

2862_BA --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     13,46      7,65      0,93 --      0,73

2864_AB --  89,69  88,50  87,31 --   6,56   7,10   7,65 --   3,25   3,90   4,55 --      2,76      1,39      0,32 --    495,44    245,53     56,23 --     36,24

2864_BA --  89,69  88,50  87,31 --   6,56   7,10   7,65 --   3,25   3,90   4,55 --      3,35      1,68      0,39 --    601,71    298,19     68,29 --     44,01

2865_AB --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     22,43     12,74      1,55 --      1,21

2865_BA --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     13,46      7,65      0,93 --      0,73

2866_AB --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --      3,76      2,14      0,26 --      0,20

2866_BA --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --      5,86      3,33      0,41 --      0,32

2867_AB --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --      3,76      2,14      0,26 --      0,20

2867_BA --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --      5,86      3,33      0,41 --      0,32

2869_AB --  89,69  88,50  87,31 --   6,56   7,10   7,65 --   3,25   3,90   4,55 --      2,76      1,39      0,32 --    495,44    245,53     56,23 --     36,24

2869_BA --  89,69  88,50  87,31 --   6,56   7,10   7,65 --   3,25   3,90   4,55 --      3,35      1,68      0,39 --    601,71    298,19     68,29 --     44,01

2870_AB --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --      9,30      5,28      0,64 --      0,50

2870_BA --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     14,12      8,02      0,98 --      0,76

2871_AB --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     14,12      8,02      0,98 --      0,76

2871_BA --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --      9,30      5,28      0,64 --      0,50

2873_AB --  89,69  88,50  87,31 --   6,56   7,10   7,65 --   3,25   3,90   4,55 --      2,76      1,39      0,32 --    495,44    245,53     56,23 --     36,24

2873_BA --  89,69  88,50  87,31 --   6,56   7,10   7,65 --   3,25   3,90   4,55 --      3,35      1,68      0,39 --    601,71    298,19     68,29 --     44,01
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Projectnummer 10.2247De Gaarde Doetinchem

Bijlage 2Invoergegevens wegen

Model: Model wegverkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k

2846_AB      0,39      0,04 --      0,09      0,03 -- --   70,00   75,81   81,98   84,83   90,89   89,52   81,72   74,39   67,40   73,12   79,18   82,08   88,31

2846_BA      0,26      0,03 --      0,06      0,02 -- --   68,19   73,99   80,16   83,02   89,08   87,70   79,91   72,58   65,59   71,31   77,37   80,27   86,50

2847_AB      0,73      0,08 --      0,18      0,05 -- --   72,72   78,53   84,70   87,55   93,61   92,24   84,44   77,11   70,13   75,84   81,90   84,81   91,03

2847_BA      0,39      0,04 --      0,09      0,03 -- --   69,93   75,74   81,91   84,76   90,83   89,45   81,65   74,32   67,34   73,05   79,11   82,02   88,24

2848_AB     19,70      4,93 --     17,95     10,82      2,93 --   82,31   89,38   95,82  104,53  108,62  105,83   98,94   90,62   79,62   86,52   93,00  101,79  105,76

2848_BA     23,92      5,98 --     21,80     13,14      3,56 --   83,15   90,23   96,66  105,37  109,46  106,67   99,78   91,46   80,47   87,36   93,84  102,63  106,61

2849_AB      0,73      0,08 --      0,18      0,05 -- --   72,72   78,53   84,70   87,55   93,61   92,24   84,44   77,11   70,13   75,84   81,90   84,81   91,03

2849_BA      0,39      0,04 --      0,09      0,03 -- --   69,93   75,74   81,91   84,76   90,83   89,45   81,65   74,32   67,34   73,05   79,11   82,02   88,24

2853_AB     19,70      4,93 --     17,95     10,82      2,93 --   82,31   89,38   95,82  104,53  108,62  105,83   98,94   90,62   79,62   86,52   93,00  101,79  105,76

2853_BA     23,92      5,98 --     21,80     13,14      3,56 --   83,15   90,23   96,66  105,37  109,46  106,67   99,78   91,46   80,47   87,36   93,84  102,63  106,61

2854_AB      0,39      0,04 --      0,09      0,03 -- --   70,00   75,81   81,98   84,83   90,89   89,52   81,72   74,39   67,40   73,12   79,18   82,08   88,31

2854_BA      0,26      0,03 --      0,06      0,02 -- --   68,19   73,99   80,16   83,02   89,08   87,70   79,91   72,58   65,59   71,31   77,37   80,27   86,50

2855_AB      0,73      0,08 --      0,18      0,05 -- --   72,72   78,53   84,70   87,55   93,61   92,24   84,44   77,11   70,13   75,84   81,90   84,81   91,03

2855_BA      0,39      0,04 --      0,09      0,03 -- --   69,93   75,74   81,91   84,76   90,83   89,45   81,65   74,32   67,34   73,05   79,11   82,02   88,24

2861_AB     19,70      4,93 --     17,95     10,82      2,93 --   82,31   89,38   95,82  104,53  108,62  105,83   98,94   90,62   79,62   86,52   93,00  101,79  105,76

2861_BA     23,92      5,98 --     21,80     13,14      3,56 --   83,15   90,23   96,66  105,37  109,46  106,67   99,78   91,46   80,47   87,36   93,84  102,63  106,61

2862_AB      0,62      0,07 --      0,15      0,04 -- --   72,01   77,82   83,99   86,84   92,90   91,53   83,73   76,40   69,41   75,13   81,19   84,10   90,32

2862_BA      0,37      0,04 --      0,09      0,03 -- --   69,79   75,60   81,77   84,62   90,69   89,31   81,51   74,18   67,20   72,92   78,97   81,88   88,10

2864_AB     19,70      4,93 --     17,95     10,82      2,93 --   82,31   89,38   95,82  104,53  108,62  105,83   98,94   90,62   79,62   86,52   93,00  101,79  105,76

2864_BA     23,92      5,98 --     21,80     13,14      3,56 --   83,15   90,23   96,66  105,37  109,46  106,67   99,78   91,46   80,47   87,36   93,84  102,63  106,61

2865_AB      0,62      0,07 --      0,15      0,04 -- --   72,01   77,82   83,99   86,84   92,90   91,53   83,73   76,40   69,41   75,13   81,19   84,10   90,32

2865_BA      0,37      0,04 --      0,09      0,03 -- --   69,79   75,60   81,77   84,62   90,69   89,31   81,51   74,18   67,20   72,92   78,97   81,88   88,10

2866_AB      0,10      0,01 --      0,03      0,01 -- --   63,46   70,99   76,70   80,35   86,42   84,70   76,85   68,53   60,85   68,34   73,98   77,61   83,85

2866_BA      0,16      0,02 --      0,04      0,01 -- --   65,39   72,92   78,63   82,28   88,35   86,63   78,78   70,46   62,78   70,27   75,91   79,54   85,78

2867_AB      0,10      0,01 --      0,03      0,01 -- --   63,46   70,99   76,70   80,35   86,42   84,70   76,85   68,53   60,85   68,34   73,98   77,61   83,85

2867_BA      0,16      0,02 --      0,04      0,01 -- --   65,39   72,92   78,63   82,28   88,35   86,63   78,78   70,46   62,78   70,27   75,91   79,54   85,78

2869_AB     19,70      4,93 --     17,95     10,82      2,93 --   82,31   89,38   95,82  104,53  108,62  105,83   98,94   90,62   79,62   86,52   93,00  101,79  105,76

2869_BA     23,92      5,98 --     21,80     13,14      3,56 --   83,15   90,23   96,66  105,37  109,46  106,67   99,78   91,46   80,47   87,36   93,84  102,63  106,61

2870_AB      0,26      0,03 --      0,06      0,02 -- --   68,19   73,99   80,16   83,02   89,08   87,70   79,91   72,58   65,59   71,31   77,37   80,27   86,50

2870_BA      0,39      0,04 --      0,09      0,03 -- --   70,00   75,81   81,98   84,83   90,89   89,52   81,72   74,39   67,40   73,12   79,18   82,08   88,31

2871_AB      0,39      0,04 --      0,09      0,03 -- --   70,00   75,81   81,98   84,83   90,89   89,52   81,72   74,39   67,40   73,12   79,18   82,08   88,31

2871_BA      0,26      0,03 --      0,06      0,02 -- --   68,19   73,99   80,16   83,02   89,08   87,70   79,91   72,58   65,59   71,31   77,37   80,27   86,50

2873_AB     19,70      4,93 --     17,95     10,82      2,93 --   82,31   89,38   95,82  104,53  108,62  105,83   98,94   90,62   79,62   86,52   93,00  101,79  105,76

2873_BA     23,92      5,98 --     21,80     13,14      3,56 --   83,15   90,23   96,66  105,37  109,46  106,67   99,78   91,46   80,47   87,36   93,84  102,63  106,61
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Projectnummer 10.2247De Gaarde Doetinchem

Bijlage 2Invoergegevens wegen

Model: Model wegverkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

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

2846_AB   86,97   79,14   71,76   58,11   63,74   69,67   72,63   79,03   77,73   69,86   62,43 -- -- -- -- -- -- --

2846_BA   85,16   77,32   69,95   56,30   61,92   67,85   70,82   77,22   75,91   68,05   60,62 -- -- -- -- -- -- --

2847_AB   89,69   81,86   74,48   60,84   66,46   72,39   75,35   81,75   80,45   72,58   65,15 -- -- -- -- -- -- --

2847_BA   86,90   79,07   71,69   58,05   63,67   69,60   72,56   78,97   77,66   69,79   62,36 -- -- -- -- -- -- --

2848_AB  102,95   96,07   87,75   73,57   80,30   86,82   95,68   99,55   96,72   89,85   81,53 -- -- -- -- -- -- --

2848_BA  103,79   96,91   88,59   74,41   81,15   87,67   96,52  100,40   97,56   90,69   82,37 -- -- -- -- -- -- --

2849_AB   89,69   81,86   74,48   60,84   66,46   72,39   75,35   81,75   80,45   72,58   65,15 -- -- -- -- -- -- --

2849_BA   86,90   79,07   71,69   58,05   63,67   69,60   72,56   78,97   77,66   69,79   62,36 -- -- -- -- -- -- --

2853_AB  102,95   96,07   87,75   73,57   80,30   86,82   95,68   99,55   96,72   89,85   81,53 -- -- -- -- -- -- --

2853_BA  103,79   96,91   88,59   74,41   81,15   87,67   96,52  100,40   97,56   90,69   82,37 -- -- -- -- -- -- --

2854_AB   86,97   79,14   71,76   58,11   63,74   69,67   72,63   79,03   77,73   69,86   62,43 -- -- -- -- -- -- --

2854_BA   85,16   77,32   69,95   56,30   61,92   67,85   70,82   77,22   75,91   68,05   60,62 -- -- -- -- -- -- --

2855_AB   89,69   81,86   74,48   60,84   66,46   72,39   75,35   81,75   80,45   72,58   65,15 -- -- -- -- -- -- --

2855_BA   86,90   79,07   71,69   58,05   63,67   69,60   72,56   78,97   77,66   69,79   62,36 -- -- -- -- -- -- --

2861_AB  102,95   96,07   87,75   73,57   80,30   86,82   95,68   99,55   96,72   89,85   81,53 -- -- -- -- -- -- --

2861_BA  103,79   96,91   88,59   74,41   81,15   87,67   96,52  100,40   97,56   90,69   82,37 -- -- -- -- -- -- --

2862_AB   88,98   81,15   73,77   60,12   65,75   71,68   74,64   81,04   79,74   71,87   64,44 -- -- -- -- -- -- --

2862_BA   86,76   78,93   71,55   57,91   63,53   69,46   72,42   78,83   77,52   69,65   62,23 -- -- -- -- -- -- --

2864_AB  102,95   96,07   87,75   73,57   80,30   86,82   95,68   99,55   96,72   89,85   81,53 -- -- -- -- -- -- --

2864_BA  103,79   96,91   88,59   74,41   81,15   87,67   96,52  100,40   97,56   90,69   82,37 -- -- -- -- -- -- --

2865_AB   88,98   81,15   73,77   60,12   65,75   71,68   74,64   81,04   79,74   71,87   64,44 -- -- -- -- -- -- --

2865_BA   86,76   78,93   71,55   57,91   63,53   69,46   72,42   78,83   77,52   69,65   62,23 -- -- -- -- -- -- --

2866_AB   82,16   74,28   65,93   51,54   58,99   64,55   68,17   74,58   72,93   65,02   56,63 -- -- -- -- -- -- --

2866_BA   84,09   76,21   67,86   53,47   60,91   66,48   70,09   76,51   74,86   66,95   58,56 -- -- -- -- -- -- --

2867_AB   82,16   74,28   65,93   51,54   58,99   64,55   68,17   74,58   72,93   65,02   56,63 -- -- -- -- -- -- --

2867_BA   84,09   76,21   67,86   53,47   60,91   66,48   70,09   76,51   74,86   66,95   58,56 -- -- -- -- -- -- --

2869_AB  102,95   96,07   87,75   73,57   80,30   86,82   95,68   99,55   96,72   89,85   81,53 -- -- -- -- -- -- --

2869_BA  103,79   96,91   88,59   74,41   81,15   87,67   96,52  100,40   97,56   90,69   82,37 -- -- -- -- -- -- --

2870_AB   85,16   77,32   69,95   56,30   61,92   67,85   70,82   77,22   75,91   68,05   60,62 -- -- -- -- -- -- --

2870_BA   86,97   79,14   71,76   58,11   63,74   69,67   72,63   79,03   77,73   69,86   62,43 -- -- -- -- -- -- --

2871_AB   86,97   79,14   71,76   58,11   63,74   69,67   72,63   79,03   77,73   69,86   62,43 -- -- -- -- -- -- --

2871_BA   85,16   77,32   69,95   56,30   61,92   67,85   70,82   77,22   75,91   68,05   60,62 -- -- -- -- -- -- --

2873_AB  102,95   96,07   87,75   73,57   80,30   86,82   95,68   99,55   96,72   89,85   81,53 -- -- -- -- -- -- --

2873_BA  103,79   96,91   88,59   74,41   81,15   87,67   96,52  100,40   97,56   90,69   82,37 -- -- -- -- -- -- --
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Projectnummer 10.2247De Gaarde Doetinchem

Bijlage 2Invoergegevens wegen

Model: Model wegverkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam LE (P4) 8k

2846_AB --

2846_BA --

2847_AB --

2847_BA --

2848_AB --

2848_BA --

2849_AB --

2849_BA --

2853_AB --

2853_BA --

2854_AB --

2854_BA --

2855_AB --

2855_BA --

2861_AB --

2861_BA --

2862_AB --

2862_BA --

2864_AB --

2864_BA --

2865_AB --

2865_BA --

2866_AB --

2866_BA --

2867_AB --

2867_BA --

2869_AB --

2869_BA --

2870_AB --

2870_BA --

2871_AB --

2871_BA --

2873_AB --

2873_BA --
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Projectnummer 10.2247De Gaarde Doetinchem

Bijlage 2Invoergegevens wegen

Model: Model wegverkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. ISO H ISO M HDef. Invoertype Hbron Helling Wegdek V(MR) V(LV) V(MV) V(ZV) Totaal aantal %Int.(D) %Int.(A) %Int.(N) %Int.(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N)

2879_AB ZELHEMSEWEG      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W4  80  80  80  80   8257,00   6,69   3,36   0,78 --   0,50   0,50   0,50

2879_BA ZELHEMSEWEG      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W4  80  80  80  80  10028,00   6,69   3,36   0,78 --   0,50   0,50   0,50

2884_AB BROEKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  60  60  60  60     59,00   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2884_BA BROEKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  60  60  60  60     92,00   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2887_AB ZELHEMSEWEG      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W4  80  80  80  80   8257,00   6,69   3,36   0,78 --   0,50   0,50   0,50

2887_BA ZELHEMSEWEG      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W4  80  80  80  80  10028,00   6,69   3,36   0,78 --   0,50   0,50   0,50

2888_AB ZELHEMSEWEG      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W4  80  80  80  80   8257,00   6,69   3,36   0,78 --   0,50   0,50   0,50

2888_BA ZELHEMSEWEG      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W4  80  80  80  80  10028,00   6,69   3,36   0,78 --   0,50   0,50   0,50

2899_AB BROEKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  60  60  60  60     92,00   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2899_BA BROEKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  60  60  60  60     59,00   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2900_AB ZELHEMSEWEG      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W4  80  80  80  80  10028,00   6,69   3,36   0,78 --   0,50   0,50   0,50

2900_BA ZELHEMSEWEG      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W4  80  80  80  80   8257,00   6,69   3,36   0,78 --   0,50   0,50   0,50

2907_AB BROEKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  60  60  60  60     59,00   7,00   2,60   0,70 -- -- --   7,00

2907_BA BROEKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  60  60  60  60     92,00   7,00   2,60   0,70 -- -- --   7,00

2908_AB BROEKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  60  60  60  60     59,00   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2908_BA BROEKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  60  60  60  60     92,00   6,76   3,81   0,46 -- -- -- --

2917_AB ZELHEMSEWEG      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  80  80  80  80   9954,00   6,69   3,36   0,78 --   0,50   0,50   0,50

2917_BA ZELHEMSEWEG      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  80  80  80  80   8213,00   6,69   3,36   0,78 --   0,50   0,50   0,50
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Projectnummer 10.2247De Gaarde Doetinchem

Bijlage 2Invoergegevens wegen

Model: Model wegverkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D)

2879_AB --  89,69  88,50  87,31 --   6,56   7,10   7,65 --   3,25   3,90   4,55 --      2,76      1,39      0,32 --    495,44    245,53     56,23 --     36,24

2879_BA --  89,69  88,50  87,31 --   6,56   7,10   7,65 --   3,25   3,90   4,55 --      3,35      1,68      0,39 --    601,71    298,19     68,29 --     44,01

2884_AB --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --      3,76      2,14      0,26 --      0,20

2884_BA --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --      5,86      3,33      0,41 --      0,32

2887_AB --  89,69  88,50  87,31 --   6,56   7,10   7,65 --   3,25   3,90   4,55 --      2,76      1,39      0,32 --    495,44    245,53     56,23 --     36,24

2887_BA --  89,69  88,50  87,31 --   6,56   7,10   7,65 --   3,25   3,90   4,55 --      3,35      1,68      0,39 --    601,71    298,19     68,29 --     44,01

2888_AB --  89,69  88,50  87,31 --   6,56   7,10   7,65 --   3,25   3,90   4,55 --      2,76      1,39      0,32 --    495,44    245,53     56,23 --     36,24

2888_BA --  89,69  88,50  87,31 --   6,56   7,10   7,65 --   3,25   3,90   4,55 --      3,35      1,68      0,39 --    601,71    298,19     68,29 --     44,01

2899_AB --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --      5,86      3,33      0,41 --      0,32

2899_BA --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --      3,76      2,14      0,26 --      0,20

2900_AB --  89,69  88,50  87,31 --   6,56   7,10   7,65 --   3,25   3,90   4,55 --      3,35      1,68      0,39 --    601,71    298,19     68,29 --     44,01

2900_BA --  89,69  88,50  87,31 --   6,56   7,10   7,65 --   3,25   3,90   4,55 --      2,76      1,39      0,32 --    495,44    245,53     56,23 --     36,24

2907_AB --  94,00  94,00  87,00 --   4,00   4,00   4,00 --   2,00   2,00   2,00 -- -- --      0,03 --      3,88      1,44      0,36 --      0,17

2907_BA --  94,00  94,00  87,00 --   4,00   4,00   4,00 --   2,00   2,00   2,00 -- -- --      0,05 --      6,05      2,25      0,56 --      0,26

2908_AB --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --      3,76      2,14      0,26 --      0,20

2908_BA --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --      5,86      3,33      0,41 --      0,32

2917_AB --  89,69  88,50  87,31 --   6,56   7,10   7,65 --   3,25   3,90   4,55 --      3,33      1,67      0,39 --    597,27    295,99     67,79 --     43,68

2917_BA --  89,69  88,50  87,31 --   6,56   7,10   7,65 --   3,25   3,90   4,55 --      2,75      1,38      0,32 --    492,80    244,22     55,93 --     36,04
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Projectnummer 10.2247De Gaarde Doetinchem

Bijlage 2Invoergegevens wegen

Model: Model wegverkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k

2879_AB     19,70      4,93 --     17,95     10,82      2,93 --   82,31   89,38   95,82  104,53  108,62  105,83   98,94   90,62   79,62   86,52   93,00  101,79  105,76

2879_BA     23,92      5,98 --     21,80     13,14      3,56 --   83,15   90,23   96,66  105,37  109,46  106,67   99,78   91,46   80,47   87,36   93,84  102,63  106,61

2884_AB      0,10      0,01 --      0,03      0,01 -- --   63,46   70,99   76,70   80,35   86,42   84,70   76,85   68,53   60,85   68,34   73,98   77,61   83,85

2884_BA      0,16      0,02 --      0,04      0,01 -- --   65,39   72,92   78,63   82,28   88,35   86,63   78,78   70,46   62,78   70,27   75,91   79,54   85,78

2887_AB     19,70      4,93 --     17,95     10,82      2,93 --   82,31   89,38   95,82  104,53  108,62  105,83   98,94   90,62   79,62   86,52   93,00  101,79  105,76

2887_BA     23,92      5,98 --     21,80     13,14      3,56 --   83,15   90,23   96,66  105,37  109,46  106,67   99,78   91,46   80,47   87,36   93,84  102,63  106,61

2888_AB     19,70      4,93 --     17,95     10,82      2,93 --   82,31   89,38   95,82  104,53  108,62  105,83   98,94   90,62   79,62   86,52   93,00  101,79  105,76

2888_BA     23,92      5,98 --     21,80     13,14      3,56 --   83,15   90,23   96,66  105,37  109,46  106,67   99,78   91,46   80,47   87,36   93,84  102,63  106,61

2899_AB      0,16      0,02 --      0,04      0,01 -- --   65,39   72,92   78,63   82,28   88,35   86,63   78,78   70,46   62,78   70,27   75,91   79,54   85,78

2899_BA      0,10      0,01 --      0,03      0,01 -- --   63,46   70,99   76,70   80,35   86,42   84,70   76,85   68,53   60,85   68,34   73,98   77,61   83,85

2900_AB     23,92      5,98 --     21,80     13,14      3,56 --   83,15   90,23   96,66  105,37  109,46  106,67   99,78   91,46   80,47   87,36   93,84  102,63  106,61

2900_BA     19,70      4,93 --     17,95     10,82      2,93 --   82,31   89,38   95,82  104,53  108,62  105,83   98,94   90,62   79,62   86,52   93,00  101,79  105,76

2907_AB      0,06      0,02 --      0,08      0,03      0,01 --   63,85   71,25   76,99   81,01   86,74   84,93   77,11   68,79   59,54   66,95   72,68   76,71   82,44

2907_BA      0,10      0,03 --      0,13      0,05      0,01 --   65,77   73,18   78,92   82,94   88,67   86,86   79,04   70,72   61,47   68,88   74,61   78,64   84,37

2908_AB      0,10      0,01 --      0,03      0,01 -- --   63,46   70,99   76,70   80,35   86,42   84,70   76,85   68,53   60,85   68,34   73,98   77,61   83,85

2908_BA      0,16      0,02 --      0,04      0,01 -- --   65,39   72,92   78,63   82,28   88,35   86,63   78,78   70,46   62,78   70,27   75,91   79,54   85,78

2917_AB     23,75      5,94 --     21,64     13,04      3,53 --   85,43   95,39  100,81  105,91  111,07  108,61  100,82   91,09   82,65   92,56   97,99  103,21  108,19

2917_BA     19,59      4,90 --     17,86     10,76      2,91 --   84,60   94,55   99,97  105,07  110,24  107,78   99,99   90,25   81,82   91,73   97,15  102,37  107,35
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Projectnummer 10.2247De Gaarde Doetinchem

Bijlage 2Invoergegevens wegen

Model: Model wegverkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

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

2879_AB  102,95   96,07   87,75   73,57   80,30   86,82   95,68   99,55   96,72   89,85   81,53 -- -- -- -- -- -- --

2879_BA  103,79   96,91   88,59   74,41   81,15   87,67   96,52  100,40   97,56   90,69   82,37 -- -- -- -- -- -- --

2884_AB   82,16   74,28   65,93   51,54   58,99   64,55   68,17   74,58   72,93   65,02   56,63 -- -- -- -- -- -- --

2884_BA   84,09   76,21   67,86   53,47   60,91   66,48   70,09   76,51   74,86   66,95   58,56 -- -- -- -- -- -- --

2887_AB  102,95   96,07   87,75   73,57   80,30   86,82   95,68   99,55   96,72   89,85   81,53 -- -- -- -- -- -- --

2887_BA  103,79   96,91   88,59   74,41   81,15   87,67   96,52  100,40   97,56   90,69   82,37 -- -- -- -- -- -- --

2888_AB  102,95   96,07   87,75   73,57   80,30   86,82   95,68   99,55   96,72   89,85   81,53 -- -- -- -- -- -- --

2888_BA  103,79   96,91   88,59   74,41   81,15   87,67   96,52  100,40   97,56   90,69   82,37 -- -- -- -- -- -- --

2899_AB   84,09   76,21   67,86   53,47   60,91   66,48   70,09   76,51   74,86   66,95   58,56 -- -- -- -- -- -- --

2899_BA   82,16   74,28   65,93   51,54   58,99   64,55   68,17   74,58   72,93   65,02   56,63 -- -- -- -- -- -- --

2900_AB  103,79   96,91   88,59   74,41   81,15   87,67   96,52  100,40   97,56   90,69   82,37 -- -- -- -- -- -- --

2900_BA  102,95   96,07   87,75   73,57   80,30   86,82   95,68   99,55   96,72   89,85   81,53 -- -- -- -- -- -- --

2907_AB   80,63   72,81   64,49   54,18   61,69   67,66   71,37   76,55   74,77   67,20   59,13 -- -- -- -- -- -- --

2907_BA   82,56   74,74   66,42   56,11   63,62   69,59   73,30   78,48   76,70   69,13   61,06 -- -- -- -- -- -- --

2908_AB   82,16   74,28   65,93   51,54   58,99   64,55   68,17   74,58   72,93   65,02   56,63 -- -- -- -- -- -- --

2908_BA   84,09   76,21   67,86   53,47   60,91   66,48   70,09   76,51   74,86   66,95   58,56 -- -- -- -- -- -- --

2917_AB  105,68   97,92   88,19   76,52   86,38   91,80   97,14  101,95   99,40   91,67   81,95 -- -- -- -- -- -- --

2917_BA  104,85   97,09   87,36   75,68   85,54   90,97   96,30  101,12   98,56   90,83   81,11 -- -- -- -- -- -- --
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Projectnummer 10.2247De Gaarde Doetinchem

Bijlage 2Invoergegevens wegen

Model: Model wegverkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam LE (P4) 8k

2879_AB --

2879_BA --

2884_AB --

2884_BA --

2887_AB --

2887_BA --

2888_AB --

2888_BA --

2899_AB --

2899_BA --

2900_AB --

2900_BA --

2907_AB --

2907_BA --

2908_AB --

2908_BA --

2917_AB --

2917_BA --
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Bijlage 3:  Rekenresultaten  



Projectnummer 10.2247De Gaarde Doetinchem

Bijlage 3Resultaten Doetinchemseweg/Zelhemseweg incl. aftrek 2 dB ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel

Model: Model wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: DOETINCHEMSEWEG

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Zuidgevel toekomstige woning 1 1,50 50,6 47,7 41,5 51,3

01_B Zuidgevel toekomstige woning 1 4,50 50,9 48,1 41,9 51,7

01_C Zuidgevel toekomstige woning 1 7,50 51,4 48,5 42,3 52,1

02_A Oostgevel toekomstige woning 1 1,50 48,9 46,0 39,8 49,6

02_B Oostgevel toekomstige woning 1 4,50 49,4 46,6 40,4 50,2

02_C Oostgevel toekomstige woning 1 7,50 50,0 47,2 41,0 50,8

03_A Noordgevel toekomstige woning 1 1,50 40,5 37,6 31,4 41,2

03_B Noordgevel toekomstige woning 1 4,50 39,2 36,4 30,2 40,0

03_C Noordgevel toekomstige woning 1 7,50 39,7 36,8 30,6 40,4

04_A Westgevel toekomstige woning 1 1,50 46,9 44,1 37,9 47,7

04_B Westgevel toekomstige woning 1 4,50 46,3 43,4 37,2 47,0

04_C Westgevel toekomstige woning 1 7,50 46,2 43,4 37,2 47,0

05_A Zuidgevel toekomstige woning 2 1,50 47,7 44,9 38,7 48,5

05_B Zuidgevel toekomstige woning 2 4,50 47,3 44,5 38,2 48,1

05_C Zuidgevel toekomstige woning 2 7,50 47,7 44,8 38,6 48,4

06_A Oostgevel toekomstige woning 2 1,50 45,4 42,6 36,3 46,2

06_B Oostgevel toekomstige woning 2 4,50 45,5 42,6 36,4 46,2

06_C Oostgevel toekomstige woning 2 7,50 46,5 43,7 37,5 47,3

07_A Noordgevel toekomstige woning 2 1,50 14,7 11,8 5,6 15,4

07_B Noordgevel toekomstige woning 2 4,50 18,9 16,0 9,9 19,6

07_C Noordgevel toekomstige woning 2 7,50 27,8 25,0 18,8 28,6

08_A Westgevel toekomstige woning 2 1,50 43,2 40,4 34,2 44,0

08_B Westgevel toekomstige woning 2 4,50 42,5 39,6 33,4 43,2

08_C Westgevel toekomstige woning 2 7,50 42,7 39,8 33,6 43,4

09_A Zuid-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 1,50 46,9 44,0 37,8 47,6

09_B Zuid-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 4,50 46,9 44,1 37,9 47,7

09_C Zuid-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 7,50 47,9 45,0 38,8 48,6

10_A Noord-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 1,50 42,8 39,9 33,7 43,5

10_B Noord-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 4,50 42,9 40,1 33,9 43,7

10_C Noord-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 7,50 43,9 41,1 34,9 44,7

11_A Noord-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 1,50 42,3 39,5 33,3 43,1

11_B Noord-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 4,50 42,6 39,7 33,5 43,3

11_C Noord-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 7,50 43,0 40,2 34,0 43,8

12_A Noord-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 1,50 -- -- -- --

12_B Noord-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 4,50 -- -- -- --

12_C Noord-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 7,50 -- -- -- --

13_A Zuid-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 1,50 35,8 33,0 26,7 36,6

13_B Zuid-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 4,50 36,4 33,6 27,4 37,2

13_C Zuid-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 7,50 38,7 35,9 29,7 39,5

14_A Zuid-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 1,50 38,1 35,3 29,1 38,9

14_B Zuid-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 4,50 37,2 34,3 28,1 37,9

14_C Zuid-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 7,50 40,1 37,3 31,1 40,9

15_A Noord-westgevel toekomstige woning 4 1,50 34,0 31,1 24,9 34,7

15_B Noord-westgevel toekomstige woning 4 4,50 34,6 31,8 25,6 35,3

15_C Noord-westgevel toekomstige woning 4 7,50 37,2 34,4 28,2 38,0

16_A Noord-oostgevel toekomstige woning 4 1,50 46,8 43,9 37,7 47,5

16_B Noord-oostgevel toekomstige woning 4 4,50 46,9 44,1 37,9 47,7

16_C Noord-oostgevel toekomstige woning 4 7,50 47,4 44,6 38,4 48,2

17_A Zuid-oostgevel toekomstige woning 4 1,50 50,6 47,8 41,6 51,4

17_B Zuid-oostgevel toekomstige woning 4 4,50 50,9 48,1 41,8 51,7

17_C Zuid-oostgevel toekomstige woning 4 7,50 51,4 48,6 42,4 52,2

18_A Zuid-westgevel toekomstige woning 4 1,50 47,6 44,8 38,6 48,4

18_B Zuid-westgevel toekomstige woning 4 4,50 47,6 44,7 38,5 48,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-4-2011 15:14:03Geomilieu V1.81



Projectnummer 10.2247De Gaarde Doetinchem

Bijlage 3Resultaten Doetinchemseweg/Zelhemseweg incl. aftrek 2 dB ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel

Model: Model wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: DOETINCHEMSEWEG

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

18_C Zuid-westgevel toekomstige woning 4 7,50 48,2 45,3 39,1 48,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-4-2011 15:14:03Geomilieu V1.81



Projectnummer 10.2247De Gaarde Doetinchem

Bijlage 3Resultaten Caenstraat incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel

Model: Model wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: CAENSTRAAT

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Zuidgevel toekomstige woning 1 1,50 23,7 21,1 11,8 23,7

01_B Zuidgevel toekomstige woning 1 4,50 24,1 21,4 12,1 24,1

01_C Zuidgevel toekomstige woning 1 7,50 24,0 21,4 12,1 24,0

02_A Oostgevel toekomstige woning 1 1,50 -- -- -- --

02_B Oostgevel toekomstige woning 1 4,50 -- -- -- --

02_C Oostgevel toekomstige woning 1 7,50 -- -- -- --

03_A Noordgevel toekomstige woning 1 1,50 -- -- -- --

03_B Noordgevel toekomstige woning 1 4,50 -- -- -- --

03_C Noordgevel toekomstige woning 1 7,50 -- -- -- --

04_A Westgevel toekomstige woning 1 1,50 22,8 20,2 10,9 22,8

04_B Westgevel toekomstige woning 1 4,50 23,1 20,5 11,2 23,1

04_C Westgevel toekomstige woning 1 7,50 23,0 20,4 11,1 23,1

05_A Zuidgevel toekomstige woning 2 1,50 20,5 17,9 8,6 20,5

05_B Zuidgevel toekomstige woning 2 4,50 20,7 18,1 8,8 20,8

05_C Zuidgevel toekomstige woning 2 7,50 20,7 18,1 8,8 20,7

06_A Oostgevel toekomstige woning 2 1,50 19,6 17,0 7,7 19,6

06_B Oostgevel toekomstige woning 2 4,50 19,7 17,1 7,8 19,7

06_C Oostgevel toekomstige woning 2 7,50 19,6 17,0 7,7 19,6

07_A Noordgevel toekomstige woning 2 1,50 -- -- -- --

07_B Noordgevel toekomstige woning 2 4,50 -- -- -- --

07_C Noordgevel toekomstige woning 2 7,50 -- -- -- --

08_A Westgevel toekomstige woning 2 1,50 1,7 -1,0 -10,3 1,7

08_B Westgevel toekomstige woning 2 4,50 2,2 -0,5 -9,8 2,2

08_C Westgevel toekomstige woning 2 7,50 2,9 0,3 -9,0 2,9

09_A Zuid-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 1,50 2,0 -0,6 -9,9 2,0

09_B Zuid-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 4,50 2,7 0,1 -9,3 2,7

09_C Zuid-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 7,50 3,4 0,8 -8,6 3,4

10_A Noord-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 1,50 -- -- -- --

10_B Noord-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 4,50 -- -- -- --

10_C Noord-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 7,50 -- -- -- --

11_A Noord-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 1,50 -- -- -- --

11_B Noord-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 4,50 -- -- -- --

11_C Noord-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 7,50 -- -- -- --

12_A Noord-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 1,50 -- -- -- --

12_B Noord-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 4,50 -- -- -- --

12_C Noord-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 7,50 -- -- -- --

13_A Zuid-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 1,50 0,6 -2,0 -11,3 0,7

13_B Zuid-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 4,50 1,2 -1,4 -10,7 1,2

13_C Zuid-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 7,50 1,9 -0,7 -10,1 1,9

14_A Zuid-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 1,50 1,1 -1,5 -10,8 1,1

14_B Zuid-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 4,50 1,7 -0,9 -10,3 1,7

14_C Zuid-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 7,50 2,5 -0,2 -9,5 2,5

15_A Noord-westgevel toekomstige woning 4 1,50 -- -- -- --

15_B Noord-westgevel toekomstige woning 4 4,50 -- -- -- --

15_C Noord-westgevel toekomstige woning 4 7,50 -- -- -- --

16_A Noord-oostgevel toekomstige woning 4 1,50 -- -- -- --

16_B Noord-oostgevel toekomstige woning 4 4,50 -- -- -- --

16_C Noord-oostgevel toekomstige woning 4 7,50 -- -- -- --

17_A Zuid-oostgevel toekomstige woning 4 1,50 4,8 2,1 -7,2 4,8

17_B Zuid-oostgevel toekomstige woning 4 4,50 7,9 5,3 -4,1 7,9

17_C Zuid-oostgevel toekomstige woning 4 7,50 14,9 12,3 3,0 14,9

18_A Zuid-westgevel toekomstige woning 4 1,50 20,7 18,1 8,8 20,7

18_B Zuid-westgevel toekomstige woning 4 4,50 20,9 18,3 9,0 20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-4-2011 15:18:37Geomilieu V1.81



Projectnummer 10.2247De Gaarde Doetinchem

Bijlage 3Resultaten Caenstraat incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel

Model: Model wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: CAENSTRAAT

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

18_C Zuid-westgevel toekomstige woning 4 7,50 20,8 18,2 8,9 20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-4-2011 15:18:37Geomilieu V1.81



Projectnummer 10.2247De Gaarde Doetinchem

Bijlage 3Resultaten A. Frankstraat incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel

Model: Model wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: ANNE FRANKSTRAAT

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Zuidgevel toekomstige woning 1 1,50 21,1 18,5 9,3 21,2

01_B Zuidgevel toekomstige woning 1 4,50 21,1 18,5 9,2 21,1

01_C Zuidgevel toekomstige woning 1 7,50 21,5 18,9 9,7 21,6

02_A Oostgevel toekomstige woning 1 1,50 -0,5 -3,2 -12,5 -0,5

02_B Oostgevel toekomstige woning 1 4,50 1,7 -0,9 -10,3 1,7

02_C Oostgevel toekomstige woning 1 7,50 9,4 6,8 -2,5 9,4

03_A Noordgevel toekomstige woning 1 1,50 2,9 0,3 -9,1 2,9

03_B Noordgevel toekomstige woning 1 4,50 4,3 1,7 -7,7 4,3

03_C Noordgevel toekomstige woning 1 7,50 10,3 7,7 -1,6 10,3

04_A Westgevel toekomstige woning 1 1,50 19,9 17,3 8,0 19,9

04_B Westgevel toekomstige woning 1 4,50 19,8 17,2 8,0 19,9

04_C Westgevel toekomstige woning 1 7,50 20,3 17,8 8,5 20,4

05_A Zuidgevel toekomstige woning 2 1,50 17,3 14,7 5,5 17,4

05_B Zuidgevel toekomstige woning 2 4,50 17,4 14,8 5,5 17,4

05_C Zuidgevel toekomstige woning 2 7,50 17,8 15,2 5,9 17,8

06_A Oostgevel toekomstige woning 2 1,50 15,3 12,7 3,4 15,4

06_B Oostgevel toekomstige woning 2 4,50 15,3 12,7 3,4 15,3

06_C Oostgevel toekomstige woning 2 7,50 15,3 12,7 3,4 15,3

07_A Noordgevel toekomstige woning 2 1,50 18,3 15,7 6,4 18,3

07_B Noordgevel toekomstige woning 2 4,50 18,4 15,8 6,5 18,4

07_C Noordgevel toekomstige woning 2 7,50 18,2 15,6 6,3 18,2

08_A Westgevel toekomstige woning 2 1,50 17,6 15,0 5,7 17,6

08_B Westgevel toekomstige woning 2 4,50 17,8 15,2 5,9 17,8

08_C Westgevel toekomstige woning 2 7,50 17,7 15,1 5,8 17,7

09_A Zuid-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 1,50 -2,3 -4,9 -14,2 -2,3

09_B Zuid-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 4,50 -1,8 -4,5 -13,8 -1,8

09_C Zuid-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 7,50 0,9 -1,7 -11,0 0,9

10_A Noord-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 1,50 -- -- -- --

10_B Noord-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 4,50 -- -- -- --

10_C Noord-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 7,50 -- -- -- --

11_A Noord-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 1,50 -- -- -- --

11_B Noord-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 4,50 -- -- -- --

11_C Noord-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 7,50 -- -- -- --

12_A Noord-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 1,50 18,9 16,3 7,0 18,9

12_B Noord-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 4,50 19,0 16,4 7,2 19,1

12_C Noord-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 7,50 18,9 16,3 7,1 19,0

13_A Zuid-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 1,50 19,6 17,0 7,7 19,6

13_B Zuid-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 4,50 19,7 17,1 7,8 19,7

13_C Zuid-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 7,50 19,7 17,1 7,8 19,7

14_A Zuid-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 1,50 19,8 17,2 7,9 19,8

14_B Zuid-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 4,50 20,0 17,4 8,1 20,0

14_C Zuid-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 7,50 19,9 17,3 8,0 19,9

15_A Noord-westgevel toekomstige woning 4 1,50 8,5 5,9 -3,4 8,5

15_B Noord-westgevel toekomstige woning 4 4,50 9,1 6,5 -2,9 9,1

15_C Noord-westgevel toekomstige woning 4 7,50 11,2 8,6 -0,7 11,2

16_A Noord-oostgevel toekomstige woning 4 1,50 -- -- -- --

16_B Noord-oostgevel toekomstige woning 4 4,50 -- -- -- --

16_C Noord-oostgevel toekomstige woning 4 7,50 -- -- -- --

17_A Zuid-oostgevel toekomstige woning 4 1,50 -0,8 -3,4 -12,7 -0,8

17_B Zuid-oostgevel toekomstige woning 4 4,50 2,9 0,3 -9,1 2,9

17_C Zuid-oostgevel toekomstige woning 4 7,50 10,2 7,6 -1,7 10,3

18_A Zuid-westgevel toekomstige woning 4 1,50 16,0 13,4 4,1 16,0

18_B Zuid-westgevel toekomstige woning 4 4,50 16,1 13,5 4,2 16,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-4-2011 15:20:07Geomilieu V1.81



Projectnummer 10.2247De Gaarde Doetinchem

Bijlage 3Resultaten A. Frankstraat incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel

Model: Model wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: ANNE FRANKSTRAAT

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

18_C Zuid-westgevel toekomstige woning 4 7,50 17,0 14,4 5,1 17,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-4-2011 15:20:07Geomilieu V1.81



Projectnummer 10.2247De Gaarde Doetinchem

Bijlage 3Resultaten Broekstraat incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel

Model: Model wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Broekstraat

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Zuidgevel toekomstige woning 1 1,50 9,1 6,0 -2,1 9,1

01_B Zuidgevel toekomstige woning 1 4,50 9,3 6,2 -1,9 9,3

01_C Zuidgevel toekomstige woning 1 7,50 9,2 6,1 -2,0 9,2

02_A Oostgevel toekomstige woning 1 1,50 19,5 16,9 7,7 19,5

02_B Oostgevel toekomstige woning 1 4,50 19,7 17,0 7,9 19,7

02_C Oostgevel toekomstige woning 1 7,50 20,1 17,5 8,3 20,1

03_A Noordgevel toekomstige woning 1 1,50 18,0 15,4 6,1 18,0

03_B Noordgevel toekomstige woning 1 4,50 18,2 15,6 6,3 18,2

03_C Noordgevel toekomstige woning 1 7,50 19,2 16,7 7,4 19,3

04_A Westgevel toekomstige woning 1 1,50 -11,3 -13,9 -23,2 -11,3

04_B Westgevel toekomstige woning 1 4,50 -7,1 -9,7 -19,0 -7,0

04_C Westgevel toekomstige woning 1 7,50 1,9 -0,7 -9,9 2,0

05_A Zuidgevel toekomstige woning 2 1,50 14,1 11,4 2,5 14,2

05_B Zuidgevel toekomstige woning 2 4,50 14,3 11,6 2,7 14,4

05_C Zuidgevel toekomstige woning 2 7,50 15,4 12,7 3,7 15,4

06_A Oostgevel toekomstige woning 2 1,50 19,2 16,6 7,3 19,2

06_B Oostgevel toekomstige woning 2 4,50 19,3 16,7 7,5 19,4

06_C Oostgevel toekomstige woning 2 7,50 20,3 17,7 8,5 20,3

07_A Noordgevel toekomstige woning 2 1,50 17,4 14,9 5,6 17,5

07_B Noordgevel toekomstige woning 2 4,50 17,7 15,1 5,8 17,7

07_C Noordgevel toekomstige woning 2 7,50 18,7 16,1 6,9 18,8

08_A Westgevel toekomstige woning 2 1,50 10,8 8,2 -1,1 10,8

08_B Westgevel toekomstige woning 2 4,50 10,1 7,5 -1,8 10,1

08_C Westgevel toekomstige woning 2 7,50 8,8 6,2 -3,1 8,8

09_A Zuid-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 1,50 19,1 16,5 7,2 19,1

09_B Zuid-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 4,50 19,2 16,6 7,4 19,3

09_C Zuid-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 7,50 19,6 17,0 7,7 19,6

10_A Noord-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 1,50 23,0 20,4 11,1 23,0

10_B Noord-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 4,50 23,1 20,6 11,3 23,2

10_C Noord-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 7,50 23,3 20,7 11,4 23,3

11_A Noord-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 1,50 23,1 20,5 11,2 23,1

11_B Noord-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 4,50 23,2 20,7 11,4 23,3

11_C Noord-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 7,50 23,3 20,8 11,5 23,4

12_A Noord-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 1,50 21,4 18,8 9,5 21,4

12_B Noord-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 4,50 21,6 19,0 9,7 21,6

12_C Noord-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 7,50 21,6 19,0 9,8 21,7

13_A Zuid-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 1,50 11,3 8,7 -0,6 11,3

13_B Zuid-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 4,50 9,7 7,1 -2,2 9,7

13_C Zuid-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 7,50 12,6 10,0 0,7 12,6

14_A Zuid-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 1,50 12,4 9,8 0,6 12,5

14_B Zuid-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 4,50 12,0 9,4 0,1 12,0

14_C Zuid-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 7,50 13,5 10,9 1,6 13,5

15_A Noord-westgevel toekomstige woning 4 1,50 21,6 19,0 9,8 21,6

15_B Noord-westgevel toekomstige woning 4 4,50 21,8 19,2 9,9 21,8

15_C Noord-westgevel toekomstige woning 4 7,50 21,9 19,3 10,0 21,9

16_A Noord-oostgevel toekomstige woning 4 1,50 22,7 20,1 10,8 22,7

16_B Noord-oostgevel toekomstige woning 4 4,50 22,8 20,3 11,0 22,9

16_C Noord-oostgevel toekomstige woning 4 7,50 23,0 20,4 11,1 23,0

17_A Zuid-oostgevel toekomstige woning 4 1,50 15,6 12,9 4,0 15,7

17_B Zuid-oostgevel toekomstige woning 4 4,50 15,8 13,1 4,1 15,8

17_C Zuid-oostgevel toekomstige woning 4 7,50 15,9 13,2 4,3 16,0

18_A Zuid-westgevel toekomstige woning 4 1,50 12,0 9,4 0,2 12,0

18_B Zuid-westgevel toekomstige woning 4 4,50 12,1 9,5 0,3 12,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-4-2011 15:19:37Geomilieu V1.81



Projectnummer 10.2247De Gaarde Doetinchem

Bijlage 3Resultaten Broekstraat incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel

Model: Model wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Broekstraat

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

18_C Zuid-westgevel toekomstige woning 4 7,50 12,6 10,0 0,8 12,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-4-2011 15:19:37Geomilieu V1.81
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Bijlage 4:  Gecumuleerde geluidbelastingen 



Projectnummer 10.2247De Gaarde Doetinchem

Bijlage 4 Resultaten cumulatief excl. aftrek ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel

Model: Model wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Zuidgevel toekomstige woning 1 1,50 52,6 49,8 43,5 53,3

01_B Zuidgevel toekomstige woning 1 4,50 53,0 50,1 43,9 53,7

01_C Zuidgevel toekomstige woning 1 7,50 53,4 50,5 44,3 54,1

02_A Oostgevel toekomstige woning 1 1,50 50,9 48,0 41,8 51,6

02_B Oostgevel toekomstige woning 1 4,50 51,4 48,6 42,4 52,2

02_C Oostgevel toekomstige woning 1 7,50 52,0 49,2 43,0 52,8

03_A Noordgevel toekomstige woning 1 1,50 42,5 39,7 33,5 43,3

03_B Noordgevel toekomstige woning 1 4,50 41,3 38,5 32,2 42,0

03_C Noordgevel toekomstige woning 1 7,50 41,8 38,9 32,7 42,5

04_A Westgevel toekomstige woning 1 1,50 49,0 46,1 39,9 49,7

04_B Westgevel toekomstige woning 1 4,50 48,3 45,5 39,2 49,1

04_C Westgevel toekomstige woning 1 7,50 48,3 45,5 39,2 49,0

05_A Zuidgevel toekomstige woning 2 1,50 49,8 46,9 40,7 50,5

05_B Zuidgevel toekomstige woning 2 4,50 49,3 46,5 40,3 50,1

05_C Zuidgevel toekomstige woning 2 7,50 49,7 46,8 40,6 50,4

06_A Oostgevel toekomstige woning 2 1,50 47,5 44,6 38,4 48,2

06_B Oostgevel toekomstige woning 2 4,50 47,5 44,7 38,4 48,3

06_C Oostgevel toekomstige woning 2 7,50 48,6 45,7 39,5 49,3

07_A Noordgevel toekomstige woning 2 1,50 26,4 23,8 14,9 26,5

07_B Noordgevel toekomstige woning 2 4,50 27,2 24,6 16,2 27,4

07_C Noordgevel toekomstige woning 2 7,50 31,5 28,7 21,7 32,0

08_A Westgevel toekomstige woning 2 1,50 45,2 42,4 36,2 46,0

08_B Westgevel toekomstige woning 2 4,50 44,5 41,7 35,4 45,2

08_C Westgevel toekomstige woning 2 7,50 44,7 41,9 35,6 45,5

09_A Zuid-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 1,50 48,9 46,0 39,8 49,6

09_B Zuid-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 4,50 48,9 46,1 39,9 49,7

09_C Zuid-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 7,50 49,9 47,1 40,8 50,7

10_A Noord-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 1,50 44,9 42,0 35,8 45,6

10_B Noord-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 4,50 45,0 42,2 35,9 45,8

10_C Noord-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 7,50 46,0 43,2 36,9 46,8

11_A Noord-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 1,50 44,4 41,6 35,3 45,1

11_B Noord-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 4,50 44,7 41,8 35,6 45,4

11_C Noord-oostgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 7,50 45,1 42,3 36,0 45,9

12_A Noord-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 1,50 28,3 25,7 16,5 28,4

12_B Noord-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 4,50 28,5 25,9 16,6 28,5

12_C Noord-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 7,50 28,5 25,9 16,6 28,5

13_A Zuid-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 1,50 38,0 35,2 28,9 38,8

13_B Zuid-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 4,50 38,6 35,8 29,5 39,4

13_C Zuid-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 7,50 40,8 38,0 31,7 41,6

14_A Zuid-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 1,50 40,3 37,4 31,2 41,0

14_B Zuid-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 4,50 39,3 36,5 30,2 40,1

14_C Zuid-westgevel toekomstige 2^1 kapwoning 3 7,50 42,3 39,4 33,2 43,0

15_A Noord-westgevel toekomstige woning 4 1,50 36,5 33,6 27,2 37,1

15_B Noord-westgevel toekomstige woning 4 4,50 37,1 34,2 27,8 37,7

15_C Noord-westgevel toekomstige woning 4 7,50 39,5 36,7 30,3 40,2

16_A Noord-oostgevel toekomstige woning 4 1,50 48,8 46,0 39,7 49,5

16_B Noord-oostgevel toekomstige woning 4 4,50 49,0 46,1 39,9 49,7

16_C Noord-oostgevel toekomstige woning 4 7,50 49,5 46,6 40,4 50,2

17_A Zuid-oostgevel toekomstige woning 4 1,50 52,6 49,8 43,6 53,4

17_B Zuid-oostgevel toekomstige woning 4 4,50 52,9 50,1 43,8 53,7

17_C Zuid-oostgevel toekomstige woning 4 7,50 53,4 50,6 44,4 54,2

18_A Zuid-westgevel toekomstige woning 4 1,50 49,7 46,8 40,6 50,4

18_B Zuid-westgevel toekomstige woning 4 4,50 49,6 46,8 40,5 50,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-4-2011 15:21:38Geomilieu V1.81
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18_C Zuid-westgevel toekomstige woning 4 7,50 50,2 47,4 41,1 51,0
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1 INLEIDING 

1.1 AANLEIDING 

Bruggink Projectontwikkeling B.V. is voornemens om aan De Gaarde te Doetinchem vijf woningen 

te realiseren. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken dient het bestemmingsplan te worden 

gewijzigd. Om deze bestemmingsplanherziening voor te bereiden moet een ruimtelijke 

onderbouwing worden opgesteld. Onderdeel van deze ruimtelijke onderbouwing is het 

onderzoeken van een aantal (milieu-) aspecten. In deze quickscan worden de aspecten Externe 

veiligheid, Bedrijven & milieuzonering en Luchtkwaliteit beschreven. 

1.2 LEESWIJZER 

In deze quickscan zal worden ingegaan op de volgende (milieu-) aspecten met betrekking tot het  

plan: Externe veiligheid, Bedrijven en Milieuzonering en Luchtkwaliteit. Per (milieu-) aspect 

wordt het beleidskader omschreven waarna de voorgenomen ontwikkeling van Bruggink 

Projectontwikkeling B.V. ter plaatste van De Gaarde wordt getoetst aan deze beleidscriteria. Elk 

deelsaspect zal worden afgesloten met een conclusie. Als laatste zal een gezamenlijke conclusie 

inzicht geven in mogelijke milieuplanologische belemmeringen voor de voorgenomen 

ontwikkeling ten aanzien van de genoemde aspecten. 
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2 LUCHTKWALITEIT 

2.1 BELEIDSKADER 

‘Wet luchtkwaliteit’ 

Sinds 15 november 2007 zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen opgenomen in de 

‘Wet luchtkwaliteit’ (Wet milieubeheer hoofdstuk 5, titel 5.2). Als kan worden aangetoond dat aan één 

of een combinatie van voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen 

belemmering voor het uitvoeren van ruimtelijke plannen. 

 

Deze voorwaarden zijn: 

a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van de grenswaarde; 

b. een project leidt – al dan niet per saldo – niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; 

c. een project draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de concentratie van fijn stof en 

stikstofdioxide; 

d. een project is opgenomen binnen het NSL of een regionaal programma van maatregelen. 

 

De kritische parameters voor wat betreft de luchtkwaliteit zijn stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). 

De grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof bedragen 40 µg/m3 als jaargemiddelde concentratie. 

Voor fijn stof geldt daarnaast een daggemiddelde concentratie van 50 µg/m3, welke 35 keer per 

kalenderjaar mag worden overschreden. De overige stoffen zoals benzeen en koolmonoxide worden 

niet meegenomen in het onderzoek, daar de grenswaarden voor deze stoffen in Nederland niet meer 

worden overschreden. 

Besluiten en Regelingen welke gekoppeld zijn aan de ‘Wet luchtkwaliteit’ zijn ondermeer de Regeling 

beoordeling luchtkwaliteit 2007 en het Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen 

(luchtkwaliteitseisen). 

 

Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 

De Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 bevat voorschriften voor het berekenen en rapporteren 

van luchtverontreinigde stoffen in de buitenlucht. 

Tevens is in regeling bepaald dat de zwevende deeltjes, die zich van nature in de buitenlucht bevinden 

en niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid, bij de beoordeling van de luchtkwaliteit buiten 

beschouwing mogen worden gelaten (de zogenaamde ‘zeezoutcorrectie’). 

 

Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) 

Deze algemene maatregel van bestuur (“Besluit nibm”) geeft aan wanneer een project niet in 

betekenende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit. Dat is het geval als de toename van fijn stof of 

stikstofdioxide niet meer bedraagt dan 3% van de grenswaarde (jaargemiddelde concentratie:  

40 µg/m3). De toename mag derhalve maximaal 1,2 µg/m3 bedragen. 

 

Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) 

Deze ministeriële regeling (“Regeling nibm”), geeft aan hoeveel woningen en of kantoren kunnen 

worden gerealiseerd zonder dat een toename van 1,2 µg/m3 voor de kritische parameters fijn stof en 
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stikstofdioxide wordt overschreden. Deze grens ligt bij 1.500 woningen / 100.000m2 (bruto 

vloeroppervlak) kantoren aan een enkele ontsluitingsweg of 3000 woningen / 200.000m2 kantoren aan 

twee ontsluitingswegen. 

2.2 TOETSING ‘NIET IN BETEKENENDE MATE (NIBM)’ 

Het plan De Gaarde omvat de bouw van vijf (extra) woningen. De vijf woningen worden ontsloten 

door 1 ontsluitingsweg. Het parkeren geschiedt op eigen terrein. Het aantal woningen ligt ruim 

onder de grens van 1.500 woningen. 

2.3 CONCLUSIE 

Het aantal te realiseren woningen ligt onder de grens van 1.500 woningen aan een enkele 

ontsluitingsweg en 3.000 woningen aan twee ontsluitingswegen. Gelet hierop kan conform de “Regeling 

nibm” geconcludeerd worden dat het plan niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit.  

 

Hiermee wordt voldaan aan voorwaarde c. van de ‘Wet luchtkwaliteit’. De luchtkwaliteitseisen vormen 

derhalve geen belemmering voor het uitvoeren van de ruimtelijke plannen. 
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3 EXTERNE VEILIGHEID 

3.1 BELEIDSKADER 

Doel van het externe veiligheidsbeleid is het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving 

door het beheersen van risico’s van activiteiten met gevaarlijke stoffen. Het beleid is er op 

gericht te voorkomen dat er nabij kwetsbare (o.a. woningen, scholen) en beperkt kwetsbare 

(o.a. kantoren en hotels) bestemmingen activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden. In het 

kader van een goede ruimtelijke ordening dient dit bij het opstellen van een nieuw 

bestemmingsplan in kaart worden gebracht. 

 

In de quickscan Externe veiligheid wordt een inventarisatie gemaakt van de transportroutes van 

gevaarlijke stoffen. Daarnaast worden de bedrijven die gevaarlijke stoffen be- en of verwerken 

in kaart gebracht. Deze quickscan heeft tot doel een helder beeld te geven van de te verwachten 

gevaren. Mocht blijken dat er een kans bestaat dat hiervoor genoemde activiteiten mogelijk 

invloed hebben op de ontwikkeling dient er nader onderzoek te worden uitgevoerd.  

3.2 TOETSING  

In de omgeving van het plangebied zijn geen bedrijven of instellingen aanwezig die een gevaar 

opleveren voor de veiligheid. Dit is duidelijk te zien op onderstaande afbeelding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afbeelding: 4.1: Plangebied (rood), bron: www.risicokaart.nl 
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Inrichtingen 

Op basis van de Risicokaart is geïnventariseerd of er in de nabijheid van het plangebied zich 

bedrijven bevinden die gevaarlijke stoffen be- en of verwerken. 

  

Uit analyse van de Risicokaart blijkt dat zich geen objecten in de nabijheid of binnen het 

plangebied bevinden met een risicocontour ten aanzien van groepsrisico of plaatsgebonden risico. 

 

Transport 

Naast inrichtingen vormt het transport van goederen over weg, spoor, water of buisleidingen 

tevens een potentiële risicobron.  

 

Buisleidingen  

Op de Risicokaart is tevens te zien dat er geen buisleidingen met een risicocontour in de 

omgeving van het plangebied aanwezig zijn.  

 

Wegtransport  

In het Basisnet Weg zijn de hoofdwegen aangewezen welke gebruikt mogen worden door 

vrachtwagens voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.  

 

De gemeente Doetinchem heeft een routering voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg 

ingesteld. Geen van de wegen in de buurt van het plangebied is hierbij aangewezen voor het 

vervoer van gevaarlijke stoffen. Geconcludeerd kan worden dat er geen gevaarlijke stoffen in de 

nabijheid van het plangebied vervoerd zullen worden.  

 

Spoortransport 

Het Basisnet Spoor heeft tot doel dat er meer transport over het spoor, met name vervoer van 

gevaarlijke stoffen, kan plaatsvinden waarbij zo min mogelijk bouwplannen gehinderd worden.   

 

Het plangebied is niet gelegen binnen deze zone. Gesteld kan worden dat het vervoer van 

gevaarlijke stoffen over spoor geen belemmering vormt voor de voorgenomen ontwikkelingen in 

het plangebied.  

 

Waterwegen 

In de nabijheid van het plangebied zijn geen waterwegen gelegen die gebruikt kunnen worden 

voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit aspect wordt dan ook verder buiten beschouwing 

gelaten.  

3.3 CONCLUSIE 

Ten aanzien van het aspect Externe veiligheid zijn geen problemen te verwachten die de 

realisatie van onderhavig project belemmeren. 
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4 BEDRIJVEN & MILIEUZONERING 

4.1 BELEIDSKADER 

Een goede ruimtelijke ordening probeert hinder en gevaar door milieubelastende activiteiten te 

voorkomen. Door bijvoorbeeld bij voorgenomen ontwikkelingen voldoende afstand in acht te 

nemen tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en gevoelige functies (zoals 

woningen) worden hinder en gevaar zoveel mogelijk uitgesloten en wordt het bedrijven mogelijk 

gemaakt zich binnen aanvaardbare voorwaarden te vestigen. 

 

Richtinggevend hiervoor is de brochure ‘Bedrijven en Milieuzonering’ (uitgave 2009) van de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Bedrijven zijn hierin gerangschikt naar een 

milieucategorie op basis waarvan een richtafstand voor elk hinderaspect is aangegeven. Deze 

hinderaspecten zijn: geluid, geur, gevaar en stof. Voor de richtafstand van de uitgave ‘Bedrijven 

en Milieuzonering 2009’ geldt dat sprake is van een richtlijn, waar gemotiveerd van kan worden 

afgeweken.  

4.2 TOETSING 

Het plangebied is met rood aangegeven. De omliggende dichtstbijzijnde bedrijvigheid is met geel 

omcirkeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   2 

 3 

  Afbeelding 5.1: Plangebied (rood) met bedrijven (geel) in omgeving 
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Bedrijf 1: Eelderink Zelhem 

Eelderink Zelhem BV, gelegen op circa 500 meter vanaf het plangebied, is een loonwerkerbedrijf. 

Daarnaast is het bedrijf gespecialiseerd in akkerbouw, bloembollenteelt en grondverzet. Voor de 

volledigheid gaan we uit van de activiteit die volgens de VNG publicatie de grootste 

milieuzonering heeft. Voor Eelderink Zelhem betekent dat hier uitgegaan kan worden van een 

zone rondom het bedrijf van 50 meter voor het aspect geluid.  

 

Bedrijf 2: Loodgietersbedrijf Vriezen BV 

Loodgietersbedrijf Vriezen, gelegen op circa 215 meter van projectgebied De Gaarde kent een 

milieuzone voor het aspect geluid van 50 meter. 

 

Bedrijf 3: Maatschap Gussinklo 

Maatschap Gussinklo, gelegen aan de Doetinchemseweg, is een rundveehouderij op circa 280 

meter van het plangebied. De VNG-publicatie kent hier als grootste zonering 100 meter voor het 

aspect geur. 

4.3 CONCLUSIE 

Ten aanzien van het aspect Bedrijven & milieuzonering zijn er geen problemen te verwachten die 

de enerzijds de realisatie van de vijf woningen belemmerd en anderzijds bedrijven in hun 

mogelijkheden beperken. 
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5 CONCLUSIE 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is in opdracht van Bruggink Projectontwikkeling 

B.V. een quickscan opgesteld ten behoeve van de voorgenomen ontwikkelingen in het plangebied 

aan De Gaarde. In deze quickscan is de ontwikkeling van een vijftal woningen getoetst aan de 

aspecten externe veiligheid, bedrijven en milieuzonering en luchtkwaliteit.  

 

Uit de toetsingen zijn voor de verschillende aspecten de volgende conclusies te trekken: 

 

Luchtkwaliteit 

Het aspect luchtkwaliteit levert geen belemmeringen op voor de ontwikkeling ter plaatse van het 

plangebied. 

 

Externe veiligheid 

Ten aanzien van het aspect Externe veiligheid zijn geen problemen te verwachten die de 

realisatie van onderhavig project belemmeren. 

 

Bedrijven & milieuzonering 

Ten aanzien van het aspect Bedrijven & milieuzonering zijn er geen problemen te verwachten die 

de enerzijds de realisatie van de vijf woningen belemmerd als anderzijds bedrijven in hun 

mogelijkheden beperken. 

 

Op basis van de voorhanden zijnde gegevens kan geconcludeerd worden dat de (milieu-) aspecten 

Externe veiligheid, Bedrijven & milieuzonering en Luchtkwaliteit geen problemen opleveren voor 

de realisatie van de vijf burgerwoningen aan De Gaarde te Doetinchem. 
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1 INLEIDING 

In opdracht van Bruggink Projectontwikkeling bv is een natuurtoets uitgevoerd op de locatie gelegen 

aan de De Gaarde 345 te Doetinchem. De locatie is gedeeltelijk in gebruik als (bedrijfs)woning met 

tuin en gedeeltelijk als maïsakker. Het voornemen bestaat om ter plaatse van de maïsakker vijf 

koopwoningen en nieuwe natuur te realiseren. Aangezien het voornemen in strijd is met het vigerende 

bestemmingsplan, is een herziening van het bestemmingsplan aan de orde. 

De nationale natuurbeschermingswetten beogen een waarborg te scheppen voor een zorgvuldige 

afweging tussen het belang van natuurbescherming en andere belangen in het geheel van ruimtelijk 

beleid. De regelgeving in dit verband is vastgelegd in de Flora- en faunawet (bescherming van soorten) 

en de Natuurbeschermingswet (bescherming van gebieden). In deze wetten zijn eveneens de  

E.G. Vogel- en Habitatrichtlijn en andere internationale verdragen verankerd. 

In het geval van nadelige effecten op beschermde soorten of kan een ontheffing ingevolge artikel 75 

van de Flora- en faunawet benodigd zijn. Veelal zijn dan compenserende en mitigerende maatregelen 

noodzakelijk. Bij effecten op speciale beschermingszones kan een vergunning zoals bedoeld in artikel 

16 of 19d van de Natuurbeschermingswet benodigd zijn. Wanneer de voorgenomen ruimtelijke 

ingrepen effect hebben op de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) dan zijn hierop specifieke regels van 

toepassing. 

Het doel van de natuurtoets is te bepalen of de voorgenomen ruimtelijke ingreep in strijd is met de 

bepalingen in de betreffende wetten en regels. 

In de volgende hoofdstukken is verslag gedaan van het uitgevoerde onderzoek. 
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2 WETTELIJK KADER 

2.1 Soortenbescherming 

De nationale regelgeving voor de bescherming van planten- en diersoorten is sinds  

1 april 2002 geregeld in de Flora- en faunawet. In de Flora- en faunawet zijn ook de bepalingen 

aangaande de soortenbescherming uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn en het internationale 

CITES-verdrag opgenomen. 

Het doel van de wet is het behoud van de gunstige staat van instandhouding en de bescherming van in 

het wild voorkomende planten- en diersoorten. Hierbij wordt het “nee, tenzij”-principe gehanteerd. 

Dit betekend dat handelingen die schadelijke effecten op beschermde soorten hebben verboden zijn, 

maar dat onder bepaalde voorwaarden vrijstellingen op de verbodsbepalingen kunnen gelden of een 

ontheffing kan worden verkregen. De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) is 

bevoegd tot het verlenen van een ontheffing voor ruimtelijke ingrepen. De inhoudelijke beoordeling 

van ontheffingaanvragen gebeurt door de Dienst Regelingen. 

De belangrijkste verbodsbepalingen zijn geïmplementeerd in de artikelen 8 tot en met 12. Het gaat 

hierbij wat betreft diersoorten om verboden tot het doden, verwonden, vangen, opzettelijk 

verontrusten, beschadigen van voortplantings-, rust- en verblijfsplaatsen en het zoeken, rapen en 

beschadigen van eieren. Ten aanzien van planten zijn bepalingen opgenomen die het plukken, 

uitsteken, vernielen en beschadigen verbieden. 

Daarnaast is een zorgplicht opgenomen (artikel 2), die een ieder gebied om voldoende zorg in acht te 

nemen voor in het wild levende planten en dieren (ongeacht of deze beschermt of vrijgesteld zijn, ook 

als een ontheffing is verleend). De zorgplicht doelt op het achterwege laten van handelingen met 

nadelige gevolgen en op het nemen van maatregelen om nadelige gevolgen te beperken of voorkomen. 

De lijsten met beschermde soorten zijn niet in de wet zelf opgenomen, maar deze zijn bij algemene 

maatregel van bestuur vastgesteld. Op de aangewezen beschermde soorten zijn verschillende 

beschermingsregimes van toepassing, waarmee de mate van bescherming wordt bepaald. 

Op 23 februari 2005 is het “Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en 

Faunawet” (AMvb 2005) in werking getreden. Het doel hiervan is om de mogelijkheden tot het verlenen 

van vrijstellingen en ontheffingen op grond van artikel 75 van de Flora- en faunawet te verruimen. 

In augustus 2009 heeft de Dienst Regelingen de wijze van beoordeling van ontheffingaanvragen voor 

ruimtelijke ingrepen aangepast. Voor deze gewijzigde beoordeling zijn 3 tabellen met beschermde 

soorten opgesteld. Op de soorten van tabel 1 is het lichtste beschermingsregime van toepassing en op 

de soorten van tabel 3 het zwaarste beschermingsregime. Vogels zijn niet opgenomen in deze tabellen, 

maar worden apart beoordeeld. 

Voor de soorten van tabel 1 geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ingrepen. Hiervoor is geen ontheffing 

nodig, maar de zorgplicht dient wel te worden nagekomen. 

Voor de beoordeling van ontheffingsaanvragen wordt het volgende stroomschema gehanteerd. 
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Zijn bij een ruimtelijke ingreep (verblijfsplaatsen van) beschermde soorten aanwezig, dan zijn er twee 

mogelijkeheden: 

1. Voorkom overtreding van de bepalingen in de Flora- en faunawet. 

Hiervoor dienen maatregelen te worden getroffen zodat de functionaliteit van de voortplantings- en/of 

rust- en verblijfsplaats van de soort behouden wordt. De voorgenomen maatregelen dienen middels 

een ontheffingaanvraag kenbaar te worden gemaakt aan de Dienst Regelingen. Wanneer deze 

voldoende zijn wordt de ontheffingsaanvraag afgewezen en een beschikking verstrekt met een 

goedkeuring van de maatregelen. 

2. Ontheffing. 

Als het behoud van de functionaliteit van de voortplantings- en/of rust- en verblijfsplaats van de soort 

niet door de te treffen maatregelen kan worden gegarandeerd, dan is een ontheffing benodigd. 

De aanvraag wordt beoordeeld op de punten zoals in het stroomschema staan vermeld. Het niveau van 

beoordeling verschilt naar gelang het beschermingsregime van de soort, zoals onderstaand beschreven. 
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Tabel 2-soorten: 

� Toetsing aan de gunstige staat van instandhouding van de soort; 

� Kunnen de ruimtelijke ingrepen volgens een gedragscode worden uitgevoerd? 

Vogels: 

Er kan alleen een ontheffing worden verleend op grond van een wettelijk belang volgens de 

Vogelrichtlijn: 

� Bescherming van flora en fauna; 

� Veiligheid van het luchtverkeer; 

� Volksgezondheid of openbare veiligheid. 

Tabel 3-soorten: 

De soorten van tabel 3 zijn afkomstig uit bijlage 1 van de AMvB 2005 en uit bijlage IV van de 

Habitatrichtlijn. Op de soorten van bijlage 1 van de AMvB 2005 is het volgende van toepassing: 

Er kan alleen een ontheffing worden verleend op grond van de belangen in het Besluit vrijstelling 

beschermde dier- en plantensoorten: 

� Bescherming van flora en fauna; 

� Volksgezondheid of openbare veiligheid; 

� Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van sociale of economische aard, en 

voor het milieu wezenlijk gunstige effecten; 

� Uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. 

Op de soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn is het volgende van toepassing: 

Er kan alleen een ontheffing worden verleend op grond van een wettelijk belang volgens de 

Habitatrichtlijn: 

� Bescherming van flora en fauna; 

� Volksgezondheid of openbare veiligheid; 

� Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van sociale of economische aard, en 

voor het milieu wezenlijk gunstige effecten. 

2.2 Rode lijsten 

De rode lijsten zijn opgesteld ter uitvoering van de bepalingen in de artikelen 1 en 3 van het Verdrag 

van Bern. Op de rode lijsten staan bedreigde en kwetsbare dier- en plantensoorten vermeld. 

Wettelijk is wel dat de overheid zich inzet voor de bescherming van deze soorten en dat zij het 

onderzoek daartoe bevordert. Van provincies, gemeenten en terreinbeherende organisaties wordt 

verwacht dat zij bij beleid en beheer rekening houden met de Rode Lijsten. 

Als een soort voorkomt op de rode lijst heeft dit geen wettelijke beschermingsstatus tot gevolg. 
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2.3 Gebiedsbescherming 

De Europese Unie (EU) heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische, 

esthetische en economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de EU het initiatief 

genomen voor Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden op het 

grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het EU-beleid 

voor behoud en herstel van biodiversiteit. 

Natura-2000 omvat alle gebieden die zijn beschermd op grond van de volgende EU-richtlijnen:  

� Vogelrichtlijn (1979) 

� Habitatrichtlijn (1992) 

De nationale regelgeving voor gebiedsbescherming is geregeld in de Natuurbeschermingswet. De wet 

biedt de juridische basis voor het Natuurbeleidsplan, de aanwijzing van te beschermen gebieden en 

landschapsgezichten, vergunningverlening, schadevergoeding, toezicht en beroep. Naast de 

internationale verplichtingen uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, zijn ook verdragen zoals 

bijvoorbeeld het Verdrag van Ramsar (Wetlands) zijn in de Natuurbeschermingswet verankerd. 

De provincies of de minister van EL&I is bevoegd tot het verlenen van vergunningen. 

2.4 Ecologische hoofdstructuur 

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft in 1990 de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS) geïntroduceerd door middel van het Natuurbeleidsplan. De EHS bestaat uit een 

netwerk van natuurgebieden. Het doel van de EHS is de instandhouding en ontwikkeling van deze 

natuurgebieden, om daarmee een grote aantal soorten en ecosystemen te laten voortbestaan. 

De EHS is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt 

voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun 

waarde verliezen. De EHS kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. 

De EHS bestaat uit: 

� bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden en zogenaamde robuuste 

verbindingen; 

� landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheergebieden); 

� grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de Waddenzee). 

In de EHS geldt het 'nee, tenzij' principe. Dit houdt in dat ruimtelijke ingrepen niet zijn toegestaan, 

tenzij er geen alternatieven zijn en er sprake is van een groot openbaar belang. De effecten van een 

ingreep moeten bovendien worden gecompenseerd. 
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3 ONDERZOEKSOPZET 

Voor de natuurtoets zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

� Gebiedendatabase ministerie van EL&I; 

� Atlas Groen Gelderland; 

� Natuurloket; 

� Het Nederlands soortenregister (Naturalis). 

Aan de hand van de gebiedendatabase van het ministerie van EL&I en de kaarten van de Atlas Groen 

Gelderland is bepaald of de onderzoekslocatie in of in de directe omgeving van een beschermd gebied 

of de EHS ligt. Hiermee wordt bepaald of de Natuurbeschermingswet of de spelregels EHS van 

toepassing zijn op de voorgenomen ruimtelijke ingrepen. 

Om een indicatie te krijgen van eventueel aanwezige beschermde flora en fauna is bij het Natuurloket 

een “Beknopte eenmalige levering uit de NDFF” opgevraagd voor het kilometerhok 219-443. Deze 

rapportage geeft (per soortgroep) een overzicht van de aantallen beschermde soorten die zijn 

waargenomen in het betreffende kilometerhok. 

Om een algemene indruk van de locatie te verkrijgen en de informatie van het Natuurloket te 

verifiëren is een veldinventarisatie uitgevoerd. Tijdens het locatiebezoek is door middel van zicht- en 

hoorwaarnemingen vastgesteld of verblijfsplaatsen van planten- of diersoorten aanwezig zijn. Hierbij is 

tevens gelet op kenmerken van de aanwezigheid van verblijfsplaatsen, zoals sporen, uitwerpselen en 

nesten uit voorgaande broedseizoenen. 

De veldinventarisatie betreft een seizoensgebonden momentopname en geeft een beeld van de actuele 

situatie. De situatie kan eventueel op een later moment afwijken. 

Aan de hand van het Nederlands Soortenregister is bepaald of de op locatie aangetroffen planten en 

diersoorten een beschermde status hebben of voorkomen op Rode Lijsten. 
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4 ONDERZOEKSRESULTATEN 

4.1 Beschrijving van de onderzoekslocatie 

De onderzoekslocatie ligt aan de De Gaarde 345, aan de rand van de bebouwde kom van Doetinchem. 

De globale coördinaten (volgens het Rijksdriehoeksstelsel) van de onderzoekslocatie zijn:  

X = 219,440 en Y = 443,600. 

Het perceel wordt kadastraal aangeduid als Ambt-Doetinchem, sectie Z nummers 226 en 228. 

De onderzoekslocatie (bestemmingsplangebied) bestaat gedeeltelijk uit een maïsakker en gedeeltelijk 

uit een (bedrijfs)woning met tuin. Ten zuiden van de onderzoekslocatie bevindt zich de bebouwde kom 

van Doetinchem. De percelen ten noorden van de locatie zijn voornamelijk agrarisch in gebruik. 

Het voornemen bestaat om de bedrijfsvoering van het fietsenbedrijf te stoppen en ter plaatse van de 

maïsakker vijf koopwoningen en nieuwe natuur te realiseren. Op het bebouwde terreindeel van de 

Gaarde 345/345a en het omliggende erf/tuin zijn geen ruimtelijke ingrepen gepland. 

De topografische ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. Voor een gedetailleerd 

overzicht van de locatie wordt verwezen naar de foto’s in bijlage 3 en de tekening in bijlage 5. 

4.2 Beschermde natuurgebieden in de omgeving 

Uit het raadplegen van de gebiedendatabase van het ministerie van EL&I is gebleken dat de locatie 

niet is aangewezen als een speciale beschermingszone, zoals bedoeld in de Natuurbeschermingswet. 

Wel bevindt zich binnen een straal van 3 kilometer rond de onderzoekslocatie het beschermde 

natuurmonument “De Zumpe”. 

In de hierna volgende figuur is de ligging van het beschermde natuurmonument (oranje) aangegeven. 

De onderzoekslocatie ligt in het midden van het zoekgebied (oranje cirkel met blauwe inkleuring). 
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Uit het raadplegen van de Atlas Groen Gelderland blijkt dat de onderzoekslocatie ligt in een 

ecologische verbindingszone van de EHS. In de hierna volgende afbeelding is de EHS aangegeven. De 

onderzoekslocatie ligt in de rode cirkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Gegevens Natuurloket 

Om een indicatie te krijgen van eventueel aanwezige beschermde flora en fauna is bij het Natuurloket 

een “Beknopte eenmalige levering uit de NDFF” opgevraagd voor het kilometerhok 219-443 (zie  

bijlage 2). In acht moet worden genomen dat de gegevens afkomstig zijn uit onderzoeken die niet 

altijd vlakdekkend zijn uitgevoerd of gericht zijn op het verkrijgen van een volledig overzicht van 

soorten. Uit de informatie van het Natuurloket blijkt dat beschermde soorten uit de volgende 

soortgroepen zijn aangetroffen in het betreffende kilometerhok: 

- Vaatplanten; 

- Zoogdieren; 

- Vogels; 

- Amfibieën. 

4.4 Gegevens veldinventarisatie 

Ten behoeve van de natuurtoets is een veldinventarisatie uitgevoerd op 15 februari 2011. 

De veldinventarisatie is uitgevoerd om een algemene indruk van de locatie te verkrijgen, waarbij de 

gegevens van het bronnenonderzoek zijn geverifieerd. Tijdens het locatiebezoek zijn enkele foto’s 

gemaakt. Deze foto’s zijn opgenomen in bijlage 3. 

Op basis van het terreintype en terreingebruik zijn de volgende soortgroepen het meest relevant voor 

de locatie: vaatplanten, vogels en zoogdieren. De veldinventarisatie heeft zich voornamelijk op het 

voorkomen van soorten uit deze soortgroepen gericht. 
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Vaatplanten: 

De volgende wilde plantensoorten (vaatplanten) zijn aangetroffen: Grote brandnetel, Braam, 

Zevenblad, Kleefkruid, Vogelmuur, Speenkruid, Veldzuring, Hondsdraf, Ridderzuring, Fluitekruid, 

Akkerdistel, Kleine veldkers, Scherpe boterbloem, Klimop, Gewone paardebloem, Kruipende 

boterbloem, Kleine ooievaarsbek, Canadese fijnstraal, Pitrus, Vingerhoedskruid, Klein kruiskruid, 

Akkerhoornbloem, Paarse dovenetel, Gewone melkdistel, Echte kamille, Grote teunisbloem en grassen. 

Vogels: 

De maïsakker is ongeschikt als broedplaats voor vogels, waaronder weidevogels. 

De overige terreindelen, zoals hieronder vermeld, zijn wel geschikt als broedplaats voor vogels. 

� de wegberm van De Gaarde, waar dichte begroeiingen met o.a. bramen voorkomen en waar 

sprake is van een laanbeplanting bestaande uit Zomereik en Amerikaanse eik; 

� de randzone met knotwilgen, ten noordwesten van de maïsakker; 

� de bebouwing van De Gaarde 345/345a; 

� het erf/de tuin rond de bebouwing van De Gaarde 345/345a, met diverse bomen en struiken. 

Specifiek is gelet op de mogelijke aanwezigheid van jaarrond beschermde vogelnesten of de 

geschiktheid van de onderzochte percelen voor de betreffende vogelsoorten1. Nesten of 

verblijfsplaatsen van de betreffende vogelsoorten zijn niet aanwezig ter plaatse van de 

nieuwbouwlocatie (maïsakker). 

De bebouwing van De Gaarde 345/345a is mogelijk wel geschikt als broedplaats voor de Huismus, de 

Gierzwaluw en/of uilen. Omdat hier geen ruimtelijke ingrepen gepland zijn is hieraan binnen deze 

natuurtoets verder geen aandacht besteed. 

Zoogdieren: 

Ten aanzien van het onderzoek naar de aanwezigheid van zoogdieren is vooral gelet op kenmerken van 

vaste verblijfsplaatsen, zoals graaf- en loopsporen, holen, prooiresten en uitwerpselen. 

Hierbij zijn graafsporen van de Mol en uitwerpselen van de Haas opgemerkt. 

Ter plaatse van de nieuwbouwlocatie (maïsakker) bevindt zich geen bebouwing. Vaste verblijfsplaatsen 

van vleermuizen of andere gebouwbewonende soorten zoals de Steenmarter zijn hierdoor niet 

aanwezig. 

De bebouwing van de Gaarde 345/345a is mogelijk wel geschikt als vaste verblijfsplaats vleermuizen of 

andere gebouwbewonende soorten. Ook vormt de eikenlaan langs De Gaarde een mogelijke vliegroute 

voor vleermuizen. Omdat hier geen ruimtelijke ingrepen gepland zijn is hieraan binnen deze 

natuurtoets verder geen aandacht besteed. 

                                                           

1 De nesten van de volgende soorten zijn jaarrond beschermd, voor ruimtelijke ingrepen buiten het broedseizoen is hiervoor 

een ontheffing benodigd: Boomvalk, Buizerd, Gierzwaluw, Grote gele kwikstaart, Havik, Huismus, Kerkuil, Oehoe, Ooievaar, 

Ransuil, Roek, Slechtvalk, Sperwer, Steenuil, Wespendief en Zwarte wouw. 
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Overige soortgroepen: 

Uit de informatie van het natuurloket komt naar voren dat beschermde amfibieën kunnen worden 

verwacht binnen het kilometerhok waarbinnen de onderzoekslocatie ligt. De nieuwbouwlocatie 

(maïsakker) is echter ongeschikt als vaste verblijfsplaats voor amfibieën. 

Wel wordt de aangrenzende Zelhemse of Groote beek beschouwd als vaste verblijfsplaats voor 

(beschermde) amfibieën. De tuin/het erf (inclusief poel) van De Gaarde 345/345a is mogelijk 

onderdeel van het functionele leefgebied van deze amfibieën. 

Overige bijzonderheden of kenmerken van vaste verblijfsplaatsen van overige soorten zijn niet 

opgemerkt. 
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5 INTERPRETATIE ONDERZOEKSGEGEVENS 

5.1 Relaties tot beschermde gebieden in de omgeving 

Natuurbeschermingswet 

De onderzoekslocatie is niet is aangewezen als een speciale beschermingszone, zoals bedoeld in de 

Natuurbeschermingswet. Wel bevindt zich circa 2 km ten zuiden van de locatie het beschermde 

natuurmonument “De Zumpe”. 

De voorgenomen ruimtelijke ingrepen veroorzaken door de grote afstand tot dit gebied geen 

schadelijke effecten. De Natuurbeschermingswet is hierdoor niet aan de orde en een vergunning, zoals 

bedoeld in artikel 16 (beschermde natuurmonumenten) of 19d (Vogel- en Habitatrichtlijngebieden) is 

niet benodigd. 

Ecologische hoofdstructuur 

De nieuwbouwlocatie ligt in de ecologische verbindingzone “Zelhemse of Groote beek” welke 

onderdeel is van de Ecologische hoofdstructuur (EHS). 

Om aantasting van de EHS te voorkomen en de kernkwaliteiten ter plaatse te versterken wordt naast 

woningbouw ook nieuwe natuur gerealiseerd. In bijlage 4 is de versterking van de EHS nader 

onderbouwd. 

5.2 Gegevens geraadpleegde bronnen 

Uit inventarisaties naar de aanwezige dier- en plantensoorten ter plaatse van het kilometerhok 

219-443 is naar voren gekomen dat soorten aanwezig kunnen zijn die een beschermde status hebben in 

het kader van de Flora- en Faunawet. Het gaat hierbij om soorten uit de soortgroepen: 

Vaatplanten, zoogdieren, vogels, amfibieën. 

Deze gegevens zijn tijdens de veldinventarisatie geverifieerd. Het voorkomen van soorten uit de 

relevante soortgroepen is met de veldinventarisatie gedeeltelijk bevestigd. 

5.3 Gegevens veldinventarisatie 

Op basis van de gegevens van de geraadpleegde bronnen en de uitgevoerde veldinventarisatie zijn een 

aantal soortgroepen van belang voor de onderzochte locatie. Onderstaand zijn de betreffende 

soortgroepen toegelicht. 
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5.3.1 Vaatplanten 

Tijdens de veldinventarisatie is het voorkomen van inheemse plantensoorten vastgesteld. 

De aanwezige plantensoorten zijn algemeen voorkomend en niet beschermd of vermeld op de rode 

lijst. Ten aanzien van vaatplanten zijn de voorgenomen ruimtelijke ingrepen niet in strijd met de 

bepalingen in de Flora- en faunawet en zijn geen specifieke maatregelen of een ontheffing benodigd. 

5.3.2 Broedvogels 

De nieuwbouwlocatie maïsakker is ongeschikt als broedlocatie voor vogels. Ten aanzien van 

broedvogels zijn de voorgenomen ruimtelijke ingrepen niet in strijd met de bepalingen in de Flora- en 

faunawet en zijn geen specifieke maatregelen of een ontheffing benodigd. 

De overige terreindelen, zoals hieronder vermeld, zijn wel geschikt als broedplaats voor vogels. 

� de wegberm van De Gaarde, waar dichte begroeiingen met o.a. bramen voorkomen en waar 

sprake is van een laanbeplanting bestaande uit Zomereik en Amerikaanse eik; 

� de randzone met knotwilgen, ten noordwesten van de maïsakker; 

� de bebouwing van De Gaarde 345/345a; 

� het erf/de tuin rond de bebouwing van De Gaarde 345/345a, met diverse bomen en struiken. 

De bebouwing van De Gaarde 345/345a is mogelijk geschikt als broedplaats voor de Huismus, de 

Gierzwaluw en/of uilen, welke jaarrond beschermd zijn. Ook worden hier overige algemene 

broedvogels verwacht. Omdat hier geen ruimtelijke ingrepen gepland zijn is hieraan binnen deze 

natuurtoets verder geen aandacht besteed. 

5.3.3 Zoogdieren 

Ter plaatse van de nieuwbouwlocatie (maïsakker) zijn kenmerken aangetroffen van de aanwezigheid 

van de Haas en de Mol. Kenmerken van vaste verblijfsplaatsen van overige zoogdieren zijn niet 

aangetroffen. 

 

De Haas betreft een beschermde soort waarvoor op basis van artikel 75.4 een vrijstelling geldt van 

artikel 8 t/m 12 (Staatscourant 2005, 23, bijlage 4). De Mol betreft een beschermde soort waarvoor op 

basis van artikel 75.4 een vrijstelling geldt van artikel 9 t/m 11 (Staatsblad 2004, 501, artikel 16.e.2) 

Deze vrijstellingen gelden voor ongedierte bestrijding, bestendig beheer, gebruik en onderhoud en in 

het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. 

In verband met deze vrijstellingen zijn geen verdere maatregelen of een ontheffing noodzakelijk voor 

de voorgenomen nieuwbouw. 
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De bebouwing van de Gaarde 345/345a is mogelijk geschikt als vaste verblijfsplaats vleermuizen of 

andere gebouwbewonende soorten. Ook vormt de eikenlaan langs De Gaarde een mogelijke vliegroute 

voor vleermuizen. Omdat hier geen ruimtelijke ingrepen gepland zijn is hieraan binnen deze 

natuurtoets verder geen aandacht besteed. 

5.3.4 Overige soorten 

De nieuwbouwlocatie (maïsakker) is ongeschikt als vaste verblijfsplaats voor amfibieën of overige 

beschermde soorten. Specifieke maatregelen of een ontheffing ten aanzien van overige soorten zijn 

derhalve niet aan de orde. 

Wel wordt de aangrenzende Zelhemse of Groote beek beschouwd als vaste verblijfsplaats voor 

(beschermde) amfibieën. De tuin/het erf (inclusief poel) van De Gaarde 345/345a is mogelijk 

onderdeel van het functionele leefgebied van deze amfibieën. Omdat hier geen ruimtelijke ingrepen 

gepland zijn is hieraan binnen deze natuurtoets verder geen aandacht besteed. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

6.1 Onderzoeksresultaten 

Op basis van de uitgevoerde natuurtoets wordt geconcludeerd dat er beschermde soorten voorkomen 

op de onderzochte locatie. 

Omdat geen significant nadelige effecten op speciale beschermingszones te verwachten zijn, is de 

Natuurbeschermingswet niet van toepassing op de voorgenomen ruimtelijke ingrepen. 

De onderzochte locatie ligt in de ecologische verbindingszone “Zelhemse of Groote beek” welke 

onderdeel is van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

Op basis van gegevens uit geraadpleegde bronnen en de uitgevoerde veldinventarisatie zijn een aantal 

soortgroepen van belang voor de onderzoekslocatie. Onderstaand zijn de betreffende soortgroepen 

toegelicht. 

Vaatplanten 

De onderzoekslocatie heeft een betekenis voor een aantal algemene wilde plantensoorten. De 

betreffende soorten zijn niet beschermd en staan niet vermeld op de Rode Lijst. 

Broedvogels 

De nieuwbouwlocatie (maïsakker) is ongeschikt als broedlocatie voor vogels.  

Wel zijn overige en aangrenzende terreindelen geschikt als broedlocatie voor vogels. Hierbij moet in 

de bebouwing van De Gaarde 345/345a rekening worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van 

jaarrond beschermde nestlocaties (Huismus, Gierzwaluw, Uilen). Omdat hier geen ruimtelijke ingrepen 

gepland zijn is hieraan binnen deze natuurtoets verder geen aandacht besteed. 

Zoogdieren 

Ter plaatse van de nieuwbouwlocatie (maïsakker) zijn kenmerken aangetroffen van de aanwezigheid 

van de Haas en de Mol. 

De bebouwing van de Gaarde 345/345a is mogelijk geschikt als vaste verblijfsplaats vleermuizen of 

andere gebouwbewonende soorten. Ook vormt de eikenlaan langs De Gaarde een mogelijke vliegroute 

voor vleermuizen. Omdat hier geen ruimtelijke ingrepen gepland zijn is hieraan binnen deze 

natuurtoets verder geen aandacht besteed. 

Overige soorten 

De nieuwbouwlocatie (maïsakker) is ongeschikt als vaste verblijfsplaats voor amfibieën of overige 

beschermde soorten. 

Wel wordt de aangrenzende Zelhemse of Groote beek beschouwd als vaste verblijfsplaats voor 

(beschermde) amfibieën. De tuin/het erf (inclusief poel) van De Gaarde 345/345a is mogelijk 

onderdeel van het functionele leefgebied van deze amfibieën. Omdat hier geen ruimtelijke ingrepen 

gepland zijn is hieraan binnen deze natuurtoets verder geen aandacht besteed. 
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6.2 Maatregelen en ontheffing 

Ter plaatse van de Gaarde 345/345a, inclusief erf en tuin, zijn geen ruimtelijke ingrepen voorzien. De 

onderstaande maatregelen zijn derhalve alleen van toepassing op de nieuwbouwlocatie. 

Vaatplanten 

Er zijn geen beschermde of bedreigde soorten aangetroffen, waardoor geen maatregelen of een 

ontheffing nodig zijn. 

Broedvogels 

Voor de geplande ruimtelijke ingrepen zijn geen maatregelen of een ontheffing benodigd. 

Zoogdieren 

Voor de Haas en de Mol geldt een vrijstellingsregeling voor ongedierte bestrijding, bestendig beheer, 

gebruik en onderhoud en in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Hierdoor zijn geen 

specifieke maatregelen of een ontheffing noodzakelijk. 

Overige soorten 

Voor de geplande ruimtelijke ingrepen zijn geen specifieke maatregelen of een ontheffing benodigd. 

Ecologische hoofdstructuur 

Om aantasting van de EHS te voorkomen en de kernkwaliteiten ter plaatse te versterken wordt naast 

woningbouw ook nieuwe natuur gerealiseerd. In bijlage 4 is de versterking van de EHS nader 

onderbouwd. Significant negatieve effecten op de kernkwaliteiten van de EHS worden niet verwacht. 

Door de realisatie van nieuwe natuur, het gebruik van inheemse, streekeigen soorten en het aansluiten 

op bestaande groenstructuren vormt de geplande ruimtelijke ontwikkeling een versterking voor de 

kernkwaliteiten van de EHS. 

6.3 Zorgplicht Flora- en faunawet 

Op alle in het wild voorkomende planten- en diersoorten, ongeacht of deze beschermd of vrijgesteld 

zijn of als een ontheffing is verkregen, is de zorgplicht van toepassing. 

De zorgplicht gebied een ieder om voldoende zorg in acht te nemen voor in het wild levende planten 

en dieren. Handelingen met nadelige gevolgen moeten zoveel mogelijk achterwege gelaten worden of 

er moeten maatregelen worden getroffen om nadelige gevolgen te voorkomen of beperken. 



 

102247 - R-AVM/389 

bijlage 1: 
Topografische ligging onderzoekslocatie 



Omgevingskaart Klantreferentie: 102247

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object AMBT-DOETINCHEM Z 226
Doetinchemseweg , DOETINCHEM
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.
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bijlage 2: 
Globaal rapport beschermde en bedreigde soorten 
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219-443 vaatplanten mossen korstmossen paddenstoelen zoogdieren vogels amfibieën reptielen vissen dagvlinders macronachtvlinders micronachtvlinders libellen
sprinkhanen en 

krekels
overige 

ongewervelden
zeeorganismen

Rode-Lijstsoorten 1 1

Ffwet soorten 
tabel 1 1 2 3

Ffwet soorten 
tabel 2+3 1 1

Ffwet vogels 5

Hrl soorten bijlage 
II

Hrl soorten bijlage 
IV

aantal soorten 225 4 3 5 3 2 4 1

volledigheid 
onderzoek goed matig niet niet slecht goed/niet matig niet niet redelijk slecht niet slecht niet niet niet

onderzoeksperiode 1990-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010
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Toelichting op de tabel 
 
 
Soortgroepen 
In de gehanteerde indeling is Overige ongewervelden een diverse groep met daarin alle 
wespen, bijen, mieren, netvleugelige, steenvliegen, kevers, vliegen, muggen, haften, 
wantsen, cicaden, luizen, schorpioenvliegen en overige insecten, spinnen, mijten, 
hooiwagens, duizendpoten, miljoenpoten, pissebedden, kakkerlakken, oorwormen, 
weinigpotigen, vlokreeften, lagere kreeftachtigen, weekdieren, slakken, ringwormen, 
snoerwormen en wormachtigen zoals bloedzuigers. 
Onder de soortgroep Zeeorganismen vallen: hydroidpoliepen, mosdiertjes, 
mysisgarnalen, ribkwallen, stekelhuidigen, zakpijpen, zeepissebedden, zeepokken, 
eendenmossels, krabbezakjes, zeespinnen en grote kreeftachtigen (kreeften, krabben en 
garnalen). Dit betekent dat waarnemingen van de Europese kreeft (Astacus astacus) en 
andere in zoetwater levende rivierkreeften onder Zeeorganismen te vinden zijn. 
Zeezoogdieren zijn te vinden onder Zoogdieren. 
 
 
Rode-Lijstsoorten 
In de tabel staat voor elk kilometerhok per soortgroep vermeld hoeveel soorten op de 
Rode Lijst staan. Rode Lijsten worden formeel vastgesteld door het ministerie van LNV. 
De gehanteerde Rode Lijsten zijn (inclusief link naar website van ministerie van LNV met 
verwijzing naar pdf van het besluit): 
vaatplanten:   Besluit Rode Lijsten 5 november 2004  
mossen:   Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 
korstmossen:   Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 1 
paddenstoelen:  Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 2 
zoogdieren:   Besluit Rode Lijsten 4 september 2009  
vogels:   Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 
amfibieën:   Besluit Rode Lijsten 4 september 2009 
reptielen:   Besluit Rode Lijsten 4 september 2009 
vissen:   Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 
dagvlinders:   Besluit Rode Lijsten 4 september 2009 
macronachtvlinders:  geen Rode Lijst 
micronachtvlinders:  geen Rode Lijst 
libellen:   Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 
sprinkhanen en krekels: Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 
overige ongewervelden: Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 3 
zeeorganismen:  geen Rode Lijst 
 
 
Ffwet soorten tabel 1 
Alle soorten van tabel 1 van de Flora- en faunawet, te vinden in de pdf op de website van 
het ministerie van LNV (beschermde soorten van de Flora- en faunawet). 
 
 

                                                 
1 Na vaststelling van de Rode Lijst is gebleken dat Haematomma ochroleucum onterecht 
op de Rode Lijst stond; deze is er vervolgens van afgehaald (verantwoording Database 
Soorten in wetgeving en beleid). 
2 De Rode Lijst voor paddenstoelen uit 2009 is nog niet geïmplementeerd in de NDFF; 
hier vindt u het Besluit: Besluit Rode Lijsten 4 september 2009. 
3 het gaat hier om besluiten voor de soortgroepen bijen, kokerjuffers, steenvliegen, 
haften, platwormen en land- en zoetwaterweekdieren. 
 



 

Ffwet soorten tabel 2+3 
Soorten van tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet, te vinden in de pdf op de website 
van het ministerie van LNV (beschermde soorten van de Flora- en faunawet). 
 
 
Ffwet vogels 
Alle vogelsoorten, behalve exoten, zijn beschermd krachtens de Flora- en faunawet. 
 
 
Hrl soorten bijlage II 
In de Europese Habitatrichtlijn staan in Bijlage II de soorten waarvoor beschermde 
gebieden moeten worden aangewezen. Op de site van het ministerie van LNV kunt u een 
overzicht vinden van de soorten (beschermde soorten Habitatrichtlijn Bijlage II). Welke 
gebieden dit zijn is per soort op te zoeken via Natura 2000-gebieden. 
 
 
Hrl soorten bijlage IV 
In de Europese Habitatrichtlijn staan op Bijlage IV de soorten aangewezen die strikt 
beschermd zijn; de meeste soorten staan in tabel 3 van de Flora- en faunawet. Op de 
website van het ministerie van LNV kunt u een overzicht vinden: beschermde soorten 
Habitatrichtlijn Bijlage IV. 
 
 
Aantal soorten 
Het totaal aantal soorten per soortgroep per kilometerhok in de periode zoals 
aangegeven. Meegenomen zijn alle waarnemingen: 

 die geheel of gedeeltelijk binnen de selectie liggen; 
 die zijn gevalideerd en daarbij de classificatie ‘betrouwbaar’ hebben 

meegekregen; 
 waarvan de bronhouder heeft aangegeven dat ze uitgeleverd mogen worden. 

Indien er een asterisk (*) in het veld staat betekent dit dat een deel van de 
waarnemingen pas na expliciete toestemming van de bronhouder mag worden 
uitgeleverd. Het kan dus zijn dat in de Eenmalige levering niet alle waarnemingen 
worden geleverd die optellen tot de Beknopte eenmalige levering. Ook kan het zijn dat 
deze gegevens later worden geleverd. 
 
 
Volledigheid onderzoek 
Voor elke soortgroep is aangegeven hoe volledig een specifiek kilometerhok is 
onderzocht. Er wordt hierbij gewerkt met een normering in maximaal 5 klassen: Niet, 
Slecht, Matig, Redelijk en Goed onderzocht. In onderstaande toelichting is per soortgroep 
aangegeven welke regels hierbij gehanteerd zijn en over welke periode. 
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Vaatplanten (1990 – 2010) 

Om de volledigheid van onderzoek vast te stellen wordt het soortenaantal per 
kilometerhok vergeleken met het gemiddeld soortenaantal van een kilometerhok in 
dezelfde regio. Dit aantal is afhankelijk van onder andere bodemtype, 
waterhuishouding, schaal van het landschap en bodemgebruik. Daarom is de indeling 
van Nederland in 38 ecodistricten gebruikt als regio-indeling. Het gemiddeld aantal 
soorten per kilometerhok is bepaald aan de hand van inventarisaties uit het verleden. 
De aanname hierbij is dat de in het verleden vastgestelde floristische waarden een 
goede basis vormen voor een benadering van de actuele waarden. Het gemiddeld aantal 
aangetroffen soorten per kilometerhok loopt van 127 (grote, recente polders) tot 306 
(kalkrijke duinen). 

klasse definitie 

goed aantal soorten is groter dan het gemiddelde van het ecodistrict minus de 
standaarddeviatie 

redelijk n.v.t. 

matig overige gevallen 

slecht aantal soorten per kilometerhok is kleiner dan 26 of, als het aantal soorten kleiner 
is dan het gemiddelde van het ecodistrict, minus tweemaal de standaarddeviatie. 

niet geen waarnemingen 

 

Mossen (2000 – 2010)  

Gegevens van mossen zijn veelal afkomstig van natuurgebieden en stedelijk gebied. De 
meeste bedreigde mossoorten komen vooral voor op vochtige plaatsen en in bossen. 

klasse definitie 

goed meer dan 30 soorten 

redelijk 11-30 soorten 

matig 1-10 soorten 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 

 

Korstmossen (2000 – 2010) 

Gegevens van korstmossen zijn voornamelijk afkomstig van bos, heide en stuifzand, 
laanbomen en muren van oude gebouwen. Korstmossen kunnen in alle seizoenen 
worden gevonden. 

klasse definitie 

goed meer dan 20 soorten 

redelijk 11-20 soorten 

matig 1-10 soorten 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 
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Paddenstoelen (2000 – 2010) 

Om de volledigheid van een inventarisatie te definiëren zouden voor elk kilometerhok 
naast de aantallen waarnemingen en soorten ook specifieke biotoopkenmerken moeten 
worden meegewogen. Voor paddenstoelen is een dergelijke weging nog niet op 
landelijke schaal mogelijk. Vooralsnog wordt uitgegaan van het globale (niet statistisch 
onderbouwde) ervaringsfeit dat een "serieus" onderzoek in een hok in een goede tijd 
minstens een bepaald aantal verschillende soorten moet opleveren, met een eveneens 
globale correctie voor het feit dat dit aantal in een "goed" hok met minder 
waarnemingen wordt bereikt dan in een "slecht" hok. 

klasse definitie 

goed 250 of meer soorten; of 

1000 of meer waarnemingen 

redelijk overige gevallen 

matig n.v.t. 

slecht minder dan 50 soorten; of 

minder dan 100 waarnemingen 

niet geen waarnemingen 

 

Zoogdieren (2000 – 2010) 

Voor zoogdieren is de onderzoekskwaliteit voor een kilometerhok bepaald op grond van 
twee aspecten die voor de totaalscore worden opgeteld. 
 
1. het aantal waargenomen soorten sinds het jaar 2000 
aantal soorten aantal punten 
1 0 
2-4 5 
5-9 10 
10-99 15 
 
2. uitvoering van een of meerdere projecten van het Netwerk Ecologische Monitoring of 
het VerspreidingsONderzoek LandZoogdieren (VONZ), waarin de aanwezigheid van een 
bepaalde set soorten (bijvoorbeeld muizen en spitsmuizen of vleermuizen) systematisch 
bepaald wordt. 

NEM- of VONZ-project aantal punten 
braakbalmonitoring 15 
vleermuiswintertellingen 30 
muizen vangen met 
inloopvallen 

30 

vleermuiszoldertellingen 30 
hazelmuistellingen 10 
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klasse definitie 

goed 100 – 1000 punten 

redelijk 65 – 99 punten 

matig 25 – 64 punten 

slecht 0 – 24 punten 

niet geen waarnemingen 

 

Vogels (2000 – 2010) 

In de regel wordt er bij vogels onderscheid gemaakt tussen broedvogels (reproduceren) 
en water- en wintervogels (foerageren en pleisteren). Voor beide wordt in de tabel de 
onderzoeksvolledigheid gegeven, eerst broedvogels, dan water- en wintervogels. 

Voor het bepalen van de volledigheid van onderzoek wordt niet alleen gekeken naar het 
aantal vastgestelde soorten maar ook naar de onderzoeksintensiteit (is een gebied c.q. 
kilometerhok voldoende bekeken om iets te zeggen over het voorkomen van de 
vogelbevolking). Losse waarnemingen worden in deze berekening niet meegenomen. 

Broedvogels 
In de jaren 1998-2000 is er in het kader van het Atlasproject van de Nederlandse 
Broedvogels in geheel Nederland gewerkt aan het vergaren van broedvogeldata op het 
niveau van kilometerhokken. In besloten tot halfopen landschappen wordt 70-80% van 
de werkelijk in een kilometerhok aanwezige soorten vastgesteld. In open landschappen 
wordt uitgegaan van minimaal 80-100%. Een kilometerhok waar atlaswerk heeft 
plaatsgevonden wordt als redelijk onderzocht gekwalificeerd. 

Het Landelijk Soortenonderzoek Broedvogels (LSB) is in zijn huidige opzet in 1996 van 
start gegaan. Het richt zich op het jaarlijks verzamelen van de aantallen broedgevallen 
van in kolonies broedende soorten en de aantallen broedgevallen van zeldzame soorten. 
Van een selectie van zeldzame broedvogelsoorten wordt hierbij ook de verspreiding 
jaarlijks in kaart gebracht. Van de kolonievogelsoorten mag uitgegaan worden van een 
vrijwel landdekkende inventarisatie. 
Een kilometerhok is matig onderzocht als er na 1993 drie of meer keren een kolonie- 
en/of zeldzame soort is gemeld. 

Het Broedvogel Monitoring Project (BMP) is in 1984 van start gegaan en heeft tot doel 
de aantalveranderingen van min of meer algemene vogelsoorten te volgen. In vaste 
proefvlakken van 15 tot 500 hectare groot verspreid over Nederland wordt jaarlijks een 
vaste selectie aan soorten onderzocht. De selectie van soorten kan bestaan uit alle 
soorten of uit een set van bijzondere soorten, bijvoorbeeld alleen weidevogels (BMP-W). 
Een kilometerhok is goed onderzocht als er na 1995 twee keer een proefvlak is 
onderzocht. Als er een BMP-W proefvlak is onderzocht is het kilometerhok redelijk 
onderzocht. 

Beknopte eenmalige levering: toelichting op de tabel  5 van 12 



 

 

klasse definitie 

goed na 1995 twee keer een proefvlak BMP 

redelijk proefvlak BMP-W; of 

atlasproject 1998-2000 

matig drie of meer keer een kolonie- of zeldzame soort (LSB) gemeld 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 

Water- en wintervogels 
Vanaf seizoen 1992/93 is de coördinatie van de watervogeltellingen ondergebracht bij 
SOVON. Het gaat daarbij om de maandelijkse ganzen- en zwanentellingen, maandelijkse 
tellingen van de Zoete Rijkswateren, de midwintertelling in januari en tellingen in de 
Waddenzee. Bij een evaluatie van deze verscheidenheid aan watervogelprojecten, bleek 
de genoemde opzet niet geheel te voldoen. Door de projectmatige aanpak bleef de 
informatie over het voorkomen van watervogels versnipperd. Met ingang van het 
winterhalfjaar 2000/01 is het netwerk aan telgebieden uitgebreid, wordt het merendeel 
van de belangrijke watervogelgebieden in het winterhalfjaar maandelijks geteld en 
worden alle projectresultaten in een gezamenlijk rapport opgenomen. 

Een kilometerhok is goed onderzocht als er >25 maanden geteld is in de laatste 5 jaar. 
Als er >10 en <25 maanden is geteld in de laatste 5 jaar is het hok redelijk onderzocht. 
>5 en <10 maanden geteld is matig onderzocht. 

Het Punt Transect Tellingenproject (PTT) is het oudste monitoringproject van SOVON en 
werd in 1978 in het leven geroepen omdat van veel, vooral algemeen voorkomende, 
wintervogels vrijwel niets bekend was over de aantalsontwikkelingen binnen Nederland. 
De doelstellingen van het door SOVON en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
opgezette project waren (a) het volgen van de aantalsontwikkelingen van zoveel 
mogelijk soorten winter- en trekvogels door de jaren heen, zo mogelijk in relatie tot de 
achterliggende oorzaken en (b) het volgen van de veranderingen in de verspreiding van 
winter- en trekvogels. De uitvoering van het project is op alle punten gestandaardiseerd 
en houdt in dat waarnemers puntsgewijs op een vaste route gedurende een vaste tijd 
alle vogels tellen. 

Als er minimaal 2 punten meerjarig zijn onderzocht is het kilometerhok matig 
onderzocht. In alle andere gevallen is het kilometerhok slecht onderzocht. 

klasse definitie 

goed watervogeltellingen gedurende meer dan 24 maanden in de afgelopen 5 jaar 

redelijk watervogeltellingen gedurende 11 tot 24 maanden in de afgelopen 5 jaar 

matig meerjarig PTT van minimaal 2 punten; of 

watervogeltellingen gedurende 5 – 10 maanden in de afgelopen 5 jaar 

slecht niet minimaal 2 punten meerjarig PTT; of 

watervogeltellingen gedurende minder dan 5 maanden in de afgelopen 5 jaar 

niet geen waarnemingen 
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Amfibieën (2000 – 2010) 

Het aantal waarnemingen is in eerste instantiebepalend voor de onderzoekskwaliteit. 
Daarnaast worden er correcties toegepast op basis van de periode waarin de 
waarnemingen zijn gedaan en op basis van de aantallen soorten die wel of niet op de 
Rode Lijst staan. 

klasse definitie 

goed meetnetactiviteit in het kilometerhok; of 

meer dan 15 waarnemingen 

redelijk 8 – 14 waarnemingen 

matig 3 – 7 waarnemingen 

slecht 1 – 2 waarnemingen 

niet geen waarnemingen 

 
correctie 1 
Voor elke soort zijn zogenaamde “vroege” en “late” perioden van waarnemingen 
vastgesteld. Indien er in een kilometerhok meerdere waarnemingen uit de vroege en de 
late periode zijn gedaan, wordt een klasse hoger aan het kilometerhok gekoppeld. 

waarneming van: periode 

een willekeurige salamander in de periode februari – april vroeg 

een Gewone pad, Heikikker of Bruine kikker in de periode februari – juni vroeg 

een willekeurige salamander in de periode mei – augustus laat 

een willekeurige pad of kikker in de periode mei – augustus NIET zijnde van de 
Gewone pad of Heikikker of Bruine kikker 

laat 

 
correctie 2 
Bovenop de bovenstaande indeling en eerste correctie vindt nog een tweede correctie 
plaats als onderstaande geldt. Dit gebeurt alleen indien er sprake is van een exacte 
overeenkomst; is dat niet het geval dan vindt er geen verdere correctie plaats. 
 

aantal Rode-
Lijstsoorten 

aantal soorten niet 
op de Rode Lijst 

correctie 

1 of meer 5 of meer een klasse hoger 

2 of meer 4 een klasse hoger 

3 of meer 3 een klasse hoger 

1 of meer 0 een klasse lager indien Matig, Redelijk of Goed 
onderzocht 
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Reptielen (2000 – 2010) 

Het aantal waarnemingen is in eerste instantie bepalend voor de onderzoekskwaliteit. 
Daarnaast worden er correcties toegepast op basis van de periode waarin de 
waarnemingen zijn gedaan en op basis van de aantallen soorten die wel of niet op de 
Rode Lijst staan. 
 
klasse definitie 

goed meetnetactiviteit in het kilometerhok; of 

meer dan 8 waarnemingen 

redelijk 4 – 7 waarnemingen 

matig 2 – 3 waarnemingen 

slecht 1 waarneming 

niet geen waarnemingen 

 
correctie 1 
Voor elke soort zijn zogenaamde “vroege” en “late” perioden van waarnemingen 
vastgesteld. Indien er in een kilometerhok meerdere waarnemingen uit de vroege en de 
late periode zijn gedaan, wordt een klasse hoger aan het kilometerhok gekoppeld. 
 
waarneming in de maanden: periode 

februari - mei vroeg 

juni - augustus laat 

 
correctie 2 
Bovenop de bovenstaande indeling en eerste correctie vindt nog een tweede correctie 
plaats als onderstaande geldt. Dit gebeurt alleen indien er sprake is van een exacte 
overeenkomst; is dat niet het geval dan vindt er geen verdere correctie plaats. 
 
aantal Rode-Lijstsoorten correctie (indien mogelijk) 

als Gladde slang is gezien een klasse hoger 

als naast Gladde slang ook andere soort gezien twee klassen hoger 

als of Adder of Ringslang of Hazelworm of Muurhagedis gezien eenklasse hoger 

 

Vissen (2000 – 2010) 

De inventarisatieactiviteit voor vissen is hoofdzakelijk gebaseerd op het aantal 
aangetroffen soorten en het aantal bezoeken per kilometerhok. In de goed onderzochte 
hokken wordt een goed beeld verwacht van de kwalitatieve samenstelling van de 
visfauna in de genoemde onderzoeksjaren. Aanvullingen op deze soortenlijst kunnen 
voornamelijk nog verwacht worden bij toepassing van andere vismethodieken en/of 
veranderende milieuomstandigheden of uitbreiding van verspreidingsgebieden van 
individuele soorten. 
Van de redelijk onderzochte hokken wordt geen volledig beeld verwacht van de 
kwalitatieve samenstelling van de visfauna. Aanvullingen kunnen verwacht worden door 
meer veldwerk, toepassing van andere vismethodieken en/of veranderende milieu-
omstandigheden of uitbreiding van verspreidingsgebieden van individuele soorten. 
Slecht onderzocht zijn alle kilometerhokken die niet in een van beide bovengenoemde 
categorieën vallen.  
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De waarnemingen in het databestand van RAVON hebben hoofdzakelijk betrekking op 
vangsten met een steeknet. Elk vangstmiddel is echter selectief: het steeknet levert 
vooral veel jonge vis op en kleinere vissoorten. Juist veel van deze kleinere soorten 
vallen onder de Flora- en faunawet of de Habitatrichtlijn. Het schepnet is met name 
geschikt voor kwalitatieve bemonstering van kleinere watertypen als beken, sloten, 
weteringen en poelen. Voor meer kwantitatieve bemonsteringen worden doorgaans 
andere methodieken toegepast. 

klasse definitie 

goed 10 of meer soorten 

redelijk 5 – 9 soorten; of 

3 – 4 soorten, waarbij verhouding “aantal waarnemingen:aantal soorten” 2 of 
groter 

matig 3 – 4 soorten, waarbij verhouding “aantal waarnemingen:aantal soorten”  kleiner 
dan 2 

slecht 1 – 2 soorten 

niet geen waarnemingen 

 

Dagvlinders (2000 – 2010) 

Dagvlinders vliegen niet gedurende het gehele jaar. Sommige soorten vliegen in een 
generatie, die vaak niet meer dan vier tot zes weken als vlinder aanwezig is. De in het 
bestand opgeslagen waarnemingen zijn grotendeels gebaseerd op de waarnemingen van 
vlinders en slechts incidenteel op die van eitjes, rupsen of poppen. De momenten in een 
jaar dat in een kilometerhok naar vlinders is gekeken bepaalt dus de kans dat de 
aanwezige soorten allemaal gezien zijn. Voor de bepaling van de volledigheid van het 
onderzoek is dan ook gekeken naar de spreiding van de bezoeken over het seizoen in 
een kilometerhok waarbij aangenomen wordt dat in zeeklei, laagveen- en 
rivierengebieden gemiddeld minder soorten worden vastgesteld. Voor elke periode in 
het jaar dat het zinvol is om naar vlinders te kijken wordt een puntenaantal toegekend. 
Hierbij wordt niet meer gekeken naar het aantal waarnemingen in die periode. 

 periode week punten 

A 1 januari – 31 maart en/of 30 september – 31 december 1 – 13, 40 –52 1 

B 1 april – 12 mei 14 – 19 1 

C 13 mei – 9 juni 20 – 23 3 

D 10 juni – 7 juli 24 – 27 2 

E 8 juli – 4 augustus 28 – 31 4 

F 5 augustus – 29 september 32 – 39 2 

G geen datum, wel jaar 0 1 
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klasse definitie 

goed hogere zandgronden, duingebied en Zuid-Limburg: 10 of meer punten 

zeeklei, laagveen en rivierengebied: 8 of meer punten 

redelijk hogere zandgronden, duingebied en Zuid-Limburg: 5 – 9 punten 

zeeklei, laagveen en rivierengebied: 5 – 7 punten 

matig 3 – 4 punten 

slecht 1 – 2 punten 

niet 0 punten 

 

Nachtvlinders (micro’s en macro’s) 
De groepen van macro- en micronachtvlinders zijn soortenrijke groepen. Uit ervaring is 
gebleken dat het niet makkelijk is om alle soorten die in een hok voorkomen binnen 
enkele bezoeken en met slechts enkele onderzoeksmethoden vast te stellen. Goed 
nachtvlinderonderzoek bestaat daardoor eigenlijk uit het veelvuldig bezoeken van een 
gebied gedurende vele jaren en in vele seizoenen met verschillende technieken (licht, 
stroopsmeren, zichtwaarnemingen, etc.). Pas dan kan er een completere indruk bestaan 
van het werkelijke aantal soorten dat er voor komt. Om een indicatie te hebben van de 
soortenrijkdom in een gebied is het noodzakelijk de kennis van de omliggende hokken te 
betrekken bij de bepaling voor een onderzoeksdekking. De nu gehanteerde methode gaat 
uit van de verhouding tussen het aantal waargenomen soorten en het aantal theoretisch 
waar te nemen soorten. Dit geschiedt voor beide soortgroepen apart. Dat moet ook wel, 
want het aantal waarnemers, het aantal soorten en het aantal waarnemingen per groep 
verschilt enorm. 
Voor beide soortgroepen wordt per kilometerhok het aantal soorten bepaald dat er is 
vastgesteld en het aantal soorten dat er theoretisch zou kunnen voorkomen. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van de kennis over omliggende hokken. De verhouding van 
beide aantallen resulteert in het algemeen in een zeer laag getal, want vaak ligt het 
aantal waargenomen soorten enorm veel lager dan het aantal te verwachten soorten. 
De oorzaak is meestal dat er nog niet voldoende onderzoek is geweest in een gebied. 
De resulterende waarden worden nu verder geclassificeerd op basis van het oordeel van 
een expert. 

klasse definitie; percentage aangetroffen soorten van theoretisch totaal aantal 

goed 21% – 100% 

redelijk 7% - 20% 

matig 4% - 6% 

slecht 0% - 3% 

niet geen waarnemingen 
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Libellen (2000 – 2010) 

Libellen vliegen niet gedurende het gehele jaar. De meeste soorten vliegen in een 
generatie, die vaak niet meer dan zes tot acht weken duurt. De waarnemingen zijn 
gebaseerd op de waarnemingen van libellen en slechts incidenteel op die van larven of 
larvenhuidjes. De momenten in een jaar dat in een kilometerhok naar libellen is 
gekeken bepaalt dus de kans dat de aanwezige soorten allemaal gezien zijn. Voor de 
bepaling van de volledigheid van het onderzoek is dan ook gekeken naar de hoeveelheid 
waarnemingen in een kilometerhok en het aantal maanden dat er waarnemingen zijn 
gedaan. 

klasse definitie 

goed waarnemingen uit meer dan 3 maanden; of 

meer dan 10 waarnemingen uit 2 of 3 maanden; of 

meer dan 25 waarnemingen uit minimaal 1 maand 

redelijk 10 of minder waarnemingen uit 2 of 3 maanden; of 

minder dan 26 waarnemingen uit 1 maand 

matig 10 of minder waarnemingen, waarbij de gezamenlijke set van waarnemingen uit 
maximaal 1 maand 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 

 

Sprinkhanen (2000 – 2010) 

Bijna alle soorten sprinkhanen zijn in de nazomer aan te treffen. Het is daardoor 
mogelijk om tijdens twee bezoeken de sprinkhaanfauna van een gebied goed in kaart te 
brengen (onderzoeksintensiteit = goed). Als er slechts 1 bezoek aan een gebied is 
afgelegd kunnen er soorten zijn gemist (onderzoeksintensiteit = matig). De categorieën 
slecht en redelijk worden dus niet ingevuld. 

klasse definitie 

goed 2 bezoeken aan het gebied gebracht 

redelijk n.v.t. 

matig 1 bezoek aan het gebied gebracht 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 

 

Overige ongewervelden  

Deze groep is een bundeling van zes verschillende soortgroepen met beleidsrelevante 
soorten (de Habitatrichtlijn, de Flora- en faunawet en de Rode Lijst). Het gaat om: bijen, 
kevers, mieren, bloedzuigers en mollusken van de Habitatrichtlijn. Omdat het groepen 
betreft met een ver uiteenlopende biologie en ecologie zijn de methoden en perioden 
van waarnemen en gegevens verzamelen niet eenduidig. Bovendien betreft het hier 
gepresenteerde bestand een opsomming van deze verschillende groepen. Daardoor kan 
een indicatie voor de bepaling van de volledigheid niet gegeven worden.  
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Zeeorganismen 

De groep van zeeorganismen is erg divers. Voor deze soortgroep is nog geen systematiek 
uitgewerkt om onderzoeksvolledigheid te bepalen. Er zijn echter wel vaste duiklocaties 
langs de kust die frequent worden onderzocht door waarnemers van ANEMOON. Voor 
deze locaties wordt aangenomen dat ze goed zijn onderzocht.  
 
klasse definitie 

goed vaste duiklocaties ANEMOON 

redelijk n.v.t. 

matig n.v.t. 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tekstversie d.d. 24 augustus 2010  
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Foto 1: Overzichtsfoto van de nieuwbouwlocatie (maïsakker) 

 

Foto 2: Overzichtsfoto met op de voorgrond de nieuwbouwlocatie en op de achtergrond de 

bebouwing van De Gaarde 345/345a. 
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Foto 3: Overzichtsfoto van de nieuwbouwlocatie (links) en de Zelhemse of Groote beek 

(rechts). 

 

Foto 4: De eikenlaan langs De Gaarde, met rechts de nieuwbouwlocatie (maïsakker). 
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Foto 5: Graafsporen van een mol. 

 

Foto 6: Knotwilgen op de noordwestelijke terreingrens. 
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Foto 7: Overzichtsfoto van de tuin van De Gaarde 345/345a. 

 

Foto 8: Overzichtsfoto van de bebouwing van De Gaarde 345/345a. 
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Foto 9: Kleine ooievaarsbek. 

 

Foto 10: Paarse dovenetel. 
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Foto 11: Ridderzuring. 

 

Foto 12: Uitwerpselen van een haas. 
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Onderbouwing versterking EHS bij De Gaarde 345 te Doetinchem 
 
Toelichting op plan voor bebouwing en landschappelijke inpassing van het perceel naast de 
Gaarde 345 te Doetinchem, gelegen in een EHS verbindingszone (evz). 
 

Kernkwaliteiten EHS 
 
Het plan is om bedrijfsvoering van een fietsenbedrijf stop te zetten en hiervoor in de plaats 4 woningen te 
realiseren. Om aantasting van de EHS te voorkomen en de kernkwaliteiten ter plaatste te versterking 
wordt naast deze woningbouw ook nieuwe natuur gerealiseerd. Om zo goed mogelijk aan te sluiten op de 
bestaande natuur wordt gekeken naar de kernkwaliteiten van de EHS in het plangebied. 
Het plangebied ligt in EHS verbindingszone: Ecologische Verbindingszone Zelhemse of Grootte beek. Er 
zijn een aantal kernkwaliteiten aangewezen voor deze verbindingszone. Op basis van Atlas Groen 
Gelderland van de Provincie Gelderland gelden de volgende kernkwaliteiten ter plekke:   
 
Natuurdoeltypen (kernkwaliteit) 

Gebied 
code  

Gebiedsoppervlak  Natuurdoeltype  
Oppervlakte 
natuurdoeltype (%)  

Aantal 
stapstenen  

L175  216  
nat matig voedselrijk 

grasland (zuur)  
8  0  

L175  216  
stapsteen 

kamsalamander  
4  3  

L175  216  
stapsteen ijsvogelvlinder 

(klein)  
2  2  

 
 
De volgende modellen zijn geprojecteerd op deze evz: 

 
Ecologische verbindingszones (kernkwaliteit) 

EVZ-model  

model kamsalamander  

model das  

model ijsvogelsvlinder  
 

 
Nat matig voedselrijk grasland (zuur):  
natte tot vochtige zand en veengrond, die vaak onder invloed staan van kwelwater 
 
Model kamsalamander:  
Dit model bestaat uit een corridor met stapstenen, ingebed in een landschapszone.'Natte' elementen, met 
name poelen, zijn essentieel. Behalve de kamsalamander kunnen ook andere zeldzame amfibieën -
heikikker, boomkikker, knoflookpad- en ringslang doelsoort zijn.  
Dit model mikt op een herstel van kleinschaligheid, inclusief natte elementen. Daarmee is het toepasbaar 
zowel in het rivierengebied als op de lage zandgronden. De kwaliteit van de natte elementen is van groot 
belang, terwijl de 'droge' elementen zeer verschillend kunnen zijn. Het model biedt plaats aan een zeer 
grote verscheidenheid aan organismen, van spitsmuis tot steenuil en van libel tot vleermuis. De poelen 
dienen echter vrij van vis te zijn en te blijven. 
 
Landschapszone 
De landschapszone bestaat uit kleinschalig landschap met een samenhangend netwerk van elementen, 
zoals bij de corridor genoemd, in het cultuurlandschap. Daarnaast liggen in deze landschapszone kleine 
poelen: 500m2, opgenomen in het netwerk.  
De breedte van de landschapszone is 250 m. per strekkende km. Buiten de stapstenen zijn tenminste 5 
poelen, deze liggen goed verspreid, als kleine stapstenen. 
 
Begroeiing corridor: ruigte, struweel, (vochtig) schraalland, kleine loofbosjes, greppels, houtwal, oevers 
van sloten of beken, en dergelijke.  
 
Model ijsvogelvlinder:  



Dit model is gebaseerd op het model kleine ijsvogelvlinder en bestaat uit grote en kleine stapstenen open 
bos, in een landschapszone. Het is met name bedoeld voor organismen die niet zozeer uitgestrekte 
bossen nodig hebben, maar bos van hoge kwaliteit: vochtig, met gevarieerde samenstelling en 
structuurrijke randen en open plekken. De kleine ijsvogelvlinder en de grote weerschijnvlinder zijn daarvan 
goede voorbeelden. Tevens dient het model om kleine, geïsoleerde maar waardevolle bosjes uit hun 
isolement te halen.  
 
Landschapszone 
De landschapszone is 250 meter breed en bestaat uit kleinschalig landschap of open bos. In een agrarisch 
landschap bevorderen houtwallen de dispersie. 
 
Model Das:  
Dit model is gebaseerd op de modellen das en boommarter en bestaat uit een brede corridor. De corridor 
is opgebouwd uit kleinschalig landschap waarin houtwallen, singels en bosjes dekking bieden en geleiding 
geven, en waarin voldoende geschikte voedselgebieden aanwezig zijn. 'Natte' elementen zijn niet 
noodzakelijk.  
Dit model is, behalve voor das en boommarter, functioneel voor allerlei dieren van bossen, bosranden en 
kleinschalig landschap. In een enkel geval is dit model toegekend aan zones die in de eerste plaats 
verbetering van de uitwisseling van edelherten beogen. Dan dienen de voorkomende barrières (wegen) op 
een andere manier overbrugd te worden.  
 
Landschapszone 
In dit model vallen corridor en landschapszone samen; de landschapszone is in principe 500 meter breed, 
over maximaal een kilometer smaller (tot 100 meter). 
 
Begroeiing corridor: kleinschalig agrarisch gebied met vochtige weilanden, houtwallen, singels, lanen, 
bosjes en dergelijke.   
 

Effect ruimtelijke plannen op aanwezige kernkwaliteiten EHS 
 
Met de genoemde kernkwaliteiten kamsalamander en nat matig voedselrijk grasland is de evz Zelhemse 
Beek vooral een natte evz. De modellen das, kamsalamander en ijsvogelvlinder duiden allemaal op een 
halfopen landschap met een kleinschalige afwisseling van bosjes, houtwallen, poelen, natuurlijke 
graslanden en waterlopen. Het gaat er met name om of deze kleinschaligheid behouden blijft, er geen 
natuurlijke elementen verdwijnen en er geen aantasting plaatsvindt van de waterhuishouding. 
 
Hoe wordt aantasting voorkomen? 
Alle huidige aanwezige beplanting in en rondom het plangebied blijft behouden. Er worden geen ingrepen 
uitgevoerd aan de Zelhemse Beek. Ook de natuurvriendelijke oever blijft gehandhaafd. Er vinden geen 
ingrepen plaats die een negatief effect hebben op de grondwaterstand en –kwaliteit van het gebied ter 
plaatse. 
 
In het kader van de geplande ruimtelijke ontwikkeling verdwijnt er een gedeelte open grasland. Hier komt 
een gedeelte bebouwing, verhard oppervlak en tuin. De tuin zal grotendeels ingericht worden met 
inheemse boomsoorten en streekeigen landschapselementen. Grasvegetaties worden als ruw grasland op 
extensieve wijze ingericht en beheerd. Een gedeelte van het huidige open grasland blijft behouden. 
 
Hoe versterkt de geplande ruimtelijke ontwikkeling de kernkwaliteiten? 
Het plan voorziet naast nieuwe bebouwing ook in het realiseren van een aantal natuurlijke elementen die 
een versterking van de kernkwaliteiten van de EHS ter plekke beogen. Bij deze nieuwe natuur wordt 
rekening gehouden met streekeigen beplanting en aansluiting op bestaand groen. Het creëeren van 
nieuwe natuur is één van de ontwikkelingsopgaven voor de gehele Ecologische Hoofdstructuur.  
 
Direct langs de Zelhemse Beek wordt een aanplant van zwarte elzen met struweel (hazelaar en gewone 
vogelkers) aangebracht. Deze groenstrook vormt een beekbegeleidende vegetatie, waarin kenmerkende 
soorten voor vochtige omstandigheden gebruikt worden. Deze nieuwe aanplant sluit aan op bestaande 
vegetatie langs de Oude Rozengaardseweg en bestaande vegetatie langs de Zelhemse Beek. Deze 
belanting past binnen de inrichtingsvoorschriften voor een corridor uit de aangewezen modellen 
kamsalamander, das en ijsvogelvlinder. De aanplant vormt een soort afscherming van de beek ten 
opzichte van de geplande bebouwing op het perceel. 
 
Tussen de Zelhemse Beek en de Oude Rozengaardsweg wordt een geriefhoutbosje aangeplant. Hiervoor 
worden de inheemse soorten winterlinde en haagbeuk gebruikt. Dit bosje sluit aan op bestaande 
laanbeplanting langs de Oude Rozengaardseweg en op de nieuw aan te leggen beekbegeleidende 



beplanting langs de Zelhemse beek. Deze belanting past binnen de inrichtingsvoorschriften voor een 
corridor uit de aangewezen modellen kamsalamander, das en ijsvogelvlinder. 
 
Op de erfgrens tussen het plangebied en het perceel horende bij De Gaarde 345 komt een struweel. 
Hiervoor worden de kenmerkende, streekeigen soorten meidoorn, vuilboom en gelderse roos gebruikt. 
Deze nieuwe aanplant sluit aan op de laanbeplanting langs de Oude Rozengaardseweg, de 
natuurontwikkeling met poel bij De Gaarde 345 en op de aanwezige beekbegeleidende beplanting langs 
de Zelhemse Beek. Deze belanting past binnen de inrichtingsvoorschriften voor een corridor uit de 
aangewezen modellen kamsalamander, das en ijsvogelvlinder. 
 
De graslandpercelen wordt als ruw gras op extensieve wijze beheerd. Hierdoor neemt het voedselaanbod 
voor een doelsoorten als de das toe. Deze extensieve graslanden vormen een potentieel leefgebied voor 
diverse dagvlindersoorten als icarusblauwtje, oranjetipje, kleine vuurvlinder en diverse andere insecten. 
 
Significante negatieve effecten op de kernkwaliteiten van de Ecologische Hoofdstructuur ter plekke 
worden niet verwacht. Door de realisatie van nieuwe natuur, het gebruik van inheemse, streekeigen 
soorten en het aansluiten op bestaande groenstructuren vormt de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling een versterking voor de kernkwaliteiten van de EHS ter plekke. 
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Waterparagraaf De Gaarde 345 te Doetinchem 

Het waterbeleid van Rijk en provincie is gericht op een veilig en goed bewoonbaar land met gezonde, 
duurzame watersystemen. In het Waterbeheerplan 2010-2015 van Waterschap Rijn en IJssel staat het 
beleid beschreven op een drietal hoofdthema's. Voor het thema Veiligheid is bescherming tegen hoog 
water op de rivieren het speerpunt. Het functioneren van de primaire en regionale waterkeringen staat 
hierbij centraal. Het thema Watersysteembeheer is gericht op het voorkomen van afwenteling door het 
hanteren van de drietrapsstrategie "Vasthouden-Bergen-Afvoeren". Voor de waterkwaliteit is het 
uitgangspunt “stand still - step forward”. Watersysteembenadering en integraal waterbeheer dienen als 
handvatten voor het benutten van de natuurlijke veerkracht van een watersysteem. Het einddoel is een 
robuust en klimaatbestendig watersysteem voor de toekomst. Voor het thema Waterketenbeheer 
streeft Waterschap Rijn en IJssel naar een goed functionerende waterketen waarbij er een optimale 
samenwerking met de gemeenten wordt nagestreefd.  

Ruimtelijke ordening en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er is meer ruimte nodig voor 
het waterbeheer van de toekomst. Ook op andere terreinen, zoals recreatie, wonen en landbouw 
speelt water een centrale rol. Het waterschap wil in het watertoetsproces vroegtijdig meedenken over 
de rol van het water in de ruimtelijke ontwikkeling en wil samen met de gemeente op zoek naar de 
bijdrage die water kan leveren aan de verbetering van de leefomgeving. 
 
Huidige/ geplande inrichting 
Binnen het plangebied (braakliggend in figuur 1) is een landschappelijke ontwikkeling van 4 woningen 
voorzien (figuur 2). De toename van verhard oppervlak is ca. 550 m2.  
 

 
 
 
 
De voor het waterschap relevante waterthema’s zijn benoemd in de ‘watertoetstabel’. Hierin wordt per 
onderwerp getoetst of het thema relevant is. Blijkt een thema relevant dan is dat nader uitgewerkt in 
navolgende paragrafen.  
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Watertoetstabel 
 Thema Toetsvraag Relevant 

Veiligheid 
 

1. Ligt in of binnen 20 meter vanaf het plangebied een waterkering? (primaire 
     waterkering, regionale waterkering of kade) 
2. Ligt het plangebied in een waterbergingsgebied of winterbed van een rivier? 

Ja/Nee 
 

Ja/Nee 

Riolering en 
Afvalwaterketen 

1. Is de toename van het afvalwater (DWA) groter dan 1m3/uur? 
2. Ligt in het plangebied een persleiding van WRIJ? 
3. Ligt in of nabij het plangebied een RWZI van het waterschap? 

Ja /Nee 
Ja /Nee 
Ja /Nee 

Wateroverlast 
(oppervlakte-
water) 

 

1. Is er sprake van toename van het verhard oppervlak met meer dan 2500m2? 
2. Is er sprake van toename van het verhard oppervlak met meer dan 500m2? 
3. Zijn er kansen voor het afkoppelen van bestaand verhard oppervlak?  
4. In of nabij het plangebied bevinden zich natte en laag gelegen gebieden,  
     beekdalen, overstromingsvlaktes? 

Ja /Nee 
Ja/Nee 
Ja /Nee 
Ja /Nee 

Oppervlakte- 
waterkwaliteit 

1. Wordt vanuit het plangebied (hemel)water op oppervlaktewater geloosd? 
 

Ja/Nee 
 

Grondwater- 
overlast 

1. Is in het plangebied sprake van slecht doorlatende lagen in de ondergrond?  
3. Is in het plangebied sprake van kwel? 
4. Beoogt het plan dempen van perceelsloten of andere wateren?  

Ja/Nee 
Ja/Nee 
Ja/Nee 

Grondwater- 
kwaliteit 

1. Ligt het plangebied in de beschermingszone van een drinkwateronttrekking?  Ja/Nee 

Inrichting en 
beheer 

1. Bevinden zich in of nabij het plangebied wateren die in eigendom of beheer zijn 
bij het waterschap? 

2. Heeft het plan herinrichting van watergangen tot doel? 

Ja/Nee 
 

Ja/Nee 

Volksgezondheid 
 

1. In of nabij het plangebied bevinden zich overstorten uit het gemengde stelsel?  
2. Bevinden zich, of komen er functies, in of nabij het plangebied die 

milieuhygiënische of verdrinkingsrisico’s met zich meebrengen (zwemmen, 
spelen, tuinen aan water)? 

Ja/Nee 
 
 

Ja /Nee 

Natte natuur 1. Bevindt het plangebied zich in of nabij een natte EVZ? 
2. Ligt in of nabij het plangebied een HEN of SED water? 
3. Bevindt het plangebied zich in beschermingszones voor natte natuur? 
4. Bevindt het plangebied zich in een Natura 2000-gebied? 

Ja/Nee 
Ja /Nee 
Ja /Nee 
Ja /Nee 

Verdroging 1. Bevindt het plangebied zich in een TOP-gebied? Ja /Nee 

Recreatie 1. Bevinden zich in het plangebied watergangen en/of gronden in beheer van het 
waterschap waar actief recreatief medegebruik mogelijk wordt? 

 
Ja /Nee 

Cultuurhistorie 1. Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het plangebied aanwezig? Ja /Nee 

 
Samengevat worden de thema’s ‘wateroverlast’ (toename verhard ca. 550 m2), 
‘oppervlaktewaterkwaliteit’ (lozing in oppervlaktewater), ‘grondwateroverlast’ (slecht doorlatende lagen 
in de bodem), inrichting en beheer en de EVZ nader uitgewerkt.  
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Wateroverlast (oppervlaktewater) 
Belangen:  
Een toename in het verharde oppervlak resulteert in een versnelde afvoer van hemelwater. Als dit 
hemelwater niet vertraagd wordt afgevoerd wordt het watersysteem zwaarder belast en het 
waterbezwaar naar benedenstroomse gebieden afgewenteld. Ook is er geen aanvulling van het 
grondwater. Uitgangspunt is dat (nieuwe) ontwikkelingen minimaal hydrologisch neutraal zijn of een 
verbetering ten opzichte van de huidige situatie. 
 
Door de ontwikkelingen in het plangebied neemt het verhard oppervlak toe met ca. 550 m2. Er is geen 
mogelijkheid om bestaand verhard oppervlak af te koppelen van het rioolstelsel (braakliggend/ geen 
bebouwing in de huidige situatie). Er is in de huidige situatie geen sprake van afvoer op riolering. Om 
wateroverlast te voorkomen wordt het hemelwater niet afgevoerd naar het rioolstelsel maar volgens de 
trits vasthouden - bergen – afvoeren behandeld. Het hemelwater wordt ter plaatse geïnfiltreerd/ 
geborgen in wadi’s, infiltratievoorzieningen, helofytenfilters, bergingsvijver, etc. In een vervolgstadium 
wordt dit nader uitgewerkt. De dimensioneringsberekeningen van de diverse voorzieningen zijn 
opgenomen in de bijlage bij het bestemmingsplan (of verwijzen naar waterhuishoudkundigplan dat is 
goedgekeurd door het waterschap). Op deze wijze kan regenbui T=10+10%  (40mm * 550 m2 = 22 m3) 
worden opgevangen in het plangebied en vertraagd worden afgevoerd. In extreme situaties zou bui 
T=100+10% tot aan maaiveld of op maaiveld geborgen kunnen worden zonder dat er waterschade 
optreedt.  
 
Oppervlaktewaterkwaliteit 
Belangen:  
Nieuwe ontwikkelingen mogen geen verslechtering van de oppervlaktewaterkwaliteit tot gevolg 
hebben. 
Vanuit het plangebied wordt hemelwater via een nader te bepalen methode geloosd op het 
oppervlaktewatersysteem (zie ook wateroverlast). Het plan maakt geen functies mogelijk die tot 
verslechtering van de waterkwaliteit leiden. 
 
Grondwateroverlast 
Belangen:  
Nieuwe ontwikkelingen mogen geen structurele overlast van het grondwater ondervinden of 
grondwateroverlast veroorzaken.  
Het plangebied kenmerkt zich door een slecht doorlatende deklaag (matig/ zeer fijn zand, matig tot 
uiterst siltig1) bevinden zich slecht doorlatende lagen. De grondwaterstand is overgenomen uit de 
Wateratlas van de provincie Gelderland en bedraagt (GHG) ca. 1,20- 1,6 m-mv).  
 
Inrichting en beheer 
In of nabij het plangebied zijn twee watergangen gelegen: aan de noordzijde watergang GRB00.000 
(de Grote Beek) en aan de zuidzijde watergang GRB04.000. Het beheer en onderhoud van het 
watersysteem dient met het reguliere onderhoudsmaterieel van het waterschap mogelijk te zijn. De 
voorgenomen ontwikkelingen hebben geen belemmering voor het reguliere beheer en onderhoud van 
deze watergangen. Voor beide watergangen is de Keur van toepassing. Dit betekent dat er naast de 
watergang tot 5 meter uit de insteek van de watergang een beschermingszone ligt. Activiteiten en 
werkzaamheden in deze zone zijn vergunningplichtig. 
 
Natte natuur 
Het plangebied bevindt zich in een Ecologische Verbindingszone (EVZ), de Grote Beek maakt 
onderdeel uit van deze verbindingszone. Hierop is het Kamsalamandermodel van toepassing. Dit 
model mikt op een herstel van kleinschaligheid inclusief natte elementen. De kwaliteit van de natte 
elementen is van groot belang, terwijl de “droge” elementen zeer verschillend kunnen zijn2.  
 
Vanuit de gemeente is een notitie opgesteld waarin een onderbouwing is opgenomen dat de 
ontwikkeling past binnen de aanleg van de EVZ “Significante negatieve effecten op de kernkwaliteiten 
van de Ecologische Hoofdstructuur ter plekke worden niet verwacht. Door de realisatie van nieuwe 

                                                
1
 Verkennend bodemonderzoek Aveco de Bondt, kenmerk R-PTW/510   102247, d.d. 4 februari 2011 

2
 Modellen provinciale Ecologische Verbindingszones (EVZ) 
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natuur, het gebruik van inheemse, streekeigen soorten en het aansluiten op bestaande 
groenstructuren vormt de geplande ruimtelijke ontwikkeling een versterking voor de kernkwaliteiten 
van de EHS ter plekke”. Deze notitie is opgenomen in bijlage 2.  
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 

Onderbouwing versterking EHS bij De Gaarde 345 te Doetinchem 
 
Toelichting op plan voor bebouwing en landschappelijke inpassing van het perceel naast de Gaarde 345 te 
Doetinchem, gelegen in een EHS verbindingszone (evz). 

 

Kernkwaliteiten EHS 
 
Het plan is om bedrijfsvoering van een fietsenbedrijf stop te zetten en hiervoor in de plaats 4 woningen te realiseren. Om 
aantasting van de EHS te voorkomen en de kernkwaliteiten ter plaatste te versterking wordt naast deze woningbouw ook 
nieuwe natuur gerealiseerd. Om zo goed mogelijk aan te sluiten op de bestaande natuur wordt gekeken naar de 
kernkwaliteiten van de EHS in het plangebied. 
Het plangebied ligt in EHS verbindingszone: Ecologische Verbindingszone Zelhemse of Grote beek. Er zijn een aantal 
kernkwaliteiten aangewezen voor deze verbindingszone. Op basis van Atlas Groen Gelderland van de Provincie Gelderland 
gelden de volgende kernkwaliteiten ter plekke:   
 
Natuurdoeltypen (kernkwaliteit) 

Gebied 
code  

Gebiedsoppervlak  Natuurdoeltype  
Oppervlakte natuurdoeltype 
(%)  

Aantal 
stapstenen  

L175  216  
nat matig voedselrijk grasland 
(zuur)  

8  0  

L175  216  stapsteen kamsalamander  4  3  

L175  216  stapsteen ijsvogelvlinder (klein)  2  2  
 

 
De volgende modellen zijn geprojecteerd op deze evz: 

 
Ecologische verbindingszones (kernkwaliteit) 

EVZ-model  

model kamsalamander  

model das  

model ijsvogelsvlinder  
 

 
Nat matig voedselrijk grasland (zuur):  
natte tot vochtige zand en veengrond, die vaak onder invloed staan van kwelwater 
 
Model kamsalamander:  
Dit model bestaat uit een corridor met stapstenen, ingebed in een landschapszone.'Natte' elementen, met name poelen, zijn 
essentieel. Behalve de kamsalamander kunnen ook andere zeldzame amfibieën -heikikker, boomkikker, knoflookpad- en 
ringslang doelsoort zijn.  
Dit model mikt op een herstel van kleinschaligheid, inclusief natte elementen. Daarmee is het toepasbaar zowel in het 
rivierengebied als op de lage zandgronden. De kwaliteit van de natte elementen is van groot belang, terwijl de 'droge' 
elementen zeer verschillend kunnen zijn. Het model biedt plaats aan een zeer grote verscheidenheid aan organismen, van 
spitsmuis tot steenuil en van libel tot vleermuis. De poelen dienen echter vrij van vis te zijn en te blijven. 
 
Landschapszone 

De landschapszone bestaat uit kleinschalig landschap met een samenhangend netwerk van elementen, zoals bij de corridor 
genoemd, in het cultuurlandschap. Daarnaast liggen in deze landschapszone kleine poelen: 500m2, opgenomen in het 
netwerk.  
De breedte van de landschapszone is 250 m. per strekkende km. Buiten de stapstenen zijn tenminste 5 poelen, deze liggen 
goed verspreid, als kleine stapstenen. 
 
Begroeiing corridor: ruigte, struweel, (vochtig) schraalland, kleine loofbosjes, greppels, houtwal, oevers van sloten of beken, 
en dergelijke.  
 
Model ijsvogelvlinder:  
Dit model is gebaseerd op het model kleine ijsvogelvlinder en bestaat uit grote en kleine stapstenen open bos, in een 
landschapszone. Het is met name bedoeld voor organismen die niet zozeer uitgestrekte bossen nodig hebben, maar bos van 
hoge kwaliteit: vochtig, met gevarieerde samenstelling en structuurrijke randen en open plekken. De kleine ijsvogelvlinder en 
de grote weerschijnvlinder zijn daarvan goede voorbeelden. Tevens dient het model om kleine, geïsoleerde maar waardevolle 
bosjes uit hun isolement te halen.  
 
Landschapszone 
De landschapszone is 250 meter breed en bestaat uit kleinschalig landschap of open bos. In een agrarisch landschap 
bevorderen houtwallen de dispersie. 
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Model Das:  
Dit model is gebaseerd op de modellen das en boommarter en bestaat uit een brede corridor. De corridor is opgebouwd uit 
kleinschalig landschap waarin houtwallen, singels en bosjes dekking bieden en geleiding geven, en waarin voldoende 
geschikte voedselgebieden aanwezig zijn. 'Natte' elementen zijn niet noodzakelijk.  
Dit model is, behalve voor das en boommarter, functioneel voor allerlei dieren van bossen, bosranden en kleinschalig 
landschap. In een enkel geval is dit model toegekend aan zones die in de eerste plaats verbetering van de uitwisseling van 
edelherten beogen. Dan dienen de voorkomende barrières (wegen) op een andere manier overbrugd te worden.  
 
Landschapszone 
In dit model vallen corridor en landschapszone samen; de landschapszone is in principe 500 meter breed, over maximaal een 
kilometer smaller (tot 100 meter). 
 
Begroeiing corridor: kleinschalig agrarisch gebied met vochtige weilanden, houtwallen, singels, lanen, bosjes en dergelijke.   
 

Effect ruimtelijke plannen op aanwezige kernkwaliteiten EHS 
 
Met de genoemde kernkwaliteiten kamsalamander en nat matig voedselrijk grasland is de evz Zelhemse Beek vooral een 
natte evz. De modellen das, kamsalamander en ijsvogelvlinder duiden allemaal op een halfopen landschap met een 
kleinschalige afwisseling van bosjes, houtwallen, poelen, natuurlijke graslanden en waterlopen. Het gaat er met name om of 
deze kleinschaligheid behouden blijft, er geen natuurlijke elementen verdwijnen en er geen aantasting plaatsvindt van de 
waterhuishouding. 
 
Hoe wordt aantasting voorkomen? 
Alle huidige aanwezige beplanting in en rondom het plangebied blijft behouden. Er worden geen ingrepen uitgevoerd aan de 
Zelhemse Beek. Ook de natuurvriendelijke oever blijft gehandhaafd. Er vinden geen ingrepen plaats die een negatief effect 
hebben op de grondwaterstand en –kwaliteit van het gebied ter plaatse. 
 
In het kader van de geplande ruimtelijke ontwikkeling verdwijnt er een gedeelte open grasland. Hier komt een gedeelte 
bebouwing, verhard oppervlak en tuin. De tuin zal grotendeels ingericht worden met inheemse boomsoorten en streekeigen 
landschapselementen. Grasvegetaties worden als ruw grasland op extensieve wijze ingericht en beheerd. Een gedeelte van 
het huidige open grasland blijft behouden. 
 
Hoe versterkt de geplande ruimtelijke ontwikkeling de kernkwaliteiten? 

Het plan voorziet naast nieuwe bebouwing ook in het realiseren van een aantal natuurlijke elementen die een versterking van 
de kernkwaliteiten van de EHS ter plekke beogen. Bij deze nieuwe natuur wordt rekening gehouden met streekeigen 
beplanting en aansluiting op bestaand groen. Het creëren van nieuwe natuur is één van de ontwikkelingsopgaven voor de 
gehele Ecologische Hoofdstructuur.  
 
Direct langs de Zelhemse Beek wordt een aanplant van zwarte elzen met struweel (hazelaar en gewone vogelkers) 
aangebracht. Deze groenstrook vormt een beekbegeleidende vegetatie, waarin kenmerkende soorten voor vochtige 
omstandigheden gebruikt worden. Deze nieuwe aanplant sluit aan op bestaande vegetatie langs de Oude Rozengaardseweg 
en bestaande vegetatie langs de Zelhemse Beek. Deze beplanting past binnen de inrichtingsvoorschriften voor een corridor 
uit de aangewezen modellen kamsalamander, das en ijsvogelvlinder. De aanplant vormt een soort afscherming van de beek 
ten opzichte van de geplande bebouwing op het perceel. 
 
Tussen de Zelhemse Beek en de Oude Rozengaardsweg wordt een geriefhoutbosje aangeplant. Hiervoor worden de 
inheemse soorten winterlinde en haagbeuk gebruikt. Dit bosje sluit aan op bestaande laanbeplanting langs de Oude 
Rozengaardseweg en op de nieuw aan te leggen beekbegeleidende beplanting langs de Zelhemse beek. Deze beplanting 
past binnen de inrichtingsvoorschriften voor een corridor uit de aangewezen modellen kamsalamander, das en 
ijsvogelvlinder. 
 
Op de erfgrens tussen het plangebied en het perceel horende bij De Gaarde 345 komt een struweel. Hiervoor worden de 
kenmerkende, streekeigen soorten meidoorn, vuilboom en gelderse roos gebruikt. Deze nieuwe aanplant sluit aan op de 
laanbeplanting langs de Oude Rozengaardseweg, de natuurontwikkeling met poel bij De Gaarde 345 en op de aanwezige 
beekbegeleidende beplanting langs de Zelhemse Beek. Deze belanting past binnen de inrichtingsvoorschriften voor een 
corridor uit de aangewezen modellen kamsalamander, das en ijsvogelvlinder. 
 
De graslandpercelen wordt als ruw gras op extensieve wijze beheerd. Hierdoor neemt het voedselaanbod voor een 
doelsoorten als de das toe. Deze extensieve graslanden vormen een potentieel leefgebied voor diverse dagvlindersoorten als 
icarusblauwtje, oranjetipje, kleine vuurvlinder en diverse andere insecten. 
 
Significante negatieve effecten op de kernkwaliteiten van de Ecologische Hoofdstructuur ter plekke worden niet 
verwacht. Door de realisatie van nieuwe natuur, het gebruik van inheemse, streekeigen soorten en het aansluiten op 
bestaande groenstructuren vormt de geplande ruimtelijke ontwikkeling een versterking voor de kernkwaliteiten van 
de EHS ter plekke. 
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Bijlage 8  Inrichtingsplan De Gaarde, perceel 

natuurcompensatie
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan De Gaarde tussen 345 en 347 - 2015 met identificatienummer 

NL.IMRO.0222.R07H307A-0002 van de gemeente Doetinchem;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten NL.IMRO.0222.R07H307A-0002 met de 

bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3  aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 

regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 

gronden;

1.4  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5  aan huis gebonden bedrijf:

het beroepsmatig verlenen van diensten of het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid 

door middel van handwerk, dat door zijn beperkte omvang in een woning en de daarbij 

behorende aangebouwde bijgebouwen, met behoud van de woonfunctie kan worden 

uitgeoefend;

1.6  aan huis gebonden beroep:

een dienstverlenend beroep, waaronder een vrij beroep, dat in of bij een woning wordt 

uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een 

ruimtelijke uitwerking heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.7  achtererfgebied

erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer 

dan 1 m van de voorkant, van het hoofdgebouw;
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1.8  agrarische bedrijvigheid

bedrijvigheid, geheel of overwegend gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen van agrarische 

producten, zoals het telen van gewassen, het fokken en/of houden van dieren, waaronder 

productiegerichte paardenhouderijen;

1.9  antennedrager

antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne;

1.10  antenne-installatie

installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet in 

een of meer techniekkasten opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende 

bevestigingsconstructie;

1.11  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.12  bed & breakfast:

een aan de woonfunctie ondergeschikte toeristisch-recreatieve voorziening, gericht op het 

bieden van de mogelijkheid tot overnachting en het serveren van ontbijt. Hieronder wordt 

niet verstaan overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke of 

seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid of permanente kamerverhuur

1.13  bedrijf:

een zelfstandige productie-eenheid;

1.14  bedrijfswoning (dienstwoning):

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, slechts bedoeld voor (het huishouden 

van) een persoon en diens gezin, wier huisvesting daar in verband met de bestemming 

noodzakelijk is;

1.15  beperkt kwetsbaar object:

object zoals gedefinieerd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);

1.16  bestaand

bestaand op het moment van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan;
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1.17  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.18  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.19  bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel 

bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander 

bouwwerk, met een dak;

1.20  boeiboord:

opstaande kant van een dakgoot of dakrand, meestal uitgevoerd in hout of plaatmateriaal;

1.21  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 

vergroten van een bouwwerk; 

1.22  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak; 

1.23  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 

behorende bebouwing is toegelaten; 

1.24  bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel; 

1.25  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten; 

1.26  bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct 

hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de 

grond; 
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1.27  druiplijn:

onderste horizontale lijn van een dakvlak dat geen goot heeft, bijvoorbeeld een rieten dak;

1.28  eengezinshuis:

een gebouw dat bestaat uit één woning; 

1.29  erf

al dan niet bebouwd perceel, of gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw 

en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor 

zover een bestemmingsplan of een beheersverordening van toepassing is, deze die inrichting 

niet verbieden;

1.30  escortbedrijf:

de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedrijfsmatig of in een 

omvang alsof zij bedrijfsmatig was prostitutie aanbiedt, die op een andere plaats dan in de 

bedrijfsruimte wordt uitgeoefend; 

1.31  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 

wanden omsloten ruimte vormt; 

1.32  gevellijn:

de als zodanig aangeduide lijn, waar de voorgevel van een hoofdgebouw op moet zijn 

georiënteerd

1.33  hoofdgebouw:

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of 

toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig 

zijn, gelet op die bestemming het belangrijkste is;

1.34  kantoor:

het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte 

mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen, waaronder congres- en 

vergaderaccomodatie;
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1.35  kantoor- of praktijkruimte aan huis:

een beroepswerkruimte die wordt gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden 

beroep of bedrijf of vrij beroep;

1.36  luifel:

een afdak met een diepte van meer dan 0,5 m, bevestigd aan de gevel van een gebouw 

zonder directe verbinding met de grond;

1.37  maaiveld:

bovenkant van een terrein dat een bouwwerk omgeeft;

1.38  maatschappelijke voorzieningen:

educatieve, sociale, medische en levensbeschouwelijke voorzieningen evenals voorzieningen 

ten behoeve van openbare dienstverlening, of een combinatie daarvan, alsook 

ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen ;

1.39  naar de weg gekeerde bouwgrens (voorgevelrooilijn):

een lijn van een bouwvlak, gekeerd naar de weg, die niet door gebouwen mag worden 

overschreden, behoudens krachtens deze regels toegelaten;

1.40  ondergronds bouwwerk

een bouwwerk of een gedeelte van een bouwwerk, dat zich geheel onder het niveau van het 

maaiveld bevindt en daarmee niet gelijk ligt of erboven uit steekt;

1.41  overkapping:

een bouwwerk met een open constructie op een bouwperceel;

1.42  peil:

a. voor bouwwerken op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: 

de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang vermeerderd met 0,30 m;

b. voor bouwwerken op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg 

grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de 

bouw;

c. indien in of op het water wordt gebouwd: het gemiddeld waterpeil ter plaatse;

d. voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: het hoogste punt van het aansluitende 

afgewerkte bouwperceel (incidentele verhogingen niet meegerekend).
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1.43  praktijkruimte:

een beroeps- of bedrijfsmatige werkruimte, gelegen in of aansluitend aan een woning voor de 

uitoefening van medische, paramedische en andere vrije beroepen en/of administratieve of 

daarmee gelijk te stellen beroepen;

1.44  prostituee:

degene die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander 

tegen vergoeding;

1.45  prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander 

tegen vergoeding;

1.46  raamprostitutie:

een vorm van prostitutie, waarbij de werving van klanten geschiedt door een prostituee, die 

door houding, gebaren, kleding of anderszins vanuit een vitrine de aandacht op zich vestigt 

en waarbij de seksuele handelingen in een voor het publiek besloten ruimte plaatsvinden;

1.47  rijbaan:

elk voor rijdende voertuigen bestemd weggedeelte met uitzondering van fietspaden; 

1.48  (rij)wegen:

alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin 

gelegen bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten;

1.49  ruimtelijke uitwerking:

de aard, de omvang, de intensiteit alsmede de ruimtelijke uitstraling van het gebruik en/of de 

functie van gronden en/of bouwwerken; 

1.50  seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang 

alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van 

erotisch-pornografische aard plaatsvinden.

Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan:

a. een seksbioscoop;

b. een seksautomatenhal;

c. een sekstheater;
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d. een parenclub; 

e. een prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon;

al dan niet in combinatie met elkaar of in combinatie met een sekswinkel, zulks met 

uitzondering van woningen waarin niet meer dan één prostituee werkzaam is 

(thuisprostitutie);

1.51  straatprostitutie:

een vorm van prostitutie, waarbij de werving van klanten geschiedt door een prostituee, die 

door houding, gebaren, kleding of anderszins op straat de aandacht op zich vestigt en waarbij 

de seksuele handelingen in een voor het publiek besloten ruimte plaatsvinden;

1.52  thuisprostitutie:

een vorm van prostitutie, waarbij de seksuele dienstverlening plaatsvindt op het woonadres 

van de prostituee en waarbij ook alleen door deze prostituee op dit adres wordt gewerkt als 

prostituee;

1.53  verblijfsrecreatie

vormen van vrijetijdsbesteding waarbij tevens in overnachtingsmogelijkheden is voorzien;

1.54  voorerfgebied

erf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied;

1.55  voorgevel:

de naar de openbare weg gekeerde gevel van een gebouw, of indien het een gebouw betreft 

met meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die kennelijk als zodanig moet 

worden aangemerkt;

1.56  vrij beroep:

een professionele dienstverlening, voornamelijk bestaande uit hoofdarbeid, waarbij gebruik 

wordt gemaakt van verworvenheden verkregen door een academische of een hogere 

beroepsopleiding;

1.57  woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijke 

huishouding, woonwagens niet inbegrepen;

1.58  woonfunctie:

wonen in enge zin.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de afstand van een bouwwerk tot een perceelsgrens:

de kortste afstand tussen enig punt van een bouwwerk en een perceelsgrens;

2.2  de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 

zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, 

en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.3  de breedte van een bouwwerk:

van en tot de buitenkant van een zijgevel dan wel het hart van een gemeenschappelijke 

scheidingsmuur, met dien verstande, dat wanneer de zijgevels niet evenwijdig lopen of 

verspringen, het gemiddelde wordt genomen van de kleinste en de grootste breedte;

2.4  de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een 

daarmee gelijk te stellen constructiedeel; met uitzondering van ondergeschikte 

bouwonderdelen; bij afgeknotte schilddaken is de onderste goothoogte maatgevend, onder 

voorwaarde dat de dakhelling van alle dakvlakken maximaal 60° is;

2.5  de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 

van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; de inhoud van een 

eventueel ondergronds bouwwerk(gedeelte) niet meegerekend;

2.6  de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 

bouwwerk;

2.7  de oppervlakte van een overkapping:

tussen de rand van het dakvlak, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het 

afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. agrarische bedrijvigheid;

b. het hobbymatig houden van dieren en telen van gewassen;

c. extensieve dagrecreatie, zandwegen, fiets- en wandelpaden en picknickplaatsen;

d. waterpartijen, waterlopen, waterbergingen en waterinfiltratievoorzieningen;

e. groen-, natuur- en nutsvoorzieningen;

en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Algemeen

Op de in lid Bestemmingsomschrijving bedoelde gronden mogen alleen bouwwerken geen 

gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming 'Agrarisch' worden gebouwd.

3.2.2  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

a. realisatie van kuilvoerplaten, tunnelkassen, mestopslag, silo's en trainingsmolens is niet 

toegestaan;

b. de bouwhoogte mag maximaal 1,2 meter bedragen.

3.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid Bouwregels, 

nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. de bouwhoogte van bouwwerken;

b. de afmetingen van bouwwerken;

c. het aantal en de situering van bouwwerken;

onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik van 

gronden en bouwwerken in de weg staan. 

 253 

 bestemmingsplan "De Gaarde tussen 345 en 347 - 2015" vastgesteld 



Artikel 4  Natuur

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. instandhouding en ontwikkeling van ter plaatse voorkomende dan wel daar aan eigen 

natuur- en landschapswaarden;

b. extensieve dagrecreatie, zoals fiets- en wandelpaden en picknickplaatsen, alsmede 

zandwegen, voor zover de in sub a bedoelde waarden niet onevenredig worden 

aangetast; 

c. waterpartijen, waterlopen, waterbergingen en waterinfiltratievoorzieningen, inclusief 

bijbehorende oevers;

d. nutsvoorzieningen;

en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Algemeen

Op de in lid Bestemmingsomschrijving bedoelde gronden mogen alleen bouwwerken geen 

gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming 'Natuur' worden gebouwd.

4.2.2  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:

a. alleen erfafscheidingen en extensieve recreatieve voorzieningen zijn toegestaan, 

bijbehorende bouwwerken zijn niet toegestaan;

b. de bouwhoogte mag maximaal 2 m bedragen.

4.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid Bouwregels, 

op gronden met de bestemming 'Natuur' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. de bouwhoogte van bouwwerken;

b. de afmetingen van bouwwerken;

c. het aantal en de situering van bouwwerken;

onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik van 

gronden en bouwwerken in de weg staan.
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4.4  Afwijken van de bouwregels

4.4.1  Verlichting

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

Bouwwerken geen gebouwen zijnde sub b voor de bouwhoogte van verlichting tot 4 meter, 

onder voorwaarden dat:

a. de (ontwikkeling van) natuur- of landschapswaarden van de betreffende gronden niet 

onevenredig worden aangetast, dan wel dat de mogelijkheden voor het herstel van die 

waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind;

b. geen omgevingsvergunning kan worden verleend als de locatie is gelegen binnen de 

aanduiding 'overige zone – go', tenzij kan worden aangetoond dat er geen significante 

aantasting plaatsvindt van de kernkwaliteiten van de EHS, zoals beschreven in bijlage 8 

'Kernkwaliteiten GNN en GO' van de Omgevingsverordening Gelderland, dan wel geen 

noemenswaardige belemmering wordt gevormd voor de beoogde zoekruimte voor 

nieuwe natuur of de aanleg van ecologische verbindingszones;

c. vooraf advies is ingewonnen bij een ter zake deskundige.

4.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden

4.5.1  Algemeen

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning op de gronden met de bestemming 

'Natuur' de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren of uit te doen voeren:

a. het aanleggen en/of verharden van wegen en paden en het aanleggen en/of het 

aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;

b. het aanleggen van en/of het vellen van beplantingen;

c. het aanleggen en/of het dempen van watergangen, sloten en andere waterpartijen;

d. het verlagen van en/of het graven in de bodem en het afgraven, ophogen en egaliseren 

van gronden;

e. het verlagen van het (grond)waterpeil;

f. het uitvoeren van heiwerken of het indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;

g. het aanbrengen van ondergrondse kabels en leidingen en/of de daarmee verband 

houdende constructies, installaties en apparatuur.

4.5.2  Uitzonderingen

Geen omgevingsvergunning is vereist als:

a. de werken en werkzaamheden het normale onderhoud betreffen, met inbegrip van 

onderhoudswerkzaamheden en van vervangingswerkzaamheden van verhardingen, 

beplantingen en (tracés van) kabels en leidingen;

b. het werken en werkzaamheden betreft die:
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1. reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;

2. mogen worden uitgevoerd op basis van een andere vergunning, waarin de te 

beschermen waarden al zijn meegewogen.

4.5.3  Advies

Alvorens te beslissen op een verzoek om een omgevingsvergunning wint het bevoegd gezag 

advies in bij een ter zake deskundige.
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Artikel 5  Wonen

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen in de vorm van vrijstaande woningen;

b. het hobbymatig houden van dieren en telen van gewassen;

c. tuinen en erven;

d. waterpartijen, waterlopen, waterbergingen en waterinfiltratievoorzieningen;

en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Algemeen

Op de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen alleen bouwwerken ten dienste van de 

bestemming 'Wonen' worden gebouwd.

5.2.2  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de navolgende regels:

a. bij aanwezigheid van een bouwvlak is realisatie alleen toegestaan binnen dit bouwvlak;

b. per bestemmingsvlak is maximaal 1 woning toegestaan;

c. in afwijking van het bepaalde onder b is, bij de aanwezigheid van meerdere bouwvlakken 

per bestemmingsvlak, per bouwvlak maximaal 1 woning toegestaan;

d. als de figuur 'gevellijn' is opgenomen, moet de voorgevel van de woning in die gevellijn, of 

tot op maximaal 1 meter achter de gevellijn, gesitueerd worden;

e. de inhoud van een woning mag maximaal 750 m3 bedragen;

f. in afwijking van het bepaalde onder e mag, ter plaatse van de aanduidingen 'minimum 

volume (m3)' en 'maximum volume (m3)', de inhoud van de woning respectievelijk niet 

minder dan wel niet meer bedragen dan de aangegeven inhoud;

g. de goothoogte mag maximaal 4,5 m bedragen;

h. de bouwhoogte mag maximaal 10 m bedragen;

i. in afwijking van het bepaalde onder g en h mag, ter plaatse van de aanduiding 'maximale 

goot- en bouwhoogte (m)', de goot- en bouwhoogte niet meer bedragen dan de 

aangegeven hoogte.

5.2.3  Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij een woning gelden de navolgende 

regels:

a. de gezamenlijke oppervlakte mag maximaal 100 m² per woning bedragen, met dien 

verstande dat niet meer dan 50 % van het bestemmingsvlak mag worden bebouwd;

 257 

 bestemmingsplan "De Gaarde tussen 345 en 347 - 2015" vastgesteld 



b. in afwijking van het bepaalde onder a. mogen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

bouwaanduiding – inpandige bijgebouwen' bijbehorende bouwwerken alleen in het 

hoofdgebouw gerealiseerd worden, waarbij de oppervlakte per bouwlaag gemeten moet 

worden voor het bepalen van de gezamenlijke oppervlakte als bedoeld onder a of c; bij 

inpandige bijgebouwen zijn de bepalingen onder d (1 m achter voorgevel) en g 

(goothoogte) en h (bouwhoogte) niet van toepassing; 

c. in afwijking van het bepaalde onder a. mag de gezamenlijke oppervlakte maximaal 150 m2 

per woning bedragen, als de grondoppervlakte bij een woning meer dan 1 hectare is; 

d. bijbehorende bouwwerken moeten vanaf 1 m achter (het verlengde van) de voorgevel 

van de woning worden gebouwd;

e.  in afwijking van het bepaalde onder d zijn ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen 

uitgesloten' bijbehorende bouwwerken niet toegestaan;

f. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen; als wordt aangebouwd aan een woning, geldt 

als maximum de hoogte van de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer van die 

woning, vermeerderd met 30 cm;

g. de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen.

5.2.4  Erkers en toegangspartijen

In afwijking van het bepaalde in lid 5.2.3 sub c mogen aan het hoofdgebouw bijbehorende 

bouwwerken in de vorm van erkers en toegangspartijen worden gebouwd, onder 

voorwaarden dat:

a. de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte 

niet hoger mag worden dan de hoogte van de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer 

van de woning, vermeerderd met 30 cm;

b. de breedte maximaal 50 % van de breedte van de voorgevel van de woning mag 

bedragen;

c. de diepte maximaal 1,50 m mag bedragen.

5.2.5  Overkappingen

In afwijking van het bepaalde in lid 5.2.3 sub c mogen bijbehorende bouwwerken in de vorm 

van overkappingen worden gebouwd, onder voorwaarden dat:

a. de goothoogte maximaal 3 m mag bedragen, uitgezonderd:

1. als wordt aangebouwd aan een woning, geldt als maximum de hoogte van de 

bovenkant van de eerste verdiepingsvloer van die woning, vermeerderd met 30 cm; 

2. als wordt aangebouwd aan een bijbehorend bouwwerk, geldt als maximum de 

goothoogte van dat bouwwerk;

b. de bouwhoogte maximaal 3,5 m mag bedragen, als wordt aangebouwd aan een 

bijbehorend bouwwerk, geldt een bouwhoogte die maximaal 50 cm hoger is dan de 

goothoogte van dat bijbehorend bouwwerk;

c. de overkapping maximaal aan drie zijden gesloten is met wanden van een bestaand 

gebouw of een bestaand ander bouwwerk geen gebouw zijnde, zoals een erfafscheiding;
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d. in lid 5.2.3 opgenomen oppervlaktenorm en bebouwingspercentage onverminderd van 

kracht blijven.

5.2.6  Bouwwerken geen gebouwen zijnde (overige bouwwerken)

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:

a. de bouwhoogte mag maximaal 1 m bedragen;

b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van

1. erf- en terreinafscheidingen op ten minste 1 m achter de voorgevel, maximaal 2 m 

bedragen; 

2. in afwijking van het bepaalde onder 1 mag de bouwhoogte van erf- en 

terreinafscheidingen, indien bij een woning de aanduiding 'gevellijn' is opgenomen, 2 

m bedragen op ten minste 1 m achter (het verlengde van) de in de gevellijn 

gesitueerde gevel van de woning;

3. speeltoestellen en tuinmeubilair maximaal 3,5 m bedragen;

4. verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare bouwwerken maximaal 6 m bedragen;

5. antennedragers inclusief antennes maximaal 15 m bedragen. 

5.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 5.2, op 

gronden met de bestemming 'Wonen' nadere eisen stellen met betrekking tot:

dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken; 

de goot- en bouwhoogte van bouwwerken; 

de afmetingen van bouwwerken; 

het aantal en de situering van bouwwerken; 

het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein;

onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik van 

gronden en bouwwerken in de weg staan.

5.4  Afwijken van de bouwregels

5.4.1  Bouwhoogte overkapping

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2.5 

sub a tot een bouwhoogte van maximaal 6 m, als de stedenbouwkundige situatie ter plaatste 

zich er voor leent.

5.4.2  Afwijking Inpandige bijgebouwen

a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

5.2.3, sub b en aangebouwde of vrijstaande bijbehorende bouwwerken toestaan, mits in 

voldoende mate rekening wordt gehouden met de richtlijnen van het “boerenerf 

principe" (welstandnota) en geen rommelige aanblik ontstaat als gevolg van versnipperde 

bebouwing;
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b. Voordat het bevoegd gezag beslist over de afwijking als bedoeld onder a, wint het advies 

in bij een stedenbouwkundige.

5.5  Specifieke gebruiksregels

5.5.1  Aan huis gebonden bedrijven en/of beroepen

Een als zodanig bestemde woning, inclusief eventueel aanwezige bijbehorende bouwwerken, 

mag mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden bedrijf of beroep 

of een escortbedrijf, onder de voorwaarde dat:

a. het medegebruik van ondergeschikte betekenis is en de woonfunctie in ruimtelijke en 

visuele zin primair blijft;

b. niet meer dan 40% van de totale vloeroppervlakte van de bedrijfswoning, inclusief 

bijbehorende bouwwerken, mag worden gebruikt voor het aan huis gebonden bedrijf of 

beroep;

c. de woning moet blijven voldoen aan het bepaalde in het Bouwbesluit en de 

bouwverordening van de gemeente Doetinchem;

d. degene die het aan huis gebonden bedrijf of beroep uitoefent ook de bewoner van de 

woning moet zijn;

e. alleen bedrijven of beroepen aan huis toelaatbaar zijn, die behoren tot de Lijst van aan 

huis gebonden beroepen en bedrijven zoals deze is opgenomen in bijlage 1;

f. geen onevenredige verstoring van de voorzieningenstructuur mag plaatsvinden;

g. geen detailhandel mag plaatsvinden, behoudens:

1. internetverkoop (internetwinkels);

2. een beperkte verkoop (als ondergeschikte nevenactiviteit) van producten die ter 

plaatse zijn vervaardigd, dan wel direct verband houden met het bedrijf of beroep 

aan huis;

h. een bedrijf geen winkeluitstraling mag hebben;

i. geen uitstalling van te verkopen artikelen mag plaatsvinden; geen showroom binnen of 

buiten;

j. het medegebruik geen nadelige invloed mag hebben op de verkeersafwikkeling, casu quo 

niet onevenredig veel extra verkeer mag worden aangetrokken;

k. het medegebruik geen nadelige invloed mag hebben op de parkeerbalans, casu quo 

primair op eigen terrein moet worden geparkeerd door gebruiker en bezoekers;

l. alleen onverlichte reclame-uitingen met een oppervlakte kleiner dan 0,5 m2 zijn 

toegestaan, waarvan de langste zijde minder dan 1 m moet bedragen;

m. geen sprake mag zijn van werkzaamheden, activiteiten en/of opslag in de open lucht voor 

de uitoefening van het aan huis gebonden bedrijf of beroep;

n. de uitoefening van het aan huis gebonden bedrijf of beroep óf in de woning met 

aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag plaats vinden óf in vrijstaande bijbehorend 

bouwwerken bij de woning mag plaats vinden.
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5.5.2  Parkeren

In geval van bouw, uitbreiding of vervangende nieuwbouw moet worden voldaan aan de 

parkeernorm in de Nota Parkeernomen en Parkeercompensatiefonds (bijlage 3 

Parkeernormen).

5.5.3  Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing

Indien en zodra de gronden tussen De Gaarde 345 en 347 geheel of gedeeltelijk in gebruik 

zijn genomen overeenkomstig de bestemming, moet binnen twee jaar na de start van de 

ingebruikname:

a. de landschappelijke inpassing ter plaatse van het perceel ten noordoosten van De 

Gaarde 345 worden gerealiseerd en in stand gehouden overeenkomstig het 

inrichtingsplan 'Plan voor bebouwing en landschappelijke inpassing van het perceel naast 

de Gaarde 345 te Doetinchem' van In het Groen d.d. 24 februari 2014 (laatst gewijzigd 

25 februari 2014), dat als bijlage 4 is bijgevoegd; 

b. de landschappelijke inpassing ter plaatse van het perceel Broekstraat 15 worden 

gerealiseerd en in stand gehouden overeenkomstig het inrichtingsplan 'Landschap- 

Erfplan functieverandering' d.d. 23 mei 2011, dat als bijlage 5 is bijgevoegd ;

c. de natuurontwikkeling ter plaatse van het perceel ten zuidoosten van De Gaarde 345 

(kadastraal bekend als Ambt Doetinchem, sectie Z nummer 223) worden gerealiseerd en 

in stand gehouden overeenkomstig het inrichtingsplan 'Natuurontwikkeling aan De 

Gaarde' d.d. 10 oktober 2012, dat als bijlage 6 is bijgevoegd. 

5.5.4  Voorwaardelijke verplichting woningen

De met dit bestemmingsplan mogelijk gemaakte woningen die tussen De Gaarde 345 en 347 

gebouwd kunnen worden, moeten worden gerealiseerd overeenkomstig de opgesomde 

kenmerken in de bouwplanomschrijving 'Woningbouw De Gaarde tussen 345 en 347', dat 

als bijlage 7 is bijgevoegd.
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Artikel 6  Waarde - Archeologische verwachting 1

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor 

de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de 

bescherming van te verwachten archeologische waarden in de bodem.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Archeologisch rapport

Ten aanzien van het oprichten van bebouwing gelden de volgende regels:

a. bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk 

groter dan 250 m2 dient de aanvrager een rapport te overleggen, waarin de 

archeologische waarde van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in 

voldoende mate is vastgesteld;

b. als uit in sub a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden 

door het oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden verstoord, kan het 

bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan de 

omgevingsvergunning:

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de 

uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen 

worden behouden, zoals alternatieven voor heiwerk, het aanbrengen van een 

beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht;

2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd 

gezag goedgekeurd Programma van Eisen;

3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te 

laten begeleiden voor een archeologische deskundige op basis van een door het 

bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen;

4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk 

verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is 

omgegaan;

c. het overleggen van een rapport is niet nodig als de archeologische waarde van de 

gronden in andere beschikbare informatie, hetgeen is getoetst door de archeologisch 

deskundige, afdoende is vastgesteld. Het in sub b bepaalde is mutatis mutandis van 

overeenkomstige toepassing.

6.2.2  Advies archeologisch deskundige

Alvorens het bevoegd gezag beslist over een vergunning als bedoeld in lid 6.2.1 sub a, wint 

het advies in bij de archeologische deskundige.
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6.2.3  Geen archeologisch rapport

Het bepaalde onder lid 6.2.1 sub a geldt niet als:

a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op betrokken locatie geen 

archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; of

b. het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de 

oppervlakte met maximaal 250 m2 wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt 

genut, met uitzondering van nieuwe kelders; of

c. gebouwen maximaal 2,5 m uit de bestaande fundering worden vergroot, met behoud van 

bestaande funderingen.

6.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 6.2, nadere 

eisen stellen met betrekking tot:

a. de afmetingen van bouwwerken;

b. de situering van bouwwerken;

c. de inrichting en het gebruik van gronden;

als uit archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse behoudens- en 

beschermenswaardige archeologische monumenten of resten aanwezig zijn. De nadere eisen 

zijn er op gericht de archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond ('in situ') te 

behouden.

6.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden

6.4.1  Vergunningplicht

Onverminderd het in de Monumentenwet 1988 bepaalde is het verboden zonder of in 

afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende andere werken of 

werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

a. het ophogen van de bodem met meer dan 1 m;

b. grondwerkzaamheden dieper dan 0,4 m onder het maaiveld over een oppervlakte van 

meer dan 250 m2, waartoe wordt gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en 

ontginnen van gronden, maar ook het graven of vergraven, verruimen of dempen van 

sloten, vijvers en andere wateren, het aanleggen van drainage en/of oppervlakte 

verhardingen en het graven van een bouwput;

c. bodem verlagen of afgraven (ook voor het verwijderen van bestaande funderingen) van 

gronden waarvoor geen ontgrondingsvergunning is vereist;

d. het verlagen van het waterpeil;

e. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;

f. het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
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g. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;

h. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

6.4.2  Uitzonderingen vergunningplicht

Het onder lid 6.4.1 opgenomen verbod geldt niet:

a. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud, 

met inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande 

bestratingen en beplantingen binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;

b. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale agrarische gebruik;

c. voor werken en werkzaamheden binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit een 

bestaande fundering van een bestaand bouwwerk;

d. voor werken en werkzaamheden in de bodem waarvoor ten tijde van het van kracht 

worden van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning in dit kader is verleend;

e. ingeval op grond van de Monumentenwet 1988 een vergunning is vereist dan wel 

overige bepalingen van de Monumentenwet 1988 gelden.

6.4.3  Beoordelingscriteria

Ten aanzien van de onder 6.4.1 genoemde vergunning gelden de volgende 

beoordelingscriteria:

a. de vergunning kan alleen worden verleend voor zover de archeologische waarden niet 

onevenredig worden aangetast, hetgeen moet blijken uit een rapport dat de aanvrager bij 

de aanvraag voor een omgevingsvergunning dient te overleggen. In het rapport moeten 

de archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in 

voldoende mate zijn vastgesteld. In dien het rapport daartoe aanleiding geeft, dient op 

advies van de archeologisch deskundige zo nodig een opgraving plaats te vinden;

b. het overleggen van een rapport is niet nodig als de archeologische waarde van het 

terrein in andere beschikbare informatie, hetgeen is getoetst door de archeologisch 

deskundige, afdoende is vastgesteld.

6.4.4  Voorschriften

a. Het bevoegd gezag kan aan de omgevingsvergunning voorschriften verbinden, 

waaronder:

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waaronder (ondanks de 

uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen 

worden behouden, zoals het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of 

andere voorzieningen die op dit doel gericht zijn;

2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd 

gezag goedgekeurd Programma van Eisen;

3. de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden 

door een archeologische deskundige op basis van een door het bevoegd gezag 
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goedgekeurd Programma van Eisen;

4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk 

verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is 

omgegaan.

b. Voordat het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als 

bedoeld in lid 6.4.1 wint het advies in bij een archeologische deskundige.

6.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van Wet 

ruimtelijke ordening, het plan wijzigen door:

a. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 1' geheel of gedeeltelijk te 

laten vervallen, als op basis van nader archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de 

betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel er niet 

langer archeologische begeleiding of zorg nodig is;

b. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 1' te wijzigen in 'Waarde - 

Archeologie', zoals opgenomen in bijlage 8, als uit nader archeologisch onderzoek blijkt 

dat ter plaatse behoudenswaardige archeologische waarden aanwezig zijn.
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Artikel 7  Waarde - Archeologische verwachting 4

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 4' aangewezen gronden zijn, behalve voor 

de andere daar voorkomende bestemming (en), mede bestemd voor het behoud en de 

bescherming van te verwachten archeologisch waarden in de bodem.

7.2  Bouwregels

7.2.1  Archeologisch rapport

Ten aanzien van het oprichten van bebouwing gelden de volgende regels:

a. bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk 

groter dan 5.000 m2 dient de aanvrager een rapport te overleggen, waarin de 

archeologische waarde van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in 

voldoende mate is vastgesteld;

b. als uit in sub a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden 

door het oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden verstoord, kan het 

bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan de 

omgevingsvergunning:

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de 

uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen 

worden behouden, zoals alternatieven voor heiwerk, het aanbrengen van een 

beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht; of

2. de verplichting tot het doen van opgravingen;

3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te 

laten begeleiden door een archeologisch deskundige;

4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk 

verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is 

omgegaan;

c. het overleggen van een rapport is niet nodig als de archeologische waarde van de 

gronden in andere beschikbare informatie, wat is getoetst door de archeologisch 

deskundige, afdoende is vastgesteld. Het in sub b bepaalde is mutatis mutandis van 

overeenkomstige toepassing.

7.2.2  Advies archeologisch deskundige

Alvorens het bevoegd gezag beslist over een vergunning als bedoeld in lid 7.2.1 sub a, wint 

het advies in bij de archeologisch deskundige.
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7.2.3  Geen archeologisch rapport

Het bepaalde onder lid 7.2.1 sub a geldt niet als:

a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen 

archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;

b. het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de 

oppervlakte met maximaal 5.000 m2 wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt 

benut, met uitzondering van nieuwe kelders;

c. gebouwen maximaal 2,5 m uit de bestaande fundering worden vergroot, met behoud van 

bestaande funderingen.

7.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 7.2, nadere 

eisen stellen ten aanzien van:

a. de afmetingen van bouwwerken;

b. de situering van bouwwerken;

c. de inrichting en het gebruik van gronden;

als uit archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse behoudens- en 

beschermenswaardige archeologische monumenten of resten aanwezig zijn. De nadere eisen 

zijn er op gericht de archeologische waarden zoveel mogelijk inde grond ('in situ') te 

behouden.

7.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden

7.4.1  Vergunningplicht

Onverminderd het in de Monumentenwet 1988 bepaalde is het verboden zonder of in 

afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende andere werken of 

werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

a. het ophogen van de bodem met meer dan 1 m;

b. grondwerkzaamheden dieper dan 0,3 m onder het maaiveld over een oppervlakte van 

meer dan 5.000 m2 waartoe wordt gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en 

ontginnen van gronden, maar ook het graven of vergraven, verruimen of dempen van 

sloten, vijvers en andere wateren, het aanleggen van drainage en/of 

oppervlakteverhardingen en het graven van een bouwput;

c. bodem verlagen of afgraven (ook voor het verwijderen van bestaande funderingen) van 

gronden waarvoor geen ontgrondingenvergunning is vereist;

d. het verlagen van het waterpeil;

e. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;

f. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
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g. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

7.4.2  Uitzonderingen vergunningplicht

Het in lid 7.4.1 opgenomen verbod geldt niet:

a. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud, 

met inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande 

bestratingen en beplantingen binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;

b. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale agrarische gebruik;

c. voor werken en werkzaamheden binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit een 

bestaande fundering van een bestaand bouwwerk;

d. voor werken en werkzaamheden in de bodem waarvoor ten tijde van het van kracht 

worden van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning in dit kader is verleend;

e. ingeval op grond van de Monumentenwet 1988 een vergunning is vereist dan wel 

overige bepalingen van de Monumentenwet 1988 gelden.

7.4.3  Beoordelingscriteria

Ten aanzien van de in lid 7.4.1 genoemde vergunning gelden de volgende 

beoordelingscriteria:

a. de vergunning kan alleen worden verleend voor zover de archeologische waarden niet 

onevenredig worden aangetast, wat moet blijken uit een rapport dat de aanvrager bij de 

aanvraag om een omgevingsvergunning dient te overleggen. In het rapport moeten de 

archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in 

voldoende mate zijn vastgesteld. Als het rapport daartoe aanleiding geeft, dient op advies 

van de archeologisch deskundige zo nodig een opgraving plaats te vinden;

b. het overleggen van een rapport is niet nodig als de archeologische waarde van het 

terrein in andere beschikbare informatie, die is getoetst door de archeologisch 

deskundige, afdoende is vastgesteld.

7.4.4  Voorschriften

a. Het bevoegd gezag kan aan de omgevingsvergunning voorschriften verbinden, 

waaronder:

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de 

uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen 

worden behouden, zoals het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of 

andere voorzieningen die op dot doel zijn gericht;

2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd 

gezag goedgekeurd Programma van Eisen;

3. de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden 

door een archeologisch deskundige op basis van een door het bevoegd gezag 

goedgekeurd Programma van Eisen;
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4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk 

verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is 

omgegaan.

b. Voordat het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een 

omgevingsvergunningaanvraag als bedoeld in lid 7.4.1 wint het advies in bij een 

archeologisch deskundige.

7.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van Wet 

ruimtelijke ordening, het plan wijzigen door:

a. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 4' geheel of gedeeltelijk te 

laten vervallen, als op basis van ander archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de 

betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel er niet 

langer archeologische begeleiding of zorg nodig is;

b. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 1' te wijzigen in 'Waarde - 

Archeologie', zoals opgenomen in bijlage 8, als uit nader archeologisch onderzoek blijkt 

dat ter plaatse behoudenswaardige archeologische waarden aanwezig zijn.
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Artikel 8  Waarde - Natuur

8.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Natuur' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daarop 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en instandhouding van 

de vochtgebonden natuurwaarden, met dien verstande dat in geval van strijdigheid de regels 

van de bestemming 'Waarde - Natuur' vóór de regels van de andere bestemming gaan. Voor 

de bestemming 'Wonen' is deze dubbelbestemming niet van toepassing, ondanks het 

voorkomen van de dubbelbestemming op deze enkelbestemming.

8.2  Bouwregels

8.2.1  Algemeen

Op de in lid 8.1 bedoelde gronden mogen alleen bouwwerken geen gebouwen zijnde voor 

terreinafscheiding worden gebouwd.

8.2.2  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde geldt dat de bouwhoogte 

maximaal 2 m mag bedragen.

8.2.3  Bouwen ten behoeve van andere voorkomende bestemming(en)

Het bouwen overeenkomstig andere ter plaatse voorkomende bestemming(en) is toegestaan, 

onder voorwaarden dat:

a. het bouwwerk geen belemmering vormt voor de bescherming en de instandhouding van 

de vochtgebonden natuurlijke waarden in het gebied;

b. vooraf advies is ingewonnen bij de afdeling van de gemeente Doetinchem die 

verantwoordelijk is voor het natuur- en waterbeleid;

c. in aanvulling op sub b kunnen burgemeester en wethouders advies inwinnen bij een 

extern deskundige, als er geen verantwoorde belangenafweging kan worden gemaakt.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 9  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 

uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 

bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 10  Algemene bouwregels

10.1  Bouwregels bij overschrijding van de bouwgrenzen

Het verbod tot bouwen met overschrijding van de bouwgrenzen is niet van toepassing met 

betrekking tot:

a. stoepen, stoeptreden, toegangsbruggen en funderingen, voorzover zij de grens van de 

weg niet overschrijden;

b. plinten, pilasters, kozijnen, standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, wanden 

voor ventilatiekanalen en schoorstenen, voorzover de overschrijding van de naar de weg 

gekeerde bouwgrens niet meer dan 12 cm bedraagt en daarbij de grens van de weg niet 

wordt overschreden;

c. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken, overbouwingen, bloemenkozijnen, 

balkons, galerijen en luifels, voorzover de overschrijding van de naar de weg gekeerde 

bouwgrens niet meer dan 50 cm bedraagt en zij niet lager zijn aangebracht dan:

1. 4,20 m boven een rijbaan of boven een strook ter breedte van 1,50 m langs een 

rijbaan;

2. 2,20 m boven een voetpad, voor zover dit voetpad geen deel uitmaakt van de onder 

nummer 1 genoemde strook;

d. ondergrondse funderingen en ondergrondse bouwwerken, voorzover dezen de 

bouwgrens met niet meer dan 1m overschrijden;

e. goten, ondergrondse afvoerleidingen en inrichtingen voor de verzameling van water en 

rioolstoffen;

f. hijsinrichtingen aan tot bewoning bestemde gebouwen, voorzover deze hijsinrichtingen 

in geen enkele stand:

1. de naar de weg gekeerde bouwgrens met meer dan 1 m overschrijden;

2. de grens van de weg overschrijden;

3. lager zijn geplaatst dan 4,20 m boven een rijbaan.

10.2  Afwijken van de bouwregels bij overschrijding van de bouwgrenzen

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in 10.1 voor het overschrijden van bouwgrenzen met ten hoogste 2 m, indien het 

betreft:

a. stoepen, stoeptreden, toegangsbruggen en funderingen die de grens van de weg 

overschrijden;

b. plinten, pilasters, kozijnen, standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, wanden 

voor ventilatiekanalen en schoorstenen, die de naar de weg gekeerde bouwgrens met 

meer dan 12 cm overschrijden, dan wel die de grens van de weg overschrijden;

c. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken, die de naar de weg gekeerde bouwgrens 

met meer dan 50 cm overschrijden, met inachtneming van het bepaalde in 10.1 onder c, 
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nummers 1 en 2;

d. overbouwingen ten behoeve van de verbinding van twee bouwwerken, met 

inachtneming van het bepaalde in 10.1 onder c;

e. bloemenkozijnen, balkons en galerijen, mits zij bij overschrijding van de grens van de weg 

voldoen aan het bepaalde in 10.1 onder c;

f. luifels en draagconstructies voor reclame, mits zij bij overschrijding van de weggrens 

voldoen aan het bepaalde in 10.1 onder c;

g. hijsinrichtingen, laadbruggen, stortgoten, stort- en zuigbuizen die in enige stand de naar 

de weg gekeerde bouwgrens met ten hoogste 1,50 m overschrijden, mits zij niet lager 

zijn geplaatst dan 4,20 m boven de rijbaan;

h. toegangen van bouwwerken, voor wat de hoogte boven de weg betreft, die de grens van 

de weg niet overschrijden;

i. kelderingangen en kelderkoekoeken;

j. bouwwerken waarvan de bovenzijde niet hoger is gelegen dan:

1. de hoogte van de weg, voorzover de bouwwerken in de weg zijn gelegen;

2. de terreinhoogte bij voltooiing van de bouw, voorzover de bouwwerken niet in de 

weg gelegen zijn.

10.3  Bestaande maten

Voor een legaal bouwwerk dat op grond van de geldende bestemming is toegestaan, maar 

waarvan de bestaande situering, goot- en/of bouwhoogte, afstand, oppervlakte en/of inhoud 

afwijken van de bouwregels in dit plan:

a. is de bestaande situering, goot- en/of bouwhoogte, afstand, oppervlakte en/of inhoud 

maatgevend;

b. is herbouw uitsluitend mogelijk op dezelfde plaats;

c. is het overgangsrecht in dit bestemmingsplan niet van toepassing.

10.4  Ondergronds bouwen

In dit plan gelden de bouwregels alleen voor het bovengronds bouwen; niet voor het 

ondergronds bouwen.
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Artikel 11  Algemene gebruiksregels

11.1  Verboden gebruik

a. Overeenkomstig artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo, is het verboden gronden 

en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken in strijd met het plan. Onder 

verboden gebruik wordt in ieder geval beschouwd gebruik als:

1. staan- en/of ligplaats voor wagens- en/of onderkomens;

2. opslagplaats voor onklare voer-, vlieg- en/of vaartuigen en/of onderdelen daarvan;

3. opslagplaats voor gerede en/of ongerede goederen, zoals vaten, kisten, 

bouwmaterialen, werktuigen, machines en/of onderdelen daarvan;

4. stortplaats voor puin, mest- en/of afvalstoffen;

5. seksinrichting, tenzij het “thuisprostitutie” betreft;

6. verblijfsrecreatie en intensieve dagrecreatie;

7. het racen en/of crossen met gemotoriseerde voertuigen of fietsen;

8. voorzieningen voor een 24 uurs begeleidwonenvoorziening met zorgplekken voor 

dak- of thuislozen met een verslavingsproblematiek of justitieel verleden; 

9. het gebruiken of het laten gebruiken van een bijbehorend bouwwerk als zelfstandige 

woning of als afhankelijke woonruimte;

b. het bepaalde onder sub a is niet van toepassing op (tijdelijk) gebruik ten behoeve van de 

realisering en/of handhaving van de bestemmingen of het normale onderhoud van 

gronden en/of bouwwerken.

 274 

 bestemmingsplan "De Gaarde tussen 345 en 347 - 2015" vastgesteld 



Artikel 12  Algemene aanduidingsregels

12.1  Reconstructiewetzone - extensiveringsgebied

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone - extensiveringsgebied' zijn, 

behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, ook bestemd voor de bescherming van 

natuurwaarden in aangrenzende voor verzuring gevoelige bos- en natuurgebieden.

12.2  Waarden

12.2.1  Aanduidingsomschrijving

a. ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - go' zijn de gronden ook bestemd voor 

bescherming, behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van de ecologische waarden en 

kenmerken, en ook het voorkomen van significante effecten op kernkwaliteiten en 

omgevingscondities die de realisering van de ecologische hoofdstructuur in de weg staan;

b. ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - waardevol landschap' zijn de gronden ook 

bestemd voor behoud en versterking van de kernkwaliteiten van het waardevol 

landschap.

12.2.2  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerken zijnde, of van 

werkzaamheden

1. Vergunningplicht 

Onverminderd het overige in deze regels met betrekking tot omgevingsvergunningen 

voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden 

bepaalde, is het verboden de opgenomen werken, geen gebouwen zijnde, of 

werkzaamheden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning uit te voeren ter 

plaatse van de genoemde aanduiding: 

a. het aanleggen en dempen van watergangen, sloten, weidegreppels en andere 

waterpartijen, ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - go;

b. het aanbrengen van bovengrondse en ondergrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of 

apparatuur, met uitzondering van het aanbrengen van leidingen voor de aansluiting 

van percelen op het openbare voorzieningennet, ter plaatse van de aanduiding 

'overige zone - go;

c. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd, 

ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - go.

2. Uitzondering vergunningplicht 

Het in lid 12.2.2 onder 1 opgenomen verbod geldt niet voor het uitvoeren van de 

volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden: 

a. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis, 

in het kader van het normale beheer en onderhoud; 
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b. binnen een bouwvlak worden uitgevoerd; 

c. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden waarmee op basis van een al 

verleende vergunning is of mag worden begonnen op het tijdstip van 

inwerkingtreden van het plan.

3. Weigeringsgrond 

De omgevingsvergunning als bedoeld in 12.2.2 onder 1 mag alleen en moet worden 

geweigerd, als door het uitvoeren van het werk of door de daarvan direct of indirect te 

verwachten gevolgen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige 

waarde(n). 

4. Advies deskundige 

Alvorens te beslissen op een verzoek om een omgevingsvergunning wint het bevoegd 

gezag advies in bij de afdeling van de gemeente Doetinchem die verantwoordelijk is voor 

het flora- en faunabeleid voor zover de vergunning betrekking heeft op de aanduiding 

'overige zone - go.

5. Voorwaarden

Geen omgevingsvergunning kan worden verleend als de locatie is gelegen binnen de 

aanduiding 'overige zone – go', tenzij kan worden aangetoond dat er geen significante 

aantasting plaatsvindt van de kernkwaliteiten van de EHS, zoals beschreven in bijlage 8 

'Kernkwaliteiten GNN en GO' van de Omgevingsverordening Gelderland, dan wel geen 

noemenswaardige belemmering wordt gevormd voor de beoogde zoekruimte voor 

nieuwe natuur of de aanleg van ecologische verbindingszones. 
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Artikel 13  Algemene afwijkingsregels

13.1  Algemeen

Het bevoegd gezag kan, in uitzonderlijke gevallen, gemotiveerd bij een omgevingsvergunning 

afwijken van de regels van het plan voor:

a. het oprichten van bouwwerken van algemeen nut (zoals abri's, telefooncellen, 

transformatorhuisjes, gasregelstations en gasdrukstations en conmatics), mits de inhoud 

van elk van deze bouwwerken niet meer bedraagt dan 75 m3 en de bouwhoogte ervan 

niet meer bedraagt dan 4 m;

b. het in geringe mate aanpassen van het plan, teneinde enig onderdeel van het plan, zoals 

een bestemmingsgrens of een bouwgrens, te veranderen, indien bij definitieve uitmeting 

en verkaveling blijkt, dat deze aanpassing in het belang van een juiste verwerkelijking van 

het plan gewenst of noodzakelijk is, en waarbij de grenzen met niet meer dan 3 m 

worden verschoven;

c. het oprichten van masten ten behoeve van mobiele (beeld)telefonie en zendmasten tot 

een bouwhoogte van maximaal 20 m.

13.2  Afwijken van de bouwregels

13.2.1  Tijdelijke woonunit voor mantelzorg

a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouw- en 

gebruiksregels ten behoeve van het bij een woning plaatsen en gebruiken van een 

tijdelijke woonunit als woonruimte voor mantelzorg, waarbij de volgende regels gelden:

1. de mantelzorgwoning is functioneel verbonden met de woning; 

2. totale oppervlakte die voor mantelzorg in gebruik wordt genomen maakt onderdeel 

uit van de maximaal toegestane oppervlakte voor bijbehorende bouwwerken bij een 

woning en de woonunit strekt zich niet uit tot meer dan één bouwlaag;

3. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden;

4. er moet sprake zijn van een ruimtelijke eenheid; de woonunit moet binnen een straal 

van 10 m van de woning worden geplaatst;

5. de woonunit moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit en de 

bouwverordening;

6. het gestelde over de maximale goothoogte voor bijbehorende bouwwerken 

overeenkomstig van toepassing is;

b. Het bevoegd gezag kan in uitzonderlijke gevallen, als er geen goede alternatieven zijn, 

toestaan dat de onder a nummer 2 genoemde oppervlaktenorm wordt overschreden;

c. Als de noodzaak van mantelzorg is vervallen, moet de situatie in en om de woning 

worden teruggebracht in de oude staat, dan wel in overeenstemming met het 

bestemmingsplan; dit betekent dat daarna geen sprake meer is van (extra) woonruimte 
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en de tijdelijke woonunit is verwijderd.

13.3  Afwijken van de gebruiksregels

13.3.1  Aan huis gebonden bedrijfen en/of beroepen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in de 

specifieke gebruiksregels van de betreffende bestemming over aan huis gebonden bedrijven 

en/of beroepen in combinatie met 5.5.1 sub e voor het toelaten van bedrijven of beroepen 

aan huis, die naar aard, omvang en hinder gelijk te stellen zijn met de in bijlage 1 opgenomen 

Lijst van aan huis gebonden beroepen en bedrijven.

13.3.2  Mantelzorg

a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in de 

gebruiksregels en toestaan dat een (gedeelte van een) al dan niet vrijstaand bijbehorend 

bouwwerk bij een woning wordt gebruikt als woonruimte voor mantelzorg, waarbij de 

volgende regels gelden:

1. de mantelzorgwoning is functioneel verbonden met de woning;

2. de totale oppervlakte die voor mantelzorg in gebruik wordt genomen maakt 

onderdeel uit van de maximaal toegestane oppervlakte voor bijbehorende 

bouwwerken bij de desbetreffende woning;

3. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden;

4. de afstand tussen het bijbehorende bouwwerk en de achterste perceelsgrens 

bedraagt minimaal 8 m bedraagt; deze afstand kan worden teruggebracht naar 3 m als 

de aangrenzende grond ter hoogte van de geplande woonruimte een groen-, natuur-, 

water-, verkeer of daarmee vergelijkbare bestemming heeft;

5. de hoogtenorm voor bijbehorende bouwwerken bij de betreffende woning blijft 

onverminderd van kracht;

6. de woonruimte voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit en de bouwverordening;

b. Het bevoegd gezag kan in uitzonderlijke gevallen, als er geen goede alternatieven zijn, 

toestaan dat de onder a nummer 2 genoemde oppervlaktenorm wordt overschreden;

c. Als de noodzaak voor mantelzorg is vervallen, moet de situatie in en om de woning 

worden teruggebracht in de oude staat, dan wel in overeenstemming met het 

bestemmingsplan. Dat betekent dat daarna geen sprake meer is van (extra) woonruimte.
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Artikel 14  Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van Wet 

ruimtelijke ordening, het plan wijzigen ten behoeve van:

a. het in geringe mate aanpassen van het plan, teneinde enig onderdeel van het plan, zoals 

een bestemmingsgrens of een bouwgrens, te veranderen, indien bij definitieve uitmeting 

of verkaveling blijkt, dat deze aanpassing in het belang van een juiste verwezenlijking van 

het plan gewenst of noodzakelijk is en de bestemmingsgrens niet meer dan 5 m en de 

bouwgrens niet meer dan 10 m worden verschoven;

b. het oprichten van gebouwen van openbaar nut (zoals transformatorhuisjes en 

gemaalgebouwtjes) met een inhoud van maximaal 100 m3 en een goothoogte van 

maximaal 4 m;

c. het enigszins anders situeren en/of begrenzen van bouwvlakken, indien dit ten behoeve 

van de uitvoering van een bouwplan nodig mocht blijken, een en ander, mits de 

oppervlakte van het desbetreffende bouwvlak met niet meer dan 20% van het in het plan 

vastgelegde afwijkt.

 279 

 bestemmingsplan "De Gaarde tussen 345 en 347 - 2015" vastgesteld 



Artikel 15  Overige regels

Waar in dit plan wordt verwezen naar wettelijke regelingen wordt geduid op die regelingen, 

zoals zij luidden op het tijdstip van vaststelling van het bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 16  Overgangsrecht

16.1  Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of 

in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt 

van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, 

mits de aanvraag van de omgevingsvergunning (onderdeel 'bouwen') wordt gedaan 

binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

16.2  Afwijking

Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig bij een omgevingsvergunning afwijken van het 

eerste lid voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 16.1 met 

maximaal 10 %.

16.3  Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 

van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunningen in strijd met het 

daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

16.4  Overgangsrecht gebruik

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 

van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, 

te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij 

door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het 

plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit 

gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 

voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van 

dat plan.

 281 

 bestemmingsplan "De Gaarde tussen 345 en 347 - 2015" vastgesteld 



16.5  Persoonsgebonden overgangsregels

Indien toepassing van het in het vorige lid opgenomen overgangsrecht gebruik zou kunnen 

leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard voor een of meer natuurlijke personen die 

op het tijdstip van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan grond en opstallen 

gebruikten in strijd met het voordien geldende bestemmingsplan, kunnen burgemeester en 

wethouders met het oog op beëindiging op termijn van die met het bestemmingsplan strijdige 

situatie, voor die persoon of personen dat overgangsrecht buiten toepassing laten. 
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Artikel 17  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan De Gaarde tussen 345 en 347 - 2015.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Doetinchem in de openbare 

raadsvergadering d.d.

de griffier,      de voorzitter,
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Bijlagen bij Regels
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Bijlage 1  Lijst van aan huis gebonden beroepen en 

bedrijven

bron: Bedrijven en milieuzonering VNG (editie 2009)

SBI-code ('hoofdgroep': 'subgroep') Omschrijving

15: 1593 t/m 1595 Vervaardiging van wijn, cider e.d.

18: 182 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van 

leer)

20: 205 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkbedrijven

22:  221 Uitgeverijen (kantoren)

22: 2222.6 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen

22: 2223 Grafische afwerking

22: 2223 Binderijen

22: 2224 Grafische reproductie en zetten

22: 2225 Overige grafische activiteiten

22: 223 Reproductiebedrijven opgenomen media

33: 33 Vervaardigen van medische en optische apparaten en 

instrumenten e.d. incl. reparatie

36: 361 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m²

36: 362 Vervaardiging van munten, sieraden e.d.

36:363 Vervaardigen van muziekinstrumenten

51: 511 Handelsbemiddeling (kantoren)

52: 527 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's, motors, 

bromfietsen en scooters)

55: 551,1 5512 Pensions

55: 5552 Cateringbedrijven

61, 62: 61, 62 Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)

63: 6322, 6323 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren)

63: 633 Reisorganisaties

63: 634 Expediteurs, cargadoors (kantoren)
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64: 641 Post- en koeriersdiensten

65, 66, 67: 65, 66, 67 Banken en verzekeringsbedrijven

70: 70 Verhuur van en handel in onroerend goed

72: 72 Computerservice- en informatietechnologiebureaus 

e.d.

73: 731 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk

73: 732 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek

74: 74 Overige zakelijke dienstverlening: kantoren

74: 7481.3 Foto- en filmontwikkelcentrales

85: 8512, 8513 Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven

85: 853 Kinderopvang (gastouderschap)

91: 9111 Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren)

92: 921, 922 Studio's (film, TV, radio, geluid)

92: 9251, 9252 Ateliers, e.d.

93: 9301.3 Wasverzendinrichtingen

93: 9301.3 Wasserettes, wassalons

93: 9302 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten

93: 9305 Persoonlijke dienstverlening niet elders genoemd in de 

richtafstandenlijst 1 - Activiteiten van Bedrijven en 

milieuzonering van het VNG (editie 2009)
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Bijlage 2  Lijst van vrije beroepsbeoefenaars

Lijst van vrije beroepen op grond van de Handelsregisterwet

Advocaat

Accountant-administratieconsulent

Alternatieve genezer

Belastingconsulent

Bouwkundig architect

Dierenarts

Fysiotherapeut

Gerechtsdeurwaarder

Huidtherapeut

Huisarts

Interieurarchictect

Juridisch adviseur

Kunstenaar

Logopedist

Medisch specialist

Notaris

Oefentherapeut Cesar/Mensendieck

Organisatie-adviseur

Orthopedagoog

Psycholoog

Raadgevend adviseur

Redacteur

Registeraccountant

Stedenbouwkundige

Tandarts

Tandartsspecialist

Tolk-vertaler (al dan niet beëdigd)

Tuin- en landschapsarchitect

Verloskundige

Een beroep dat hier niet op voorkomt geldt in beginsel niet als 'vrij beroep', tenzij de 

onderneming/beroepsbeoefenaar anders kan aantonen.

In de jurisprudentie is uitgemaakt, dat de uitoefening van vrije beroepen in overeenstemming 

is met de functie wonen. Dit is rechtstreeks toegestaan. Voor de vestiging van vrije beroepen 

is geen procedure nodig op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of de 

Wet ruimtelijke ordening, zolang de beroepsuitoefening plaatsvindt in de woning en de 

woonfunctie in overwegende mate blijft behouden.
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Bijlage 3  Parkeernormen
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Parkeernormen gemeente Doetinchem 
Bron: Nota Parkeernormen en Parkeercompensatiefonds 

23-02-2012 vastgesteld gemeenteraad Doetinchem 

 

Woningen 1 

 

Type Totaal 2 Eenheid 

Kamer of appartement ( <30m2) 1,3 Per woning 

Woning klein (30-60 m2) 1,5 Per woning 

Woning midden (60-120 m2) 1,7 Per woning 

Woning groot (> 120 m2) 1,8 Per woning 

 

Correctiefactoren parkeren op eigen terrein bij woningen 

 

Type parkeerplaats bij 

woningen 

Feitelijk 

aantal 

Berekenings-

aantal 

opmerkingen 

Oprit 1 0,8 Oprit minimaal 5 m diep 

Lange oprit 2 1,0 Oprit minimaal 11 m diep 

Garage 1 0,4 Oprit minimaal 1,0 m diep 

Oprit met garage 2 1,0 Oprit minimaal 6,0 m diep 

Lange oprit met garage 3 1,3 Oprit minimaal 12 m diep 

Garage box (niet bij woning) 1 0,5 - 

Parkeerterrein - 0,8 Per parkeerplaats 

 

Detailhandel 

 

Type Totaal Eenheid 

Winkel (detailhandel) 4,0 Per 100 m2 bvo 

Doe-het-zelf - Bouwmarkt 2,7 Per 100 m2 bvo 

Showroom (arbeidsextensief / 

bezoekers intensief) 

1,4 Per 100 m2 bvo 

Grootschalige detailhandel 7,5 Per 100 m2 bvo 

Weekmarkt 0,24 Per m2 marktkraam 

 

Horeca en logies 

 

Type Totaal Eenheid 

Café, bar, cafetaria 6,0 Per 100 m2 bvo 

Restaurant 10,0 Per 100 m2 bvo 

Camping 1,5 Plaats 

Hotel, jeugdherberg 1,5 Kamer 

Feestzaal, partycentrum, discotheek 7,0 Per 100 m2 bvo 

Kantoren en bedrijven 

                                                
1  Het heeft de voorkeur om parkeerplaatsen bij woningbouw volledig op eigen terrein te realiseren. 

Voor bezoekers moet per woning minimaal 0,3 parkeerplaats in de openbare ruimte aanwezig zijn. 
2  Deze parkeernormen zijn gebaseerd op het aantal benodigde openbare parkeerplaatsen. Er geldt een 

correctiefactor voor parkeerplaatsen op eigen terrein. Vanwege het lagere gebruik hiervan worden 

parkeerplaatsen op eigen terrein niet volledig meegerekend, maar een correctiefactor toegepast 

volgens onderstaande tabel. 



 

 

 

Type Totaal Eenheid 

Bedrijfsverzamelgebouw 1,7 Per 100 m2 bvo 

Kantoren zonder balie 1,9 Per 100 m2 bvo 

Dienstverlening /Kantoren met balie 2,8 Per 100 m2 bvo 

Bezoekersextensief (loods, opslag, 

groothandel, transportbedrijf) 

0,7 Per 100 m2 bvo 

Arbeidsextensief bedrijf (industrie, 

garagebedrijf, laboratorium, werkplaats) 

2,2 Per 100 m2 bvo 

Sociale werkplaats 1,7 Per 100 m2 bvo 

 

Sport en recreatie 

 

Type Totaal Eenheid 

Biljartzaal, bowlingbaan 2,5 Tafel / baan 

Dansschool 4,0 Per 100 m2 bvo 

Golfbaan 8,0 Hole 

Gymlokaal (schoolfunctie) 1,0 Per 100 m2 bvo 

Manege 0,5 Box 

Speelweide – ligweide, 

dagrecreatiebad 

0,3 Per 100 m2 bvo 

Speeltuin overdekt 12,0 Per 100 m2 bvo 

Sporthal (excl tribune) 2,5 Per 100 m2 bvo 

Sportveld (excl tribune) 27,0 Hectare netto terrein 

Sportschool (fitness) 4,0 Per 100 m2 bvo 

Squashbaan 2,0 Baan 

Tennisbaan 3,0 Baan 

Tribune 0,2 Per bezoekersplaats 

Verenigingsgebouw 3,0 Per 100 m2 bvo 

Zwembad 11,0 100 m2 opp bassin 

 

Onderwijs 

 

Type Totaal Eenheid 

Crèche, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, BSO 3,8 Per groep 

Basisschool 4,0 Leslokaal 3 

Voorbereidend beroepsonderwijs (VWO, Havo, 

Vbo) 

1,0 Leslokaal 3 

Beroepsonderwijs (MBO, ROC, WO, HBO) 7,0 Leslokaal 3 

20,0 Collegezaal 4 

Avond en volwassenenonderwijs 1,0 Student 

 

  

                                                
3 leslokaal = circa 30 zitplaatsen 
4 collegezaal = circa 150 zitplaatsen 



 

 

Gezondheidszorg 

 

Type Totaal Eenheid 

Medische praktijk (arts, therapeut etc.) 2,0 5 Behandelkamer 

Verpleeg- of verzorgtehuis, woonvoorziening 

verstandelijk gehandicapten 

0.7 Wooneenheid 

Ziekenhuis 1,7 Bed 

 

Overig 

 

Type Totaal Eenheid 

Begraafplaats / crematorium 30,0 Gelijktijdige begrafenis 

of crematie 

Bibliotheek 0,9 Per 100 m2 bvo 

Cultureel centrum, wijkgebouw, 

verenigingsgebouw 

3,0 Per 100 m2 bvo 

Evenementenhal, beursgebouw, congresgebouw 8,0 Per 100 m2 bvo 

Museum 0,9 Per 100 m2 bvo 

Religiegebouw (o.a. kerk, moskee) 0,2 Zit- of knielplaats 

Schouwburg, theater, concertzaal, bioscoop 0,3 Zitplaats 

Volkstuin 0,3 Perceel 

Sauna 6,0 Per 100 m2 bvo 

 

                                                
5 met een minimum van 3 parkeerplaatsen per praktijk 



Bijlage 4  Inrichtingsplan De Gaarde
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Bijlage 5  Inrichtingsplan Broekstraat 15
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Bijlage 6  Inrichtingsplan natuurperceel
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Bijlage 7  Woningbouw De Gaarde tussen 345 en 347

 299 

 bestemmingsplan "De Gaarde tussen 345 en 347 - 2015" vastgesteld 



Woningbouw De Gaarde tussen 345 en 347 

 
Bebouwing  

 
Ter plaatse van de nieuwbouwlocatie worden drie vrijstaande woningen gerealiseerd. Deze 
woningen worde gebouwd in een landschappelijk stijl en situering. De woningen worden, als 
verwijzing naar de vroegere boerenerven, gebouwd met als gezamenlijk middelpunt een typisch 
binnenplein. De woningen zelf zullen in landelijke stijl gebouwd worden met als verwijzing in de 
omgeving voorkomende boerderijtypen.  

De volgende onderdelen zijn kenmerkend voor het bouwplan: 

 rechte ontsluitingsweg haaks op De Gaarde en evenwijdig aan de waterloop; 
 laanbeplanting aan beide zijden van de ontsluitingsweg; 
 één kenmerkend hoofdgebouw type 't-boerderij'; 
 twee ondergeschikte 'schuurwoningen'; 
 de drie woningen geclusterd rondom een binnenplein. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 1: Indicatie woning type ‘t-boerderij’ 

Afbeelding 2: Indicatie woning type ‘schuurboerderij’ 



Bijlage 8  Dubbelbestemming Waarde - Archeologie

X.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, de bescherming en/of het 

herstel van archeologische waarden in de bodem.

X.2  Bouwregels

X.2.1  Archeologisch rapport

Ten aanzien van het oprichten van bebouwing gelden de volgende regels: 

a. bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk 

dient de aanvrager een rapport te overleggen, waarin de archeologische waarde van de 

gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in voldoende mate is vastgesteld;

b. als uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de 

gronden door het oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden verstoord, kan 

het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan de 

omgevingsvergunning:

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de 

uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen 

worden behouden, zoals alternatieven voor heiwerk, het aanbrengen van een 

beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht;

2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd 

gezag goedgekeurd Programma van Eisen;

3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te 

laten begeleiden door een archeologisch deskundige op basis van een door het 

bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen;

4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk 

verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is 

omgegaan;

c. het overleggen van een rapport is niet nodig als de archeologische waarde van de 

gronden in andere beschikbare informatie, hetgeen is getoetst door de archeologisch 

deskundige, afdoende is vastgesteld. Het in sub b bepaalde is mutatis mutandis van 

overeenkomstige toepassing.

X.2.2  Advies archeologisch deskundige

Alvorens het bevoegd gezag beslist over een omgevingsvergunningaanvraag als bedoeld in lid 

X.2.1 sub a, wint het advies in bij de archeologisch deskundige.

X.2.3  Bouwen voor andere voorkomende bestemming(en)

Het bepaalde in lid X.2.1sub a geldt niet als:
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a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen 

archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;

b. het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de 

oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut, met 

uitzondering van nieuwe kelders;

c. gebouwen maximaal 2,5 m uit de bestaande fundering worden vergroot, met behoud van 

bestaande funderingen.

X.3  Nadere eisen

Het bevoegde gezag kan, met inachtneming van het bepaalde in lid X.2 nadere eisen stellen 

met betrekking tot:

a. de afmetingen van bouwwerken;

b. de situering van bouwwerken;

c. de inrichting en het gebruik van gronden;

als uit archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse behoudens- en 

beschermenswaardige archeologische monumenten of resten aanwezig zijn. De nadere eisen 

zijn er op gericht de archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond ('in situ') te 

behouden.

X.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

van werkzaamheden

X.4.1  Vergunningplicht

Onverminderd het in de Monumentenwet 1988 bepaalde is het verboden om zonder 

omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende andere werken of werkzaamheden 

uit te voeren of te laten uitvoeren:

a. het ophogen van de bodem met meer dan 1 m;

b. grondwerkzaamheden, waartoe worden gerekend woelen, mengen, diepploegen, 

egaliseren en ontginnen van gronden, maar ook het graven of vergraven, verruimen of 

dempen van sloten, vijvers en andere wateren, het aanleggen van drainage en/of 

oppervlakteverhardingen en het graven van een bouwput;

c. bodem verlagen of afgraven (ook voor het verwijderen van bestaande funderingen) van 

gronden waarvoor geen ontgrondingsvergunning is vereist;

d. het verlagen van het waterpeil;

e. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;

f. het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;

g. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;

h. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

X.4.2  Uitzonderingen vergunningplicht

Het in lid X.4.2 opgenomen verbod geldt niet:
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a. voor werken en werkzaamheden die niet dieper reiken dan 0,3 m onder het bestaande 

maaiveld;

b. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud, 

met inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande 

bestratingen en beplantingen binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;

c. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale agrarische gebruik;

d. voor werken en werkzaamheden binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit een 

bestaande fundering van een bestaand bouwwerk;

e. voor werken en werkzaamheden in de bodem waarvoor ten tijde van het van kracht 

worden van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 

werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden in dit kader is verleend;

f. in geval op grond van de Monumentenwet 1988 een vergunning is vereist dan wel 

overige bepalingen van de Monumentenwet 1988 gelden.

X.4.3  Beoordelingscriteria

Ten aanzien van de in lid X.4.1 genoemde vergunning gelden de volgende 

beoordelingscriteria:

a. de vergunning kan alleen worden verleend voor zover de archeologische waarden niet 

onevenredig worden aangetast, wat moet blijken uit een rapport dat de aanvrager bij de 

aanvraag voor een omgevingsvergunning dient te overleggen. In het rapport moeten de 

archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft naar het 

oordeel van het bevoegd bezag in voldoende mate zijn vastgesteld. Als het rapport 

daartoe aanleiding geeft, dient op advies van de archeologisch deskundige zo nodig een 

opgraving plaats te vinden;

b. het overleggen van een rapport is niet nodig als naar het oordeel van het bevoegd gezag 

de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie, die is 

getoetst door de archeologisch deskundige, afdoende is vastgesteld.

X.4.4  Voorschriften

a. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning onder beperkingen verlenen en 

voorschriften aan de omgevingsvergunning verbinden, waaronder:

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de 

uitvoering van een aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen worden 

behouden, zoals het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere 

voorzieningen die op dit doel zijn gericht;

2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd 

gezag goedgekeurd Programma van Eisen;

3. de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden 

door een archeologisch deskundige op basis van een door het bevoegd gezag 

goedgekeurd Programma van Eisen;

4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk 

verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is 
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omgegaan;

b. Voordat het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als 

bedoeld in lid X.4.1 wint het advies in bij een archeologisch deskundige omtrent de vraag 

of door het verlenen van een omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of 

kan worden gedaan aan de archeologische waarden, en zo ja welke voorwaarden dienen 

te worden gesteld.

X.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van Wet 

ruimtelijke ordening, het plan wijzigen door de dubbelbestemming 'Waarde Archeologie'' 

geheel of gedeeltelijk te laten vervallen als:

a. op basis van nader archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de betrokken locatie 

geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; of

b. er niet langer archeologische begeleiding of zorg nodig is.
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