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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding en doel
Nabij het centrum van Doetinchem is, aan de Wijnbergseweg 39-41, een verkooppunt 
motorbrandstoffen met LPG aanwezig. De gemeente wil dit tankstation in het kader van haar 
motorbrandstofverkooppuntenbeleid graag verplaatsen. De eigenaar wil hierin meegaan. 

Voor de nieuwe locatie van het tankstation met LPG heeft de gemeente het kadastrale perceel 
Ambt-Doetinchem M 5187 aan de Oostelijke Randweg voorzien. In het vigerende 
bestemmingsplan 'Oostelijke Randweg - 2009' (onherroepelijk sinds 10 oktober 2012), is hiervoor 
al een wijzigingsbevoegdheid opgenomen.

Tevens wordt een deel van de aangrenzende gronden, behorende bij het beschermd natuurgebied 
De Zumpe en inmiddels in eigendom van de gemeente, omgezet van de bestemming 'Agrarisch' 
naar de bestemming 'Natuur'. 

Om al deze ontwikkelingen juridisch planologisch mogelijk te maken, is dit voorliggende 
bestemmingsplan 'Tankstations Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg 39-41 - 2019' opgesteld.

Bij het opstellen van bestemmingsplannen voor het grondgebied van de gemeente Doetinchem 
wordt in principe overal dezelfde plansystematiek gehanteerd. De bestemmingen en regels uit het 
voorliggende bestemmingsplan sluiten daardoor grotendeels aan op de bestemmingen en regels 
uit andere bestemmingsplannen. Daarmee wordt de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid van de 
burgers vergroot.

1.2  Plangebied
Het voorliggende bestemmingsplan bevat het plan om het tankstation met LPG aan de 
Wijnbergseweg 39-41, te verplaatsen naar de Oostelijke Randweg. Ook zal er aan de Oostelijke 
Randweg een natuurgebied gerealiseerd worden. Hierdoor bevat dit bestemmingsplan de 
plangebieden: Wijnbergseweg 39-41 (oude locatie tankstation), Tankstation Oostelijke Randweg 
(nieuwe locatie tankstation) en Natuurgebied De Zumpe (Natuur). 
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1.3  Geldende bestemmingsplannen
Het bestemmingsplan 'Tankstations Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg 39-41 - 2019' is een 
gedeeltelijke herziening van de in het plangebied geldende bestemmingsplannen. Voor deze 
gebieden gelden op dit moment een drietal bestemmingsplannen en twee parapluherzieningen 
welke na het onherroepelijk worden van het onderhavige bestemmingsplan ten dele zullen komen 
te vervallen. 

Een uitzondering hierop zijn de parapluherzieningen Geluidzone Hamburgerbroek en Geluidzone 
Verheulsweide. Deze vervallen niet, meer informatie hierover in paragraaf 4.4.2 
Industrielawaai/inrichtingslawaai.

Wijnbergseweg 39-41

Voor de locatie Wijnbergseweg 39-41 geldt het bestemmingsplan 'Stedelijk gebied - voorjaar - 
2020', vastgesteld op 5 november 2020. 

Uitsnede geldend bestemmingsplan

Voor deze locatie geldt de bestemming 'Bedrijf'. Algemeen geldt dat bedrijven in de categorieën 1 
en 2 op het perceel mogelijk zijn. Het autobedrijf (categorie 2) en bestaande bedrijfswoning zijn bij 
recht binnen de bestemming toegestaan. Op het perceel is de functieaanduiding 'verkooppunt 
motorbrandstoffen met lpg' opgenomen. Op een deel van het perceel is de gebiedsaanduiding 
'veiligheidszone - lpg' opgenomen, hierdoor is een vulpunt voor lpg en afleverzuil toegestaan. 

Voor de bebouwing zijn bouwaanduidingen opgenomen, namelijk een bouwvlak, met daarin de 
aanduidingen 'maximum goothoogte 10 m', 'maximum bouwhoogte 14 m' en 'maximum 
bebouwingspercentage 60%'. De bestaande bebouwing voldoet ruim aan deze bouwregels. 

Voor de locatie Wijnbergseweg 39-41 geldt ook de parapluherziening Geluidszone 
Hamburgerbroek en Geluidzone Verheulsweide. Deze parapluherzieningen worden niet herzien 
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door het voorliggende bestemmingsplan.

Tankstation Oostelijke Randweg

Voor de locatie van het tankstation aan de Oostelijke Randweg geldt momenteel het 
bestemmingsplan 'Oostelijke Randweg 2009', vastgesteld op 6 januari 2011. Voor deze locatie 
geldt de bestemming 'Agrarisch' met gebiedsaanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied zone 1'. Met 
deze wijzigingsbevoegdheid kunnen burgemeester en wethouders de bestemming 'Agrarisch' 
wijzigen in 'Bedrijf' met de functieaanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg' ten behoeve 
van een verkooppunt motorbrandstoffen met lpg met een maximale doorzet van 1.000 m3. 

Natuurgebied De Zumpe

Voor de gronden in de Zumpe geldt het bestemmingsplan Doetinchem Buitengebied 2000, 
herziening 2002 (vastgesteld 24-6-2004). Voor deze locatie geldt de bestemming 'Agrarisch'. Ook 
geldt voor dit gebied de Parapluherziening Buitengebied Doetinchem, vastgesteld op 11-6-2009.

Parapluherzieningen

Voor alle gebieden gelden de parapluherzieningen:
Parapluherziening Archeologie 2020, vastgesteld 27 mei 2021;
Parapluherziening Externe veiligheid - 2020, vastgesteld 25 februari 2021. 
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

In dit hoofdstuk worden de gewenste ontwikkelingen beschreven. Daarbij wordt ingegaan op de 
drie locaties binnen het projectgebied.

2.1  Naamgeving plangebied
Doordat het verwijderen van het tankstation aan de Wijnbergseweg en de realisatie van het nieuwe 
tankstation aan de Oostelijke Randweg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, is er gekozen 
om één bestemmingsplan op te stellen. In dit bestemmingsplan wordt ook de natuurontwikkeling 
van een deel van De Zumpe meegenomen. De aan de locatie van het tankstation grenzende 
gronden die recentelijk in eigendom van de gemeente zijn gekomen, worden ook meegenomen in 
dit bestemmingsplan, zodat de agrarische bestemming kan worden omgezet naar de bestemming 
natuur. De plannaam 'Tankstations Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg 39-41 - 2019' is 
gekozen voor het gehele bestemmingsplan.

2.2  Wijnbergseweg 39-41
Op deze projectlocatie is sprake van een tankstation met LPG, een autobedrijf en een 
bedrijfswoning. Op deze locatie gaat alleen het tankstation verdwijnen. Op de volgende luchtfoto is 
de huidige situatie van deze locatie en haar omgeving aangegeven. Het verkooppunt van 
motorbrandstoffen inclusief LPG wordt verplaatst naar de locatie aan de Oostelijke Randweg. De 
tanks en de afleverzuilen worden verwijderd. Het garagebedrijf met bedrijfswoning blijft bestaan en 
de luifel zal worden gebruikt als overkapping voor te verkopen auto's. Door het verplaatsen van het 
verkooppunt met LPG wordt ingespeeld op het gemeentelijk motorbrandstofverkooppuntenbeleid 
en externe veiligheidsbeleid, waarin wordt aangegeven dat risicovolle bedrijven zich bij voorkeur 
niet in of nabij woongebieden bevinden.

Luchtfoto locatie Wijnbergseweg 39-41 
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2.3  Tankstation Oostelijke Randweg
De nieuwe locatie van het tankstation is gelegen aan de Oostelijke Randweg. Niet alleen de 
inrichting van de locatie is hierbij van belang, ook de inpassing in de omgeving is belangrijk. 
Daarom wordt eerst het bestaande ruimtelijke kader van de locatie beschreven. 

2.3.1  Bestaande ruimtelijke kader
De locatie ligt in het landelijk gebied ten oosten van Doetinchem. In dit gebied is in 2015 de 
Oostelijke Randweg aangelegd. De Oostelijk Randweg is een gebiedsontsluitingsweg met een 
lengte van 2,5 km en een intensiteit van circa 13.000 motorvoertuigen per etmaal. De weg heeft 
een profiel van één rijstrook per richting en de maximale snelheid bedraagt 70 km/uur op het 
traject tussen Vijverlaan en Normandiëstraat. 

De weg ligt oostelijk langs bestaande woonwijken van Doetinchem. De weg volgt de hoofdrichting 
van de verkaveling in het landschap. Het landschap heeft ter plaatse van de locatie een 
opstrekkende strokenverkaveling in noordoostelijke richting. De locatie maakt nu deel uit van het 
agrarische gebied en bestaat op dit moment dan ook uit weiland / akkerland waarop gewassen 
worden geteeld. 

2.3.2  Functies
Het doel is om op deze locatie een nieuw tankstation met LPG te realiseren. Daarna wordt het 
huidige tankstation, aan de Wijnbergseweg 39-41 ontmanteld. 

Voor het nieuwe tankstation zijn verschillende voorzieningen nodig. In de eerste plaats een luifel 
met daaronder de afleverzuilen voor de brandstof. Daarbij gaat het om alle brandstoffen voor 
gemotoriseerd wegverkeer. De luifel wordt op het zuidelijk deel van het projectgebied gerealiseerd. 
Bij de afleverzuilen komen drie ondergrondse opslagtanks voor de brandstof. 
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In de beoogde situatie is sprake van verkoop van LPG bij het nieuwe tankstation met een doorzet 
tot 1.000 m3 (gemaximeerd op 999 m3) per jaar. Het vulpunt LPG en de opslagtanks komen op 
een dusdanige afstand van de aangrenzende woonwijk, dat wordt voldaan aan de 
veiligheidsnormering. Een nadere motivering hiervan staat in paragraaf 4.6 Externe veiligheid. 

De shop en de techniekkasten die bij het tankstation horen, worden in één gebouw gerealiseerd. 
Daarnaast worden op het terrein twee wasboxen en twee stofzuigplaatsen aangelegd. Op de 
locatie komen enkele parkeerplaatsen (buffer-/ wachtplaats wasboxen) en een opstelstrook voor 
auto- en vrachtverkeer om tijdelijk te parkeren. De inrit naar het tankstation bevindt zich aan de 
zuidzijde van de projectlocatie, de afrit aan de noordzijde. 

Voor de toegankelijkheid van het tankstation moeten op de Oostelijke Randweg maatregelen 
worden getroffen. Dit betekent dat vanaf de zuidzijde een afrit van de weg naar de projectlocatie 
wordt gerealiseerd. Vanaf de noordzijde is dit een voorsorteerstrook. De realisatie hiervan is 
binnen het bestaande planologische regime (het geldende bestemmingsplan) mogelijk. De 
aanpassing van de weg is daarom verder niet meegenomen in dit bestemmingsplan.

Voor bezoekers en personeel wat te voet of per fiets het tankstation wil bereiken, kan gebruik 
gemaakt worden van het bestaande pad, tussen het tankstation en de Vossenstraat aan de 
oostzijde van de Oostelijke Randweg.

2.3.3  Bebouwingsstructuur
Bij de bebouwing gaat het in de eerste plaats om de luifel (bouwwerk, geen gebouw zijnde) boven 
de afleverzuilen voor de brandstof. Deze luifel heeft een omvang van ongeveer 8 bij 21 meter en 
een bouwhoogte van ongeveer 5,5 meter. Onder de luifel worden op drie plaatsen afleverzuilen 
geplaatst, waarbij de meest oostelijke bedoeld is voor vrachtverkeer.

In één gebouw (met tussenwand) zijn de shop en de techniekkasten voor het tankstation 
gevestigd. De techniekkasten komen in het gebouw, waarbij aan één zijde een deur zit waardoor 
ze voor onderhoud toegankelijk zijn. Dit gebouw heeft een omvang van ongeveer 7 bij 14 meter. De 
bouwhoogte van het gebouw is ongeveer 3,6 meter. Op het terrein worden twee buiten wasplekken 
en twee stofzuigerplekken aangelegd. 

2.3.4  Inpassing
Om het tankstation zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken is voor de locatie een 
landschappelijk inpassingsplan opgesteld, waarbij ook is gelet op de verkeersveiligheid van en 
naar het tankstation. De beheerder van het tankstation zal door goed beheer, de inrichting en 
verkeersveiligheid op orde houden. Om dit voor nu en in de toekomst te garanderen is het 
inrichtingsplan als voorwaardelijke verplichting opgenomen in de regels van dit bestemmingsplan.

De zuidoostzijde van het tankstation wordt voorzien in een grondwal met struweel en diverse 
boomsoorten. De bestaande grondwal wordt daartoe doorgetrokken. 

Ter plaatse (parallel) van de Oostelijke Randweg wordt voorzien in een haag van meidoorn of beuk 
met een minimale afmeting van 1,50 meter breedte en 1,00 meter hoogte (na 3 jaar). Aan de 
noordzijde wordt voorzien in een los groeiende meidoornhaag die 3 meter hoog kan uitgroeien. De 
initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van de structuren aan de west en 
noordzijde. Er moet wel rekening gehouden worden met de obstakelvrijezone van 6 meter naast 
de weg. 

Ten oosten van het nieuw te realiseren tankstation zal de bestaande houtwal doorgetrokken 
worden. De hoogte van de grondwal bedraagt 5 meter (max) en heeft een breedte van 15 meter. 
Door een combinatie van bomen en heesters wordt er gezorgd voor een dichte structuur. 
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Landschappelijke inpassing tankstation Oostelijke Randweg

2.4  Natuurgebied De Zumpe
Het natuurgebied De Zumpe ligt ten oosten van Doetinchem tussen de rivierduinen van de Wrange 
en de Slangenburg. Het gebied wordt momenteel gebruikt als weiland / akkerland waarop 
gewassen worden geteeld. De Zumpe maakt onderdeel uit van het Gelders Natuurnetwerk. 

De Zumpe is een bijzonder natuurgebied. Het bevindt zicht in het stroomgebied van de 
prehistorische Rijn die in de ondergrond een laag kalk heeft afgezet. Door die kalklaag heen wordt 
water omhoog gedrukt waardoor kalkrijk bodemwater ontstaat tot aan de wortels van planten. 
Lokaal komt dit water als kwel boven de grond. Dit kalkwater zorgt voor een bijzonder flora. 

De gemeente Doetinchem heeft besloten de percelen tussen de randweg en De Zumpe aan te 
kopen om natuur te ontwikkelen. Eén van de doelstellingen is om de kweldruk, die ontstaat door 
de realisatie van de tunnel voor de Oostelijke Randweg, te herstellen/verhogen en te streven naar 
een hogere ecologische kwaliteit en stabiliteit in dit gebied. 

De Zumpe moet uiteindelijk een natuurgebied worden van circa 120 hectare. Volgens het 
Inrichtingsplan De Zumpe (2014) wordt het agrarisch gebied omgevormd tot een mozaïek van bos 
elementen, hagen en kruidenrijk grasland. Hiertoe zal het terrein lokaal 15 tot 30 cm worden 
afgegraven. Tevens wordt dit gebied ontsloten voor recreanten vanuit o.a. het aangrenzend 
woongebied.
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Inrichtingsplan De Zumpe (2014)

 17 

bestemmingsplan 'Tankstations Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg 39-41 - 2019' vastgesteld 



 18 

bestemmingsplan 'Tankstations Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg 39-41 - 2019' vastgesteld 



Hoofdstuk 3  Beleidskader

In dit hoofdstuk komt het overheidsbeleid aan de orde dat van invloed is op de specifieke 
ontwikkeling.

3.1  Inleiding
Uit onderzoek blijkt dat de volgende beleidsstukken niet van invloed zijn:

regionale woonagenda Achterhoek, Regio Achterhoek, vastgesteld 25 juni 2015;
afsprakenkader detailhandel, Regio Achterhoek, 24 september 2015;
herziene woningbouwstrategie 2015, gemeente Doetinchem, vastgesteld 5 november 2015;
lokale woonagenda gemeente Doetinchem 2016-2025, vastgesteld 22 september 2016;
planologisch beleid 2011, gemeente Doetinchem, vastgesteld op 30 juni 2011 
en onherroepelijk op 5 september 2011;
masterplan Schil, gemeente Doetinchem, d.d. 13 december 2007;
cultuurnota Dossier Cultuur 2003, gemeente Doetinchem, vastgesteld d.d. 18 december 2003;
visie boodschappenstructuur, gemeente Doetinchem, vastgesteld 22 februari 2018;
kantorennota 'Ruimte voor kantoren', gemeente Doetinchem, vastgesteld op 7 februari 2008;
continuïteit in Karakter, Cultuurhistorie Doetinchem, vastgesteld 21 september 2017;
mobiliteitsvisie 2016-2026, gemeente Doetinchem, vastgesteld 3 november 2016;

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

Het beleid wat wel van invloed is op de ontwikkeling is in dit hoofdstuk verwoord en afgewogen.

3.2  Rijksbeleid

3.2.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 inwerking getreden. Deze 
structuurvisie vervangt de Nota Ruimte. De structuurvisie geeft een nieuw, integraal kader voor het 
ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op Rijksniveau en is de 'kapstok' voor bestaand en nieuw Rijksbeleid 
met ruimtelijke consequenties. In de structuurvisie schetst het Rijk ambities tot 2040 en doelen, 
belangen en opgaven tot 2028. 
De leidende gedachte in de SVIR is ruimte maken voor groei en beweging. De SVIR is de eerste 
Rijksnota die de onderwerpen infrastructuur en ruimte integraal behandelt. In de SVIR richt het 
Rijk zich vooral op decentralisatie. De verantwoordelijkheid wordt verplaatst van Rijksniveau naar 
provinciaal en gemeentelijk niveau. 
Door urbanisatie, individualisering, vergrijzing en ontgroening nemen de ruimtelijke verschillen toe. 
Vanaf 2035 groeit de bevolking niet meer. De samenstelling van de bevolking, en daarmee de 
samenstelling van huishoudens, verandert. Ambities tot 2040 zijn onder andere het aansluiten van 
woon- en werklocaties op de (kwalitatieve) vraag en het zoveel mogelijk benutten van locaties voor 
transformatie en herstructurering. Ook wil het Rijk ervoor zorgen dat in 2040 een veilige en 
gezonde leefomgeving met een goede milieukwaliteit wordt geboden. Dit moet voor zowel het 
landelijk als het stedelijk gebied gelden. In de SVIR is verder vastgelegd dat provincies en 
(samenwerkende) gemeenten verantwoordelijk zijn voor programmering van verstedelijking. 
(Samenwerkende) gemeenten zorgen voor (boven)lokale afstemming van 
woningbouwprogrammering die past binnen de provinciale kaders. Ook zijn de gemeenten 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de woningbouwprogramma's.

Onderzoek en conclusie

Voor de ontwikkeling Tankstations Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg 39-41 - 2019, staan in 
de SVIR geen zaken die van invloed zijn op het plan. De gewenste ontwikkeling wordt dan ook 
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niet belemmerd door de SVIR. 

3.2.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)
Het Rijk legt met het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), de nationale ruimtelijke 
belangen juridisch vast. Enerzijds betreft het de belangen die reeds in de (ontwerp-) AMvB Ruimte 
uit 2009 waren opgenomen en anderzijds is het Barro aangevuld met onderwerpen uit de 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Het besluit is op 30 december 2011 in werking 
getreden.

Onderwerpen waarvoor het Rijk ruimte vraagt zijn de mainportontwikkeling van Rotterdam, 
bescherming van de waterveiligheid in het kustfundament en in en rond de grote rivieren, 
bescherming en behoud van de Waddenzee en enkele werelderfgoederen, zoals de Beemster, de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam en de uitoefening van defensietaken. 
Ter bescherming van deze belangen zijn reserveringsgebieden, begrenzingen en vrijwaringszones 
opgenomen. In het besluit is aangegeven op welke wijze bestemmingsplannen voor deze gebieden 
moeten zijn ingericht. Indien geldende bestemmingsplannen niet voldoen aan het Barro dan 
moeten deze binnen drie jaar na inwerkingtreding van het besluit zijn aangepast.

Bij besluit van 28 augustus 2012 (inwerking getreden op 1 oktober 2012) is het Barro aangevuld 
met de ruimtevraag voor de onderwerpen hoofdinfrastructuur (reserveringen voor hoofdwegen en 
landelijke spoorwegen en vrijwaring rond Rijksvaarwegen), de elektriciteitsvoorziening, het regime 
van de herijkte ecologische hoofdstructuur en waterveiligheid (bescherming van primaire 
waterkeringen en bouwbeperkingen in het IJsselmeergebied).

Onderzoek en conclusie

Het Barro doet geen specifieke uitspraken over zaken die in dit plan worden geregeld. De 
gewenste ontwikkeling wordt dan ook niet belemmerd door het Barro.

3.2.3  De Ladder voor duurzame verstedelijking
De Ladder voor duurzame verstedelijking (verder: 'de Ladder') is ingericht voor een zorgvuldige 
afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten. De 
uitgangspunten hierbij zijn dat de ontwikkeling voorziet in een behoefte, en dat de ontwikkeling in 
eerste instantie in bestaand stedelijk gebied wordt gerealiseerd.

Artikel 3.1.6 lid twee Bro omschrijft de ladder als volgt:

"De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, 
bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die 
ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet 
binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien."

Voor de Ladder is dus een onderzoek nodig dat uit twee stappen bestaat:
1. Is sprake van een 'nieuwe stedelijke ontwikkeling'?
2. Als hier sprake van is, dan moet motivering plaats vinden volgens de Ladder: vindt de 

ontwikkeling plaats binnen het bestaand stedelijk gebied die in die behoefte kan worden 
voorzien?

De toepassing van de Ladder is mede bepaald door uitspraken van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS). De ABRS heeft in een 'overzichtsuitspraak' 
op 28 juni 2017 op een rij gezet hoe de Ladder gebruikt moet worden. Hiermee wordt houvast 
geboden aan de rechtspraktijk.

In navolging op de ladder voor duurzame verstedelijking zoals opgenomen in de Bro, heeft 
provincie Gelderland in haar 'Omgevingsvisie Gaaf Gelderland' de 'Gelderse ladder voor duurzaam 
ruimtegebruik' opgenomen. 
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Onderzoek
1. Is sprake van een 'nieuwe stedelijke ontwikkeling'
De laddertoets geldt alleen voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Artikel 1.1.1 Bro definieert een 
stedelijke ontwikkeling als 'een ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of 
zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke 
voorzieningen'. 

In het voorliggende plan is sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, een motivering van het 
plan is volgens de Ladder nodig. 
2. Motivering volgens de Ladder 
Behoefte

Er is sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Volgens de Ladder moet daarom eerst de 
behoefte beschreven worden. Kort gezegd is de 'behoefte' het saldo van de aantoonbare vraag 
naar de ontwikkeling, verminderd met het aanbod in al aanwezige planologische besluiten, ook als 
die feitelijk nog niet gerealiseerd zijn. Dit binnen het ruimtelijk verzorgingsgebied.

Onderzoek behoefte

Aan het initiatief ligt een concreet initiatief ten grondslag. In de bestaande situatie is er sprake van 
een bestaand tankstation met LPG met een bestaande doorvoer aan brandstoffen. Dit tankstation 
met LPG wordt uit geplaatst uit een woongebied en naar de rand van Doetinchem verplaatst. 
Hieruit kan worden geconcludeerd dat er behoefte is aan het tankstation met LPG. Het 
planologisch ruimte bieden aan deze ontwikkeling in het voorliggende plan is vanuit de aanwezige 
behoefte gezien mogelijk.

Bestaand stedelijk gebied

De Ladder streeft vanuit het perspectief van duurzaamheid na om zo veel mogelijk te bouwen 
binnen bestaand stedelijk gebied. Het begrip 'bestaand stedelijk gebied' is in de Bro gedefinieerd 
als "bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, 
dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of 
sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur". Uit jurisprudentie blijkt dat 
gronden waarop een agrarische bestemming rust en die overeenkomstig die bestemming worden 
gebruikt, geen onderdeel uitmaken van 'bestaand stedelijk gebied'.

Onderzoek bestaand stedelijk gebied 

Nabij het centrum van Doetinchem is, aan de Wijnbergseweg 39-41, een LPG-tankstation 
aanwezig. De gemeente wil het LPG- tankstation aan de Wijnbergseweg 39-41, in het kader van 
het motorbrandstofverkooppuntenbeleid verplaatsen. 

De nieuwe stedelijke ontwikkeling is gesitueerd buiten het bestaande stedelijke gebied. Daarom 
moet gemotiveerd worden waarom voor de ontwikkeling geen locatie beschikbaar én geschikt is 
binnen bestaand stedelijk gebied. Binnen bestaand stedelijk gebied is een dergelijke locatie niet 
aanwezig. In verband met mogelijke veiligheidsrisico's moet rekening gehouden met een contour 
van 35 meter rond het vulpunt zonder woonbebouwing en een maximum aantal van 55 personen 
per hectare binnen de 150 meter contour. Deze contour is gebaseerd op een maximaal vergunde 
doorzet per jaar.

De voorgestane locatie aan de Oostelijke Randweg voldoet aan de veiligheidscontouren. In 
bestemmingsplan 'Oostelijke randweg 2009' is dit via een wijzigingsbevoegdheid al mogelijk 
gemaakt.

Conclusie

De nieuwe stedelijke ontwikkeling vindt plaats buiten het bestaand stedelijk gebied. Gebleken is 
dat er behoefte is aan de ontwikkeling en dat er geen locaties binnen het bestaand stedelijke 
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gebied beschikbaar én/of geschikt zijn, waardoor realisatie op de buitenstedelijke locatie mogelijk 
is. Het plan voldoet aan de Ladder.

3.3  Provinciaal beleid

3.3.1  Omgevingsvisie Gelderland
De Omgevingsvisie Gaaf Gelderland is op 19 december 2018 door Provinciale Staten van 
Gelderland vastgesteld. De visie beschrijft de lange termijn ambities en beleidsdoelen voor de 
fysieke leefomgeving in Gelderland. Samen met de Omgevingsverordening heeft de provincie al 
vooruit gelopen op de Omgevingswet. Deze wet biedt meer ruimte voor initiatieven en 
ontwikkelingen in het fysieke domein, in samenspraak met de omgeving.

De provincie streeft naar een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Dit wil de provincie 
bereiken door de focus te leggen op een duurzaam, verbonden en economisch krachtig 
Gelderland. Hiervoor zijn zeven ambities benoemd om richting te geven:
1. Energietransitie 
2. Klimaatadaptatie 
3. Circulaire economie
4. Biodiversiteit
5. Bereikbaarheid
6. Vestigingsklimaat
7. Woon- en leefklimaat.
Met vier 'spelregels' of 'doe-principes' - doen, laten, zelf en samen - wordt er werking aan 
gegeven. 
Dit is het kader waarbinnen de provincie wil werken en afwegingen wil maken.

Energietransitie 
Gelderland is in 2050 klimaatneutraal. Dit bereiken we door grootschalige besparing en opwekking 
uit verschillende duurzame bronnen van energie, zoals wind, zon, waterkracht, biomassa en 
bodemenergie. Innovatie en het uitrollen van bewezen technieken wordt gestimuleerd. Als 
tussendoel realiseert Gelderland in 2030 55% broeikasgasreductie.

Klimaatadaptatie 
Gelderland is in 2050 klimaatbestendig. We zijn goed voorbereid en toegerust op de gevolgen van 
klimaatverandering: wateroverlast, droogte, hittestress en overstromingsgevaar. 
In 2020 heeft de provincie, samen met partners, de risico's en kansen van het veranderen klimaat 
in beeld gebracht en strategieën opgesteld die leidraad zijn voor ons handelen.

Circulaire economie 
Gelderland wordt de eerste afval-loze provincie in Nederland. Afval bestaat niet meer; er zijn alleen 
nog grondstoffen die blijvend hun waarde behouden in de schone industrie. 
Om dit te bereiken is in 2030 het gebruik van primaire grondstoffen in Gelderland met 50% 
teruggebracht. 

Biodiversiteit 
In 2050 gaat het goed met de biodiversiteit in Gelderland. Er wordt natuur-inclusief gewerkt. 
Biodiversiteit wordt overals waar mogelijk versterkt en ingepast, óók buiten de specifiek als natuur 
aangewezen gebieden. 
In 2030 is 75% van de Europese doelen van de vogel- en habitatrichtlijn behaald.

Bereikbaarheid 
In 2050 is de groei van de mobiliteit op een slimme manier opgevangen en verplaatsen mensen in 
Gelderland zich veilig, snel, betaalbaar en klimaatneutraal. Snel en veilig internet fungeert daarbij 
als alternatief voor fysieke verplaatsingen. 
In 2050 is het netwerk voor goederenvervoer in Gelderland toegankelijk, duurzaam en 
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klimaatneutraal. 
In 2030 is al ons busvervoer zonder uitstoot en is 35% van het totaal aantal verplaatsingen met de 
fiets.

Vestigingsklimaat 
De concurreerde positie van Gelderland binnen het internationale stedelijke netwerk van 
Amsterdam, Brussel en Keulen wordt verder versterkt. Om onderscheidend te blijven, halen we in 
2050 maximaal profijt uit de unieke combinatie van stedelijke en groene kwaliteiten. 
In 2050 zijn alle werklocaties in Gelderland duurzaam ingericht qua energie, klimaatbestendigheid 
en logistieke en productiestromen. Gelderland is hierin koploper van Nederland.

Woon- en leefomgeving 
Gelderland heeft een aanbod aan woningtypen en woonmilieus passend bij de diversiteit aan 
woningvraag; voor ieder een passende, duurzame woning. We benutten de bestaande bebouwde 
omgeving optimaal met voldoende ruimte voor klimaatadaptieve maatregelen. 
Alle nieuwbouw wordt aardgasloos aangelegd en zoveel mogelijk circulair gebouwd. In 2035 zijn 
alle (bestaande) wijken van het aardgas. 
Woningen in Gelderland zijn in 2050 klimaatneutraal.

Themakaarten 
Bij de visie zijn een aantal themakaarten aanwezig. Deze hebben betrekking op de volgende 
hoofdonderwerpen:

ruimtelijk beleid;
waterbeleid;
milieubeleid;
natuur- en landschapsbeleid.

Daarmee is voor een aantal onderwerpen specifiek beleid vastgelegd. Op de themakaart 
milieubeleid staan geen aspecten die betrekking hebben op de gemeente Doetinchem. Bij 
'onderzoek en conclusie' is de verdere toetsing aan deze themakaarten verwoord.

Uitvoering beleid
In het kader van de uitvoering van de visie, zijn ook drie beleidsdocumenten vastgesteld:

Regionaal waterprogramma;
Handreiking plussenbeleid;
Beleidslijn windenergie.

Onderzoek en conclusie

De projectgebieden maken deel uit van de regio Achterhoek. De provincie zet zich samen met 
gemeenten, maatschappelijke organisaties en ondernemers in op het inspelen op de opgaven van 
deze regio. Daarbij zijn onder andere een vitale leefomgeving, met voldoende voorzieningen, en 
slim en snel verbinden speerpunten. De verplaatsing van het tankstation aan de Wijnbergseweg 
39-41 kan voor een betere leefomgeving zorgen, door hierbij bijvoorbeeld een minder 
milieubelastende functie voor terug te brengen. De verplaatsing van het nieuwe tankstation (met 
LPG) levert hier, in het kader van de bereikbaarheid en de specifieke voorziening daarbij, een 
positieve bijdrage.

Doetinchem is in de visie opgenomen als regionaal centrum. Het beleid van de provincie is daarbij 
gericht op de versterking van de regionale centrumfunctie. Dit kan onder meer plaatsvinden door 
vitalisering van bestaande gebieden en gebouwen (duurzame verstedelijking). De verwijdering van 
het tankstation aan de Wijnbergseweg past binnen deze uitgangspunten. Het provinciaal beleid 
geeft voor deze ontwikkeling echter geen concrete aanwijzingen.

De projectlocatie voor het tankstation aan de Oostelijke Randweg grenst aan De Zumpe, dit is in 
de visie aangewezen als Gelders Natuurnetwerk (GNN). Dit is een samenhangend netwerk van 
bestaande en te ontwikkelen natuur. Het doel hiervan is de biodiversiteit nu en voor de toekomst 
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veilig te stellen. De provincie wil met de aanwijzing van het GNN nieuwe natuur realiseren, 
bestaande natuur verbeteren en herstellen en een goed beheer mogelijk maken. De projectlocatie 
voor het tankstation is nu in gebruik als agrarisch gebied en als dusdanig beheert. Het maakt 
geen onderdeel uit van natuurgebied De Zumpe. Met de ontwikkeling van het tankstation worden 
dan ook geen natuurwaarden geschaad. Door de omzetting van de agrarische percelen in De 
Zumpe naar natuur wordt een positieve bijdrage geleverd aan De Zumpe, welk is aangewezen als 
GNN. 

3.3.2  Omgevingsverordening Gelderland
De laatste actualisatie van de Omgevingsverordening is op 31 maart 2021 door Provinciale Staten 
van Gelderland vastgesteld en in werking getreden op 16 april 2021. Hierin zijn regels en 
bepalingen over de inrichting en beheer van de ruimtelijke omgeving vastgelegd. Samen met de 
Omgevingsvisie heeft de provincie al vooruit gelopen op de Omgevingswet. Deze wet biedt meer 
ruimte voor initiatieven en ontwikkelingen in het fysieke domein, in gesprek met de omgeving.

Onderzoek en conclusie

Het plangebied voor het tankstation Oostelijke Randweg valt buiten het Gelders Natuurnetwerk 
(GNN). Van GNN gaat geen externe werking uit. De ontwikkeling is daarmee niet in strijd met 
provinciale omgevingsverordening. Het plangebied voor de nieuwe natuur valt wel binnen het 
Gelders Natuurnetwerk. 

Zowel het plangebied voor het tankstation Oostelijk Randweg als het plangebied voor de nieuwe 
natuur vallen tevens niet in de Beschermingszone natte landnatuur. 

Gelders Natuurnetwerk (donkergroen), Groene Ontwikkelingszone (lichtgroen) en de 
beschermingszone natte landnatuur (arcering) uit de Omgevingsverordening Gelderland
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3.3.3  Cultuur en Erfgoed 2017-2020 Beleef het mee!
Gelderland is rijk aan cultuur en erfgoed: onder andere musea, theater, dans, festivals, 
monumenten, archeologie en het historische landschap. Het stimuleren van toegankelijkheid van 
cultuur en erfgoed voor de inwoners van Gelderland is een belangrijke provinciale kerntaak. Vanuit 
het programma Cultuur en Erfgoed worden verbindingen gezocht met overige provinciale kerntaken 
en de gebiedsopgaven. De duidelijkste verbindingen liggen bij de programma's Leefbaarheid, 
SteenGoed Benutten, Energietransitie, Gebiedsopgaven en Toerisme en Recreatie. 

Inwoners en bezoekers van Gelderland moeten de mogelijkheid hebben om cultuur en erfgoed te 
beleven en ervan te genieten. De provincie faciliteert dat hiertoe in alle regio's initiatieven ontplooid 
kunnen worden. Versterking van de regionale identiteit door middel van cultuur en erfgoed is hierbij 
het uitgangspunt. De provincie wil hierbij een verbindende en inspirerende rol vervullen, en 
investeren in de verdere ontwikkeling van kennis en onderzoek. Ondernemerschap en innovatie 
van de culturele sector worden gestimuleerd.

Erfgoed ontwikkelen en beleven

Erfgoed is om te beleven en om van te genieten. Toeristen en inwoners genieten van kastelen, 
historische steden en oude bossen. Erfgoed ontleent zijn bestaansrecht aan de waardering van 
mensen. Er is een onderscheid tussen materieel en immaterieel erfgoed. 

Materieel erfgoed bestaat uit historische bebouwing, historisch landschap en archeologie. 
Immaterieel erfgoed bestaat uit verhalen, tradities, gewoonten en gebruiken.

Op het gebied van materieel erfgoed worden drie hoofddoelen onderscheiden:
A. Versterken van de functionaliteit van erfgoed. 

Dit doet de provincie door het stimuleren van restauratie en herbestemming van monumenten 
en het tegengaan van leegstand. Extra aandacht is er voor duurzaamheid van monumenten 
door het stimuleren van energiebesparende maatregelen, en het ondersteunen van initiatieven 
die bijdragen aan duurzaam onderhoud van groen erfgoed. 

B. Verbeteren van de uitvoeringskwaliteit door samenwerking in het erfgoednetwerk. 
Bundeling van kennis en capaciteit bij het uitvoeren van restauraties, het opstellen van 
uitvoeringsvoorschriften en een kwaliteitsborgingssysteem de zogenaamde Gelderse Voet en 
de Groene Voet voor erfgoedhoveniers, en voorzetten van het beleid op het gebied van 
regioarcheologie.

C. Stimulering van innovatie en nieuwe ontwikkelingen. 
Samen met de erfgoedsector wordt gewerkt aan de onderwerpen: klimaat en duurzaamheid, 
kennis en innovatie in de praktijk, nieuwe opgaven (bijv. leegstand van monumentaal 
vastgoed), toegankelijk maken van cultuurhistorische en archeologische waardenkaarten en 
een kennisagenda Archeologie van Gelderland. 

Onderzoek en conclusie

In paragraaf 4.10 Archeologie en cultuurhistorie wordt nader ingegaan op de aanwezige 
cultuurhistorie in het ontwikkelingsgebied. De ontwikkeling sluit aan op de doelstellingen zoals 
aangegeven in het beleidskader. 

3.4  Regionaal beleid

3.4.1  Regionale Structuurvisie Achterhoek 2012
Op 26 april 2012 heeft de gemeenteraad van Doetinchem de Regionale Structuurvisie Achterhoek 
2012 vastgesteld. Dit is een actualisatie van de Regionale structuurvisie uit 2004.

Als basis voor ruimtelijk beleid zijn er een aantal speerpunten voor de regio benoemd. Dat zijn:
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omgaan met de krimp;
externe relaties;
veranderingen in het landelijk gebied;
overstap naar duurzame energie.

Visiekaart Achterhoek

Onderzoek en conclusie

Geen van de genoemde speerpunten zijn van wezenlijk belang voor de voorgestane ontwikkeling.

3.4.2  Waterbeheerplan 2016-2021
In het Waterbeheerplan 2016-2021 beschrijft het Waterschap Rijn en IJssel hoe zij zorgen voor 
een goede bescherming tegen hoog water, voor een goed functioneren regionaal watersysteem en 
voor het zuiveren van afvalwater. Daarbij worden de benodigde maatregelen voorgesteld. Deze 
maatregelen worden in een later stadium concreet in projecten of activiteiten uitgewerkt.

Onderzoek en conclusie

Voor de projectlocaties zijn in het beheerplan geen specifieke doelstellingen beschreven. De 
gevolgen van het aspect water voor de ontwikkelingen in het projectgebied zijn beschreven in 
paragraaf 4.9 Water.
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3.5  Gemeentelijk beleid

3.5.1  Structuurvisie Doetinchem 2035
Op 26 september 2013 heeft de gemeenteraad van Doetinchem de Structuurvisie Doetinchem 
2035 vastgesteld. Deze structuurvisie schetst een beeld van de huidige ruimtelijke situatie en gaat 
zowel in op de kwaliteiten als op onderdelen waar verbeteringen denkbaar zijn. Er worden 
ruimtelijke kaders geschetst waarbinnen de gemeente Doetinchem de komende jaren wil werken. 
Daarbij gelden vier thema's, Dit zijn:

beherend ontwikkelen van stad en land;
kwaliteit en beleving;
economische kansen;
Doetinchem en haar omgeving.

Beherend ontwikkelen van stad en land

Het accent verschuift van ontwikkeling naar beheer als gevolg van de te verwachten vergrijzing van 
de bevolking en daling van het aantal inwoners. De focus komt te liggen op het verbeteren van 
bestaande gebieden en functies. Wat goed is vraagt om goed beheer en behoud. Wat niet langer 
voldoet vraagt om aanpassing of, in het uiterste geval, om vervanging door iets anders. Denkbaar 
is de sloop van bebouwing en het transformeren van stukken stad naar natuur of stadspark.

Kwaliteit en beleving

De verschuiving van het accent naar beheer biedt kansen voor kwalitatieve ontwikkeling. 
Doetinchem moet aantrekkelijk zijn voor bewoners, bezoekers en bedrijven. In de structuurvisie 
ligt de focus op de beleving en ruimtelijke kwaliteit. De structuurvisie streeft een hoge ruimtelijke 
kwaliteit na. De kwaliteit zal er overal weer anders uitzien en is op verschillende manieren te 
realiseren.

Economische kansen

De gemeente Doetinchem wil aantrekkelijk blijven door bestaande kwaliteiten te versterken en 
nieuwe kwaliteiten aan te boren. Inzet is het behoud van werkgelegenheid en het redden van de 
traditioneel sterke sectoren, zoals de maakindustrie en de zorg. Daarnaast zet de gemeente in op 
onverwachte kansen die zich voordoen en het anticiperen daarop. De stad moet vernieuwend zijn 
zonder de bestaande kwaliteiten te verwaarlozen.

Doetinchem en haar omgeving

Als centrumgemeente zal Doetinchem de komende jaren een steeds belangrijkere rol vervullen. 
Als gevolg van bevolkingsontwikkeling zullen omliggende dorpen steeds vaker gebruik maken van 
de Doetinchemse voorzieningen. Goede verbindingen met de buurgemeenten zijn noodzakelijk. Er 
zijn verschillende samenwerkingsvormen, ook met buurland Duitsland. Belangrijke 
aandachtsgebieden zijn momenteel de infrastructuur, de zorg, het onderwijs, de werkgelegenheid 
en de cultuur.

De Structuurvisie Doetinchem 2035 geeft voor het aspect 'externe veiligheid' het volgende weer:

Het beleid is erop gericht om risicovolle situaties te voorkomen, bijvoorbeeld door bronnen 
(tankstations met LPG-verkoop, buisleidingen voor aardgas en transport van gevaarlijke stoffen) 
op voldoende afstand te houden van woon- of verblijfplaatsen van mensen en vice versa. Voor wat 
betreft LPG-tankstations is de wens om deze bij voorkeur bij de invalswegen te plaatsen. Binnen 
dit plan wordt geregeld dat het tankstation met LPG aan de Wijnbergseweg 39-41 zich kan 
verplaatsen naar de locatie aan de Oostelijke Randweg.

Onderzoek 

 27 

bestemmingsplan 'Tankstations Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg 39-41 - 2019' vastgesteld 



Wijnbergseweg 39-41

De locatie aan de Wijnbergseweg valt binnen het gebied dat is aangewezen met het thema 
'Acupunctuur in de stad'. De nadruk hierbij ligt op het in harmonie doorontwikkelen van de stad op 
basis van bestaande kwaliteiten. Daarbij wordt meegewerkt aan kleinschalige ontwikkelingen 
zoals in deze projectlocatie voorzien, bijvoorbeeld de aanpassing van de functie. Belangrijk daarbij 
is dat iedere ingreep weloverwogen gebeurt en draagvlak heeft. Concrete uitgangspunten zijn voor 
deze projectlocatie echter niet aangegeven.

Tankstation Oostelijke Randweg

Voor de omgeving van de projectlocatie aan de Oostelijke Randweg zet de gemeente daarbij in op 
het thema 'Centrum optimaal'. Een opgave daarbij is een betere afwikkeling van het doorgaand 
autoverkeer rond de binnenstad. De aanleg van de Oostelijke Randweg is daarvoor een concrete 
maatregel. De ontwikkeling van het tankstation aan een dergelijke weg kan het gebruik van de 
weg bevorderen. Voor een dergelijke ontwikkeling geeft de structuurvisie echter geen concrete 
aanwijzingen.

Natuurgebied De Zumpe

Daarnaast valt de projectlocatie aan de Oostelijke Randweg binnen het gebied dat in het thema 
'Kansen aan de oostflank' valt. Hierbij wordt onder meer ingezet op toevoeging van nieuwe 
infrastructuur, zoals de Oostelijke Randweg, maar ook het vergroten en versterken van het 
natuurgebied De Zumpe. Met andere ontwikkelingen in dit gebied maakt dit dat het gebied drukker 
bezocht wordt. Dit vraagt dan ook om een breder aanbod aan functies en meer aandacht voor de 
esthetiek in deze omgeving. In het gebied zullen zowel recreatieve als ecologische accenten 
worden aangebracht. 

Conclusie

De ontwikkelingen sluiten aan bij het beleid dat is vastgelegd in de Stuctuurvisie Doetinchem 
2035. 

3.5.2  Doetinchem Natuurlijk Duurzaam
Op 18 februari 2016 heeft de gemeenteraad het koersdocument Doetinchem Natuurlijk Duurzaam 
vastgesteld. In het koersdocument staat beschreven wat duurzaamheid voor Doetinchem 
betekent, welke middelen de gemeente inzet en welke doelen de gemeente heeft om onze 
duurzaamheidsambities te behalen.

Duurzaamheid is een heel breed begrip. Voor Doetinchem komt duurzaamheid terug op de 
beleidsvelden energie, natuur, klimaat, circulaire economie, mobiliteit en duurzame producten en 
diensten. De gemeente zet zichzelf in als verbinder die andere partijen ondersteunt en 
enthousiasmeert bij hun duurzame initiatieven.

Met het koersdocument legt de gemeente de focus voornamelijk op het terrein van energie. Op dit 
terrein kan de gemeente grote 'winsten' behalen. Doetinchem wil, samen met de andere 
Achterhoekse gemeenten, in 2030 energieneutraal zijn. Dit doet de gemeente door zowel energie 
te besparen als schone energie op te wekken. De gemeente ziet het als taak om deze 
energietransitie te faciliteren en te stimuleren. Daarbij wil de gemeente het goede voorbeeld geven 
en de te banen wegen vrijmaken.

Wat betreft de energiebesparing richten de gemeente zich voornamelijk op de bestaande 
woningvoorraad en het bedrijfsleven. De gemeente informeert en zorgt voor subsidieregelingen of 
leningen. Wat betreft energieopwekking zijn zon, biomassa en ook wind kansrijke duurzame 
energiebronnen. In theorie kan elk gebouw voorzien in zijn eigen duurzame energieopwekking. 
Daar waar dit niet mogelijk is bieden collectieve duurzame energievoorzieningen het alternatief.
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Onderzoek 

Wijnbergseweg 39-41

Het koersdocument heeft geen gevolgen voor deze ontwikkeling. 

Tankstation Oostelijke Randweg

In het koersdocument Doetichem Natuurlijk Duurzaam wordt geschreven dat de logistiek zo 
efficiënt mogelijk organiseert moet worden. Het realiseren van een tankstation aan een invalsweg 
kan als zodanig worden gezien. In het voorliggende bestemmingsplan kan de initiatiefnemer waar 
mogelijk rekening houden met de energieneutraliteitsambitie. Zo is het in alle bestemmingen 
toegestaan om op daken van gebouwen zonnepanelen en -collectoren te plaatsen. 

Natuurgebied De Zumpe

In het koersdocument Doetinchem Natuurlijk Duurzaam staat beschreven dat de ambitie is om 
natuurgebied De Zumpe uit te breiden van 23 naar 120 hectare. Dit wordt gedaan met partners als 
bewoners, natuurorganisaties en de provincie Gelderland. 

Conclusie

De voorgenomen plannen sluiten aan bij het koersdocument Doetinchem Natuurlijk Duurzaam. 

3.5.3  Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020
Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 vormt de basis voor de omgang met water in het 
algemeen en het rioleringsstelsel in het bijzonder. Het plan geeft als reikwijdte 2016-2020 aan. 
Maar de uitvoering loopt op dit moment, 2021, nog.

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.

Onderzoek en conclusie

In het Gemeentelijk Rioleringsplan wordt het algemene streefbeeld per functie en thema nader 
uitgewerkt. In paragraaf 4.9 Water wordt nader op het aspect water ingegaan. De voorgenomen 
ontwikkelingen zijn niet in conflict met het gestelde in het Gemeentelijk Rioleringsplan.
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3.5.4  Groenstructuurplan Doetinchem 2017
Het groenstructuurplan is op 27 juni 2017 vastgesteld door het college. Het plan is het 
beleidsdocument waarin beleid en ambities ten aanzien van de groen- en bomenstructuren zijn 
vastgelegd. Het gaat daarbij zowel om de functionele als de visueel-ruimtelijke aspecten van het 
groen. De beleidsuitgangspunten voor het plan komen voort uit de Structuurvisie Doetinchem 
2035. De belangrijkste doelen van het plan zijn:

vastleggen van bestaande, te behouden, te versterken en nieuw te ontwikkelen (hoofd)groen- 
en bomenstructuren;
verwoorden groene ambities en uitwerken naar concrete projecten en acties;
handvatten bieden voor afwegingen bij ruimtelijke claims, afstoten en verkoop van het 
openbaar groen;
functioneren als toetsingsinstrument voor de Bomenverordening;
mede richting geven aan aanleg, beheer en onderhoud.

Onderzoek

Wijnbergseweg 39-41

Het Groenstructuurplan heeft geen invloed op de verwijdering van het tankstation aan de 
Wijnbergseweg. 

Tankstation Oostelijke Randweg

Het Groenstructuurplan heeft ook geen invloed op de realisatie van het tankstation aan de 
Oostelijke Randweg. 

Natuurgebied De Zumpe

Het deel van gronden, behorende bij het beschermd natuurgebied De Zumpe maken in het 
Groenstructuurplan onderdeel uit van de hoofdgroenstructuur van de gemeente Doetinchem.
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Uitsnede Groenstructuurkaart

De functiewijziging van agrarisch naar natuur past binnen het beleid en ambities van het 
Groenstructuurplan Doetinchem 2017.

Conclusie

Het Groenstructuurplan heeft geen invloed op de verwijdering en realisatie van het tankstation. De 
functieverandering naar natuur in De Zumpe past binnen het beleid. 

3.5.5  Detailhandelsbeleid gemeente Doetinchem
Het regionale detailhandelsbeleid is leidend voor het lokale detailhandelsbeleid. Het lokale 
detailhandelsbeleid is vastgelegd in de nota 'Actualisatie Detailhandelsbeleid 2013'. De nota gaat 
in op de snel veranderende omgeving, de wetgeving van hogere overheden en ontwikkelingen op 
detailhandelsgebied. Het regionale en lokale detailhandelsbeleid vormen samen het kader voor 
detailhandel. De doelstelling is:

Om de hoofdkernen binnen de Achterhoek vitaal en aantrekkelijk te houden. De drie bestaande 
grootschalige concentraties, Woonboulevard Doetinchem, Boulevard-Oost (Doetinchem) en 
Europalaan (Winterswijk), hebben hun functie in de huidige structuur als PDV-clusters. In het 
buitengebied en op bedrijventerreinen kan verkoop aan consumenten ter plaatse als 
ondergeschikte nevenactiviteit van een productiebedrijf zonder detailhandelsbestemming 
toegestaan worden, mits deze verkoop zichtbaar en aantoonbaar ondergeschikt is aan de totale 
bedrijfsvoering. 

Onderzoek en conclusie

In de detailhandelsbeleid wordt aangegeven dat ter voorkoming van branchevervaging bij 
tankstations bij nieuw te vestigen tankstations een maximum geldt van 50 m2 netto 
winkelvloeroppervlak detailhandel. Detailhandel dient altijd ondergeschikt te zijn aan de verkoop 
van brandstoffen.

De ontwikkeling van het plangebied Tankstations Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg 39-41 - 
2019, sluit aan op hetgeen is opgenomen in de detailhandelsnota. 

3.5.6  Parkeervisie Gemeente Doetinchem 2017 - 2020
Op 8 juni 2017 heeft de gemeenteraad de 'Parkeervisie Gemeente Doetinchem 2017-2020' en de 
'Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente Doetinchem' vastgesteld. De visie geeft als 
reikwijdte 2017-2020 aan. Maar de uitvoering loopt op dit moment, 2021, nog. De gemeente biedt 
voor haar eigen inwoners en bezoekers een aantrekkelijke binnenstad waarbij bereikbaarheid en 
parkeren belangrijke pijlers zijn. Het parkeren biedt in en rond de binnenstad van Doetinchem, in 
de kernen van Wehl en Gaanderen en in woongebieden en buitengebied ondersteuning aan de 
daar aanwezige functies (zoals: wonen, winkelen, werken en recreëren). De parkeervisie is 
opgedeeld in vier pijlers:
1. parkeerlocatie en kwaliteit: alle openbare parkeerplaatsen moeten sociaal veilig, 

beschikbaar, vindbaar en te financieren zijn;
2. doelgroep gericht: per locatie hebben specifieke parkeerdersgroepen prioriteit. 

a. binnenstad - personeel en publiek;
b. woongebieden - bewoners en bezoek;
c. bedrijfsterreinen - personeel;

3. flexibiliteit: de uitvoering van de werkzaamheden uit de parkeervisie moeten gefaseerd 
uitgevoerd kunnen worden;

4. exploiteerbaarheid: de parkeerexploitatie dient te voldoen aan de financiële taakstelling.
Parkeernormen hebben tot doel een zodanig aantal parkeerplaatsen voor nieuwe ontwikkelingen 
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voor te schrijven, dat voorzien wordt in de in te schatten parkeervraag. Dat aantal voorkomt dat 
door de aanleg van te weinig plaatsen er een tekort ontstaat. Ook voorkomt het toepassen van de 
normen dat er teveel plaatsen komen, waardoor de automobiliteit gestimuleerd wordt en de 
leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid nadelig worden beïnvloed. De nota wil ook de 
toepassing van de normen voor burgers, bedrijven, gebouweigenaren, ontwikkelaars, e.d. 
inzichtelijk maken.

Onderzoek en conclusie

In de 'Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente Doetinchem' staat per situatie de 
parkeernormen. Het parkeerbeleid is voor het plangebied nader uitgewerkt in paragraaf 4.11 
Verkeer en parkeren.

3.5.7  Beleidsnota Externe veiligheid
De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 19 december 2013 de beleidsnota Externe veiligheid 
vastgesteld. Bij vaststelling van deze beleidsnota is onder andere besloten om het Externe 
veiligheidsbeleid door te vertalen naar de bestemmingsplannen van Doetinchem. 

Externe veiligheid heeft betrekking op de gevaren die mensen lopen als gevolg van een ongeval in 
de directe omgeving waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Er kan onderscheid worden 
gemaakt tussen inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden bewaard en/of bewerkt, 
transportroutes waarlangs gevaarlijke stoffen worden vervoerd en ondergrondse buisleidingen. De 
aan deze activiteiten verbonden risico's moeten tot een aanvaardbaar niveau beperkt blijven. 

Om burgers een veilige leefomgeving te bieden is het belangrijk het externe veiligheidsbeleid te 
verankeren in het bestemmingsplan. 

Wanneer nieuwe risico plannen worden gerealiseerd besteedt de gemeente aandacht aan 
bronmaatregelen om het risico te verkleinen, daarna komen pas effect maatregelen aan de orde. 
Bij het beoordelen van risicosituaties worden aanvullend op de beoordeling van de risico's ook de 
mogelijke effecten en beheersbaarheid van een calamiteit betrokken. Hierbij wordt zorgvuldig 
rekening gehouden met het advies van de Veiligheidsregio in het kader van de 
verantwoordingsplicht groepsrisico. 

De beleidsnota Externe veiligheid is door middel van de parapluherziening 'Externe veiligheid - 
2020' planologisch vastgelegd. Deze parapluherziening is vastgesteld op 25 februari 2021.

Door het verplaatsen van het tankstation wordt een risicobron verplaatst van een woonwijk naar de 
rand van een woongebied. Dit sluit aan op het beleid.

Onderzoek en conclusie

Het bestemmingsplan sluit aan op het externe veiligheidsbeleid van de gemeente. In paragraaf 4.6 
Externe veiligheid is ingegaan op de externe veiligheid van de ontwikkelingen die met dit 
bestemmingsplan (on)mogelijk worden. 

3.5.8  Motorbrandstoffenverkooppuntenbeleid
In 1999 heeft de gemeenteraad de notitie Motorbrandstoffenverkooppunten vastgesteld. Het beleid 
richt zich op de nieuwvestiging van verkooppunten van motorbrandstoffen buiten bestaande 
bedrijventerreinen. De gemeente zet daarbij in op drie sporen:
1. Nieuwvestiging van een verkooppunt door een nieuw bedrijf.
2. Nieuwvestiging van een verkooppunt van een bestaand Doetinchems bedrijf.
3. Verplaatsing van een bestaand verkooppunt.
Ten aanzien van LPG richt zich het landelijke beleid op locaties langs in- en uitvalswegen. In 
beperkte mate is LPG ook toegestaan op bedrijventerreinen, rekening houdend met de specifieke 
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situatie zoals de aanwezigheid van dienstwoningen en/of kantoren. 

Onderzoek

Wijnbergseweg 39-41

Dit plan betreft het mogelijk maken van de verplaatsing van het bestaande verkooppunt aan de 
Wijnbergseweg 39-41, naar de nieuwe locatie aan de Oostelijke Randweg. De verwijdering van de 
bestaande en de ontwikkeling van de nieuwe vestiging zijn dan ook niet los van elkaar te zien en 
zou in de groep 3 geplaatst kunnen worden: verplaatsing van een bestaand verkooppunt.

Tankstation Oostelijk Randweg

Bij een bedrijfsverplaatsing naar een locatie aan een uitvalsweg, zoals de Oostelijke Randweg, 
geeft het beleid aan dat het hier bij voorkeur gaat om een groot motorbrandstoffenverkooppunt met 
benzine/diesel/LPG. De verplaatsing voorkomt dat tankwagens met LPG door de bebouwde kom 
van Doetinchem moeten rijden en daarmee veiligheidsrisico's veroorzaken. Met betrekking tot LPG 
wordt opgemerkt dat hierbij rekening moet worden gehouden met de afstand tot 
(bedrijfs)woningen, in relatie tot de veiligheid. 

Natuurgebied De Zumpe

Voor de ontwikkeling van natuurgebied De Zumpe heeft dit beleid geen invloed. 

Conclusie

De voorgenomen plannen voldoen aan het motorbrandstoffenverkooppuntenbeleid. 

3.5.9  Welstand Doetinchem
De welstandsnota van de gemeente Doetinchem is vastgesteld op 14-4-2016 door de 
gemeenteraad. De gemeente Doetinchem wil vooral meer aandacht waar het moet, en meer 
vrijheid waar het kan. Dat doet de gemeente door alleen welstand te toetsen waar doorgaans veel 
mensen komen. Grote delen van de gemeente zijn echter welstandsvrij. 

In de gebieden die niet welstandsvrij zijn, richt welstand zich op het handhaven, herstellen en 
versterken van aanwezige kwaliteiten. 

Een bouwwerk voldoet aan de algemene eisen van welstand als: 
De verschijningsvorm van het bouwwerk een relatie heeft met het gebruik hiervan. 
Het bouwwerk een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de openbare ruimte. 
Het gebruik en uitwerking van verwijzingen en associaties zo zorgvuldig zijn, dat het concept 
en de vorm bruikbaar zijn in de bestaande maatschappelijke realiteit van de omgeving. 
Het beeld van het bouwwerk een samenhangend geheel van maatverhoudingen heeft dat 
beheerst wordt toegepast in ruimtes, volumes en vlakverdelingen.
Materiaal, textuur, kleur en licht het karakter van het bouwwerk en de ruimtelijke samenhang 
ervan met de omgeving ondersteunen. 

Reclame

In gebieden die welstandsvrij zijn gelden de volgende criteria:
Reclame-uitingen veroorzaken geen fysieke of visuele overlast of hinder voor derden en 
respecteren de veiligheid.
Reclame-uitingen kunnen uithangborden, naamborden, naamaanduidingen , reclamezuilen, 
merkreclames, vlaggenmasten en (bescheiden) spandoeken zijn. 
De reclame-uiting is bevestigd aan de gevel of staat op eigen terrein: niet perceelsgebonden 
reclame-uitingen zijn niet toegestaan. 

Eigentijdse linten

De eigentijdse linten zijn deels het gevolg van de groei van de stad en deel het gevolg van 
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technische ontwikkelingen. Door de auto en trein ontstonden nieuwe regionale en nationale 
netwerken en verbindingen waarin de stad niet meer vanzelfsprekend centraal lag. De Oostelijke 
Randweg is zo'n eigentijdse lint. Een hoge beeldkwaliteit langs de linten is wenselijk. Het 
ontbreken van een duidelijke historische context biedt mogelijkheden om nieuwe ontwikkelingen 
langs de linten een eigentijdse invulling te geven. Verder geldt dat de algemene welstandscriteria 
zijn toepassingen zijn.  

Onderzoek 

Wijnbergseweg 39-41

Voor het gebied rond de Wijnbergseweg geldt een streng welstandsbeleid. Echter zullen er geen 
ontwikkelingen plaatsvinden behalve het saneren van de tankmogelijkheden.

Tankstation Oostelijke Randweg

De Oostelijke Randweg is aangemerkt als eigentijds lint. Hiervoor is opgenomen dat het moet 
voldoen aan de algemene welstandscriteria en een eigentijdse invulling mag hebben. Voor reclame 
moet er voldaan worden aan de eisen die gesteld zijn voor reclame-uitingen. Bij aanvraag van de 
omgevingsvergunning zal het plan aan de welstandsnota worden getoetst. 

Natuurgebied De Zumpe

In het natuurgebied wordt er geen bebouwing of reclame-uiting gerealiseerd. De welstandsnota 
heeft dus geen invloed op deze ontwikkeling. 
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Hoofdstuk 4  Haalbaarheid

4.1  Algemeen
Dit hoofdstuk geeft de randvoorwaarden van de milieukundige aspecten en andere 
omgevingsaspecten 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. Als dit zo is, blijkt dit uit de tekst onder het bepaalde aspect.

4.2  Vormvrije m.e.r.-beoordeling
Het voorkomen van aantasting van het milieu is van groot maatschappelijk belang. De 
m.e.r.-procedure is bedoeld om het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en 
besluitvorming in te brengen om belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen. De 
wettelijke eisen ten aanzien van de m.e.r. zijn vastgesteld in de Wet Milieubeheer en in het 
Besluit m.e.r.. 

Onderzoek

Wijnbergseweg 39-41

Voor de verwijdering van het tankstation met LPG aan de Wijnbergseweg is geen 
m.e.r.-beoordeling nodig. 

Tankstation Oostelijke Randweg

In rapportage van Aveco de Bondt is de toetsing aan het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) 
opgenomen (Bijlage 2 Aanmeldingsnotitie (vormvrije) m.e.r.-beoordeling). In de genoemde 
rapportage zijn de kenmerken en de plaats van de activiteiten en de kenmerken van de potentiële 
effecten beschreven. Op basis daarvan wordt geconcludeerd dat geen belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu zijn te verwachten en dit om die reden het opstellen van een 
milieueffectrapportage/het doorlopen van een m.e.r.-procedure niet noodzakelijk is. 

Natuurgebied De Zumpe

Voor de functieverandering in De Zumpe is geen m.e.r.-beoordeling nodig. 

Conclusie

Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling is naar voren gekomen dat met de realisatie van het tankstation 
aan de Oostelijke Randweg geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. 
Hierdoor is dus ook geen m.e.r. noodzakelijk. Voor de verwijdering van het tankstation aan de 
Wijnbergseweg en de functieverandering in De Zumpe is geen m.e.r.-beoordeling van toepassing. 

4.3  Bodem
Bij iedere ruimtelijke ontwikkeling is het van belang om te weten of de (milieuhygiënische) 
bodemkwaliteit geschikt is voor de beoogde bestemming. De eisen die worden gesteld aan de 
bodemkwaliteit en de noodzaak tot het uitvoeren van een bodemonderzoek staan vermeld in onder 
meer de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit. Uitgangspunt is dat de 
bodemkwaliteit geen gezondheidsrisico oplevert voor de gebruikers van de bodem. Ook mag de 
bodemkwaliteit niet verslechteren door grondverzet (het zogenaamde stand still-beginsel). 

Indien er grondverzetwerkzaamheden plaatsvinden, kan de grond niet zonder meer worden 
afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van de Nota bodembeheer regio Achterhoek en 
het Besluit bodemkwaliteit zijn hierop van toepassing.

Onderzoek
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Wijnbergseweg 39-41

Ter plaatse van deze locatie zijn in het verleden diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. In 1999 
heeft voorafgaande aan een renovatie van het tankstation een bodemsanering plaatsgevonden.

Na de sanering is ter plaatse van het tankstation in de grond en het grondwater een (lichte) 
bodemverontreiniging met minerale olie en/of vluchtige aromaten achtergebleven.

In 2011 en 2012 heeft Econsultancy actualiserend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de 
voormalige werkplaats/tectyleerruimte. Hieruit is gebleken dat de ondergrond ter plaatse licht tot 
sterk is verontreinigd met minerale olie en polychloorbifenyl (PCB). Het grondwater is hier sterk 
verontreinigd met minerale olie. De verontreiniging is niet helemaal in beeld gebracht. 
Voorafgaande aan toekomstige grondwerkzaamheden en/of bij een functiewijziging is nader 
bodemonderzoek nodig. Dit kan eventueel gecombineerd worden met een 
eindsituatie-bodemonderzoek in het kader van het Activiteitenbesluit. Nieuw bodemonderzoek of 
sanering van de bodem is sec voor het opheffen van het tankstation op de locatie niet nodig. 

Direct ten zuidwesten van de locatie is tevens sprake van een (voormalig) geval van 
bodemverontreiniging (geval NS Emplacement Doetinchem-West). De verontreiniging met minerale 
oliecomponenten is grotendeels gesaneerd. Er wordt geen restverontreiniging ter plaatse van het 
plangebied verwacht.

Tankstation Oostelijke Randweg

Op de locatie van het toekomstige tankstation zijn geen gevallen van ernstige 
bodemverontreiniging bekend. Voor de ontwikkeling is dan ook een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd (zie Bijlage 3). Tijdens het onderzoek zijn op het maaiveld en in de bodem visueel geen 
asbestverdachte materialen aangetroffen. Uit het onderzoek blijkt verder dat in de bovengrond 
geen verontreiniging is aangetoond. De ondergrond is (plaatselijk) licht verontreinigd met kobalt en 
nikkel. Het grondwater is (plaatselijk) licht verontreinigd met barium, cadmium, kobalt en zink. In 
het grondwater zijn daarnaast lokaal sterk verhoogde nikkelconcentraties aanwezig. De 
aanwezigheid van nikkel kan niet gerelateerd worden aan een (voormalige) activiteit. In verband 
hiermee, en gezien de kennis dat dergelijke concentraties binnen de gemeente Doetinchem van 
nature kunnen voorkomen in het grondwater, wordt uitgegaan van een natuurlijke oorzaak. 
Aanvullend onderzoek is daarmee niet nodig.

Om toekomstige bodemverontreiniging te voorkomen zijn in het kader van het Activiteitenbesluit 
preventieve maatregelen - zoals de aanleg van een vloeistofdichte vloer - nodig. Dit maakt geen 
onderdeel uit van de planologische regeling. 

Natuurgebied De Zumpe

Ter plaatse van natuurgebied De Zumpe is zover bekend geen bodemonderzoek uitgevoerd. Een 
algemeen beeld van de bodemkwaliteit is af te leiden op basis van de bodemkwaliteitskaart. Op 
basis van deze kaart worden geen tot lichte verontreinigingen in de grond verwacht 
(kwaliteitsklasse 'achtergrondwaarde'). Het onderzoeksgebied is volgens de bodemfunctiekaart 
geschikt voor de functie natuur.

Van nature kunnen in het grondwater verhoogde concentraties aan zware metalen voorkomen.

Conclusie

Uit het bodemonderzoek komt naar voren dat vanuit de bodemkwaliteit er geen belemmering is 
voor de doorgang van de voorgenomen ontwikkeling ter plaatse van het plangebied. 

Voor de voorbereiding en/of de uitvoering van het project is in een later stadium mogelijk 
aanvullend bodemonderzoek nodig. Aanvullend onderzoek kan nodig zijn voor het aanvragen van 
een omgevingsvergunning, het bepalen van de veiligheidsmaatregelen tijdens de uitvoering en/of 
ten behoeve van grondverzet in het kader van het Besluit bodemkwaliteit/de Nota bodembeheer 
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regio Achterhoek.

4.4  Akoestiek

4.4.1  Wegverkeerslawaai
Wegverkeerslawaai kan overlast bij woningen of andere geluidsgevoelige functies veroorzaken. In 
de Wet geluidhinder (Wgh) zijn daarom geluidsnormen opgenomen. 

In het kader van de Wgh bevinden zich langs alle wegen zones, met uitzondering van wegen die 
gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied en wegen waarvoor een maximumsnelheid 
van 30 km/uur geldt. Ingeval van het realiseren van geluidsgevoelige bebouwing binnen deze zone 
moet een akoestisch onderzoek plaatsvinden. 

Daar waar geen sprake is van een wettelijke onderzoekszone moet in het kader van een goede 
ruimtelijke ordening het aspect akoestiek ook afgewogen worden. 

Onderzoek 

Wijnbergseweg 39-41

De verwijdering van het tankstation met LPG aan de Wijnbergseweg heeft geen nadelige gevolgen 
voor het wegverkeerslawaai ter plaatse van deze locatie.

Tankstation Oostelijke Randweg

Voor de realisatie van de Oostelijke Randweg is in 2010 onderzoek uitgevoerd naar 
wegverkeerslawaai. Uit het akoestische onderzoek wegverkeerslawaai is gebleken dat de weg, 
met de nodige geluidreducerende maatregelen, gerealiseerd kon worden.

De vraag is of door de komst van het tankstation sprake zal zijn van een toename van het verkeer 
op de Oostelijke Randweg, waardoor de geluidsemissie van wegverkeerslawaai toeneemt. Uit 
onderzoek is gebleken dat er naar verwachting geen extra verkeersgeneratie op de Oostelijke 
Randweg zal ontstaan als gevolg van het tankstation. Het uitgevoerde onderzoek is als Bijlage 4 
toegevoegd aan dit plan.

In het bestemmingsplan Oostelijke Randweg 2009 is rekening gehouden met 18.700 
motorvoertuigen per etmaal. Momenteel rijden er ongeveer 13.000 motorvoertuigen over de 
Oostelijke randweg per etmaal. 

Natuurgebied De Zumpe

Natuurgebied De Zumpe is geen geluidsgevoelige bestemming. Het aspect wegverkeerslawaai is 
niet van toepassing. 

Conclusie

Het aspect wegverkeerslawaai vormt geen belemmering voor de uitvoering van het 
bestemmingsplan.

4.4.2  Industrielawaai/inrichtingslawaai
In de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening worden richt- en grenswaarden gesteld. 
Een inrichting dient te voldoen aan deze waarden. De richtwaarden zijn afhankelijk per 
omgevingstype.

Onderzoek 

Wijnbergseweg 39-41

De verwijdering van het tankstation met LPG aan de Wijnbergseweg heeft geen nadelige gevolgen 
voor het industrielawaai/inrichtingsgeluid. Door de verwijdering van het tankstation zal sprake zijn 
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van een verbetering.

De geluidzones van Hamburgerbroek en Verheulsweide zijn vastgelegd in de bestemmingsplannen 
'Parapluherziening geluidzone Hamburgerbroek' en 'Parapluherziening geluidzone Verheulsweide'. 
Deze parapluplannen liggen over de bestaande bestemmingsplannen heen en worden niet door 
het voorliggende plan vervangen. De geluidzones hoeven daarom dus niet opnieuw opgenomen te 
worden in bestemmingsplannen.

De onderstaande afbeeldingen geven de ligging van de geluidzones weer.

Ligging geluidzones Hamburgerbroek en Verheulsweide

Tankstation Oostelijke Randweg

Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor vestiging van het nieuwe 
motorbrandstoffenverkooppunt om inzicht te geven in de geluidsemissie van de inrichting naar de 
directe omgeving. Hiertoe is de geluiduitstraling van de inrichting berekend op basis van de 
representatieve bedrijfssituatie en akoestische ervaringscijfers. Uit het onderzoek blijkt dat er geen 
akoestische belemmeringen zijn. 

Het uitgevoerde onderzoek is als Bijlage 5 toegevoegd aan dit plan.

Natuurgebied De Zumpe

Natuurgebied De Zumpe is geen geluidsgevoelige bestemming. Het aspect 
industrielawaai/inrichtingslawaai is niet van toepassing.

Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat de geluidsemissie van het nieuw te realiseren tankstation voldoet aan 

 38 

bestemmingsplan 'Tankstations Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg 39-41 - 2019' vastgesteld 



de normstelling voor inrichtingsgeluid. Ook voor de locatie Wijnbergseweg 39-41 en natuurgebied 
De Zumpe is dit aspect geen belemmering.

4.5  Luchtkwaliteit
Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmplementeerd in de Wet 
milieubeheer (Wm). De in deze wet gehanteerde normen gelden overal, met uitzondering van een 
arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing).

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wm in werking getreden. Kern van de 
wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en hoe 
overschrijdingen van de luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. Het programma houdt rekening 
met nieuwe ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Projecten die 
passen in dit programma, hoeven niet meer te worden getoetst aan de normen (grenswaarden) 
voor luchtkwaliteit. 

Ook projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de luchtkwaliteit hoeven 
niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen 
beoordelen of er voor een project sprake is van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm. 

In de AMvB-nibm is vastgelegd dat na vaststelling van het NSL of een regionaal programma een 
grens van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename van maximaal 1,2 µg/m3 NO2 of 
PM10) als 'niet in betekenende mate' wordt beschouwd.

Wijnbergseweg 39-41

De verwijdering van het tankstation met LPG aan de Wijnbergseweg heeft geen nadelige gevolgen 
voor de luchtkwaliteit ter plaatse van deze locatie. 

Tankstation Oostelijke Randweg

Uit onderzoek blijkt dat het realiseren van een tankstation aan de Oostelijke Randweg niet zal 
leiden tot meer verkeersgeneratie op de Oostelijke Randweg (Bijlage 4). Hierdoor kan gesteld 
worden dat het project 'niet in betekende mate' (nibm) van van invloed is op de luchtkwaliteit. 

Natuurgebied De Zumpe

Voor de functieverandering in De Zumpe is dit aspect niet van toepassing. 

Onderzoek en conclusie

Uit onderzoek is gebleken dat er naar verwachting geen extra verkeersgeneratie op de Oostelijke 
Randweg zal ontstaan als gevolg van het tankstation (zie Bijlage 4). Daarmee draagt het plan niet 
in betekenende mate bij aan de verslechtering van luchtkwaliteit.

4.6  Externe veiligheid
Externe veiligheid beschrijft de kans dat personen in de omgeving van een activiteit waar met 
gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, slachtoffer worden van een ongeval met die stoffen.

Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes (weg, water, rail en 
buisleiding) in relatie tot de (bebouwde) omgeving. Voor inrichtingen (bedrijven) is het 'Besluit 
externe veiligheid inrichtingen', de bijbehorende regeling en de circulaire effectafstanden 
LPG-tankstations van belang. Voor transport is de 'Wet vervoer gevaarlijke stoffen', het besluit 
externe veiligheid transportroutes en de wet basisnet van belang. Daarnaast zijn er een aantal 
besluiten en regelingen vastgesteld waarin het beleid verder uitgewerkt is. Het beleid met 
betrekking tot buisleidingen is opgenomen in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 
Bij externe veiligheid wordt een onderscheidt gemaakt tussen een plaatsgebonden risico en een 
groepsrisico. 

Plaatsgebonden risico
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Het plaatsgebonden risico is de kans dat een persoon, die zich gedurende een jaar onafgebroken 
onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt, overlijdt als gevolg van een ongeval met gevaarlijke 
stoffen. Dit risico wordt per bedrijf vastgelegd in contouren. Er geldt een contour waarbinnen die 
kans 10-5 (één op 100.000) en een contour waarbinnen deze kans 10-6 (één op 1.000.000) 
bedraagt. Binnen deze contour mogen in ieder geval geen kwetsbare objecten (onder andere 
scholen, gebouwen waar zich veel mensen bevinden en gebouwen waar zich minder zelfredzame 
personen kunnen bevinden) aanwezig zijn of geprojecteerd worden.

Groepsrisico

Het groepsrisico is een berekening van de kans dat een groep personen binnen een bepaald 
gebied overlijdt ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De oriëntatiewaarde geeft 
hierbij de indicatie van een aanvaardbaar groepsrisico. Voor de contour van het groepsrisico geldt 
in ieder geval dat het niet wenselijk is om hier kwetsbare bestemmingen toe te staan. Het streven 
moet zijn om het aantal personen binnen het invloedsgebied onder de oriëntatiewaarde en waar 
mogelijk zo laag mogelijk te houden.

Beleidsvisie

Door de gemeente Doetinchem is lokaal externe veiligheidsbeleid vastgesteld. Het externe 
veiligheidsbeleid van de gemeente Doetinchem is vastgesteld op 19 december 2013. 

De gemeente Doetinchem streeft naar een verantwoord evenwicht tussen risico's en de behoefte 
aan de activiteiten die de risico's veroorzaken. Daar waar de gemeente als bevoegd gezag een 
beoordelingsvrijheid heeft maakt zij in dit beleidsdocument keuzes op het gebied van externe 
veiligheid. Die keuzes hebben de vorm van algemene uitgangspunten en gebiedsgerichte ambities: 
1. Voor de toepassing van dit externe veiligheidsbeleid onderscheidt de gemeente Doetinchem 

drie gebiedstypen: woongebieden, bedrijventerrein en buitengebied.
2. Een balans dient gevonden te worden tussen enerzijds wonen en werken en anderzijds 

veiligheid en risico, waarbij de nadruk ligt op veiligheid.
3. In woongebieden staat de veiligheid voorop. In woongebieden worden dan ook geen nieuwe 

risicobronnen toegelaten.
4. Vestiging van nieuwe risicovolle bedrijven is mogelijk, hiervoor is het bedrijvenpark A18 

aangewezen. 
5. Op het bedrijventerrein en in het buitengebied accepteert de gemeente een enigszins minder 

streng veiligheidsregime en is de komst van inrichtingen met enige risicobelasting op de 
omgeving onder voorwaarden mogelijk.

6. Waar zich ev-knelpunten voor (kunnen) doen, besteedt de gemeente vooral aandacht aan 
bronmaatregelen om het risico te verkleinen. Pas daarna komen effectmaatregelen aan de 
orde. 

7. Bij het beoordelen van risicosituaties worden aanvullend op de beoordeling van het 
plaatsgebonden risico en het groepsrisico ook de mogelijke effecten en beheersbaarheid van 
een calamiteit betrokken. Hierbij wordt zorgvuldig rekening gehouden met het advies van de 
veiligheidsregio in het kader van de verantwoordingplicht groepsrisico.

Onderzoek

Wijnbergseweg 39-41

Door de verplaatsing van het tankstation met LPG verbeterd de veiligheidssituatie in de omgeving 
van de Wijnbergseweg, omdat een risicovolle inrichting met de daarbij behorende risicocontouren 
verdwijnt. Dit levert dus een veiligheidsverbetering op voor de nabijgelegen woningen. 

Tankstation Oostelijke Randweg

Voor de nieuwe locatie van het LPG tankstation aan de Oostelijke Randweg is onderzoek gedaan:
1. Verantwoording groepsrisico LPG tankstation Oostelijke Randweg Doetinchem, kenmerk 
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DOE002-0001VGR-v1 d.d. 25-09-2018 door Kragten.
2. Bepaling hoogte groepsrisico LPG tankstation Oostelijke Randweg Doetinchem, kenmerk 

DOE002-0001LPG-v1 d.d. 24-09-2018 door Kragten.

De onderzoeken: Verantwoording groepsrisico en Bepaling hoogte groepsrisico zijn respectievelijk 
als Bijlage 6 en Bijlage 7 toegevoegd aan dit plan.

Voor de locatie aan de Oostelijke Randweg wordt uitgegaan van een tankstation met een doorzet 
die gemaximeerd is op 999 m3 LPG per jaar. Uit onderzoek blijkt dat de plaatsgebonden 10-6 
risicocontour (35 meter) ten gevolge van het LPG-tankstation niet reikt tot over een kwetsbaar of 
beperkt kwetsbaar object in de omgeving van het tankstation. Ook is er geen sprake van de 
aanwezigheid van zeer kwetsbare objecten binnen een afstand van 160 meter tot het 
LPG-tankstation. Verder blijkt dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt 
overschreden als gevolg van de realisatie van het LPG-tankstation. Het groepsrisico is op 
voldoende wijze verantwoord, zie de Bijlage 7 Verantwoording groepsrisico LPG.

Natuurgebied De Zumpe

Het aspect externe veiligheid is niet van belang bij de omzetting van agrarische gronden naar 
natuur.

Conclusie

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de voorliggende ontwikkelingen. Het 
plan is tevens in lijn met de 'Parapluherziening Externe veiligheid - 2020' om risicovolle inrichtingen 
te verplaatsen van woonwijken naar het buitengebied of bedrijventerreinen. 

4.7  Bedrijven en milieuzonering
Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het 
leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder 
milieuzonering verstaan wij het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen 
milieubelastende bedrijven of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en 
recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat doorgaans uit het aanhouden van een 
bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. Die onderlinge afstand 
moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast. Milieuzonering 
heeft twee doelen:

het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere 
gevoelige functies;
het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder 
aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.

Als uitgangspunt voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt veelal de VNG-uitgave 
'Bedrijven en Milieuzonering' uit 2009 gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een 
hele reeks van milieubelastende activiteiten (naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn 
gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst geeft richtafstanden voor de ruimtelijk 
relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier richtafstanden is 
bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en daarmee 
ook voor de uiteindelijke indicatieve richtafstand. De afstanden worden gemeten tussen enerzijds 
de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de uiterste 
situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het plan mogelijk is.

Wijnbergseweg 39-41

Het verwijderen van het tankstation met LPG aan de Wijnbergseweg zal geen invloed hebben op 
de bedrijven- en milieuzonering. 
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Tankstation Oostelijke Randweg

De VNG uitgave "Bedrijven en Milieuzonering"geeft een inzicht in de milieuhinder van inrichtingen. 
Op basis daarvan valt het te realiseren tankstation met LPG onder "Benzineservicestations met 
LPG <1000m³/jr" milieucatergorie 3.1. Hiervoor geldt een aan te houden richtafstand van 50 meter 
tot een rustige woonwijk. Aangezien de dichtstbijzijnde woning zich op meer dan 100 meter 
bevindt, voldoet dit aan de richtafstanden m.b.t. ontwikkeling aan de bedrijven- en milieuzonering. 

Natuurgebied De Zumpe

De bedrijven en milieuzonering is niet van toepassing voor het natuurgebied De Zumpe.

Onderzoek en conclusie

Het aspect bedrijven- en milieuzonering vormt geen belemmering voor de doorgang van dit plan.

4.8  Flora en fauna
Per 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. De Wet 
natuurbescherming is het wettelijke stelsel voor de bescherming van natuurgebieden, bos en 
planten en diersoorten. De wet is de vervanger van de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en 
faunawet en de Boswet. De Wet natuurbescherming regelt allereerst de taken en bevoegdheden 
ten behoeve van de bescherming van natuurgebieden en plant- en diersoorten. Daarnaast bevat 
deze wet onder meer bepalingen over de jacht en over houtopstanden.

De Wet natuurbescherming verschilt in principe niet met de Flora- en faunawet ten aanzien van 
Europees beschermde soorten. De bescherming van de Wet natuurbescherming beperkt zich tot 
soorten van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn waarvan Nederland 
tot hun natuurlijke verspreidingsgebied behoort. Bij de nationaal beschermde soorten zijn wel 
verschillen tussen de lijsten onder de Wet natuurbescherming en de Flora- en faunawet. Ten 
eerste hebben een aantal Europese soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn hun strikte 
bescherming verloren zoals de vissen biervoorn, rivierprik en kleine modderkruiper. Andere bijlage 
II soorten vallen nu onder het 'nationale' regime van de andere soorten, zoals de gewone zeehond. 
Daarnaast zijn veranderingen opgetreden in de bescherming van de soortgroepen dagvlinders, 
libellen, vissen en vaatplanten. Dit omdat onder de Wet natuurbescherming de lijsten voor 
nationaal beschermde soorten beter afgestemd zijn met de Rode Lijsten. Dit heeft geleid tot het 
vervallen van de bescherming voor bijvoorbeeld uit Nederland verdwenen dagvlinders, de vissen, 
mierensoorten en een groot aantal plantensoorten. Anderzijds zijn er nieuwe dagvlinders, libellen 
en plantensoorten bijgekomen.

Bij het verlenen van een vergunning op grond van het bestemmingsplan, moeten de 
verbodsbepalingen van de wet in acht worden genomen; er kunnen als gevolg van ingrepen en 
ruimtelijke ontwikkeling overtredingen van verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming 
optreden. Dat houdt in dat tijdig, voorafgaand aan de verlening van een vergunning onderzoek moet 
worden uitgevoerd, zodat een eventuele overtreding voorkomen wordt. 

Het onderzoek heeft als doel om in te schatten of er planten- en diersoorten aanwezig of te 
verwachten zijn, die volgens de Wet natuurbescherming een beschermde status hebben en die 
mogelijk negatieve invloed kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep.

Tevens wordt beoordeeld of de voorgenomen ingreep invloed kan hebben op Natura 
2000-gebieden, houtopstanden die middels de Wet natuurbescherming zijn beschermd, of op 
gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland.

Ten aanzien van soortenbescherming geldt binnen de stedelijke omgeving dat daarbij gedacht 
moet worden aan de aanwezigheid van en de invloed van de plannen op vleermuizen en 
broedvogelsoorten zoals de huismus en de gierzwaluw. De vaste rust- en verblijfplaatsen en deels 
ook de functionele leefomgeving van deze soort(groep)en zijn jaarrond beschermd. In het landelijk 
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gebied komen bijvoorbeeld de jaarrond beschermde steenuil, buizerd en de das voor. 

Indien uit onderzoek blijkt dat er sprake is van dreigende overtreding van de Wet 
natuurbescherming kan in enkele gevallen met maatregelen (bijvoorbeeld werken buiten 
broedseizoen) overtreding voorkomen worden. Bezette nesten van alle inheemse vogelsoorten zijn 
beschermd en mogen niet opzettelijk verstoord worden. Het broedseizoen loopt globaal van 15 
maart t/m 15 juli, maar broedgevallen daarbuiten zijn ook beschermd. 

Indien uit onderzoek blijkt dat opzettelijk verstoren of de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te 
beschadigen of te vernielen niet te voorkomen is, dient een ontheffing te worden aangevraagd op 
basis van een projectplan. Een projectplan dient als begeleidend document voor een 
ontheffingsaanvraag. In het projectplan zijn maatregelen verwoord waarmee de functionaliteit van 
een rust- of verblijfplaats van een beschermde soort behouden blijft en schade aan individuen 
wordt voorkomen. Deze maatregelen kunnen van invloed zijn op de (her) inrichting van een gebied. 
Het niet verkrijgen van een ontheffing is van invloed op de haalbaarheid van een project. 
De provincie is het bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming. De bevoegdheid voor het 
verlenen van ontheffingen en vrijstellingen bij soortenbescherming ligt grotendeels bij de provincies. 
De provincie is bevoegd gezag voor de toetsing van handelingen met mogelijke gevolgen voor 
beschermde dier- en plantensoorten (de soortenbeschermingsbepalingen) én voor Natura 
2000-gebieden (de gebiedenbeschermingsbepalingen). Alleen bij ruimtelijke ingrepen waarmee 
grote nationale belangen zijn gemoeid, blijft het Rijk bevoegd gezag.

Onderzoek en conclusie

Wijnbergseweg 39-41

De locatie aan de Wijnbergseweg maakt geen onderdeel uit van het GNN (Gelders 
Natuurnetwerk). De locatie is eveneens niet gelegen in de buurt van een gebied, behorend tot het 
Natuurnetwerk.

Tankstation Oostelijke Randweg

De locatie aan de Oostelijke Randweg is niet gelegen in het GNN. De ontwikkeling van het 
tankstation met LPG is in relatie tot het begrensde gebied een kleinschalige ontwikkeling, die 
geen invloed heeft op de beoogde natuurdoelstellingen van het GNN. 

Aangetoond is dat het nieuwe tankstation niet zorgt voor extra verkeer op de Oostelijke Randweg 
(zie paragraaf 4.4). 

Stikstof onderzoek onderzoek 2021

Naar aanleiding van de geactualiseerde AERIUS rekenmethode is er een geactualiseerd 
onderzoek uitgevoerd naar de stikstofdeposite (zie Bijlage 12). Het projecteffect ten gevolge van 
de aanlegfase op de Natura 2000-gebieden 'Stelkampsveld', 'Veluwe' en 'Korenburgerveen' is groter 
dan 0,00 mol/ha/jaar, maar blijft beperkt tot 0,01 mol/ha/jaar. Er is sprake van een tijdelijke 
depositie, die kleiner dan of gelijk is aan 0,05 mol/ha/jaar gedurende maximaal 2 jaar. Conform de 
Wet stikstofreductie en natuurverbetering 1 juli 2021 geldt hiervoor een vrijstelling voor de 
natuurvergunningplicht, omdat negatieve effecten worden uitgesloten. 
Het projecteffect op de Natura 2000-gebieden ten gevolgen van de gebruiksfase is kleiner dan of 
gelijk aan 0,00 mol/ha/jaar. Bij een dergelijke projecteffect zal het beoogde plan niet voor een 
significante toename in stikstofdepositie zorgen en kunnen negatieve effecten worden uitgesloten. 
Op basis van het onderzoek blijkt dat er geen vergunning benodigd is voor het aspect stikstof.

Natuurgebied De Zumpe

De functiewijziging van agrarisch naar natuur voor een deel in De Zumpe, zorgt voor een uitbreiding 
van de omvang van het natuurgebied De Zumpe. De Zumpe is onderdeel van het Gelders 
Natuurnetwerk. Het bevindt zich in het stroomgebied van de prehistorische Rijn die in de 
ondergrond een laag kalk heeft afgezet. Door die kalklaag heen wordt water omhoog gedrukt 
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waardoor kalkrijk bodemwater ontstaat tot aan de wortels van planten. Lokaal komt dit water als 
kwel boven de grond. Dit kalkwater zorgt voor een heel bijzondere flora. De toplaag wordt 
gedeeltelijk afgegraven waardoor het kalkrijke water nog beter naar planten komt. Zo ontstaat er 
over vijf à tien jaar en heel andere plantengroei met bijzondere soorten. De functiewijziging zorgt 
voor een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de natuur in de Zumpe

Soorten bescherming

Wijnbergseweg 39-41

Door de verwijdering van het tankstation aan de Wijnbergseweg 39-41 worden beschermde 
soorten niet geschaad. De afleverzuilen, tanks en dergelijke worden verwijderd. De overkapping 
blijft gehandhaafd. Voor sloop van de overige bebouwing moet door middel van een onderzoek 
worden achterhaald of beschermde soorten worden geschaad. Een verkennend onderzoek is 
daarbij eerst voldoende. Dit kan pas plaatsvinden op het moment dat de concreet gewenste 
ontwikkeling bekend is of de kaders voor de toekomstige functie bekend zijn. 

Tankstation Oostelijke Randweg

Voor de aanleg van de Oostelijke Randweg zijn ecologische onderzoeken uitgevoerd. Hierin is niet 
alleen de weg beschouwd, maar ook de aangrenzende gronden van het bestemmingsplan 
Oostelijke Randweg 2009, waaronder een deel van het projectgebied. Vanuit de onderzoeken is 
een alternatief voor de weginrichting gekozen dat de minste effecten heeft op beschermde 
soorten. Daarbij is ook de realisatie van een (LPG-)tankstation in het projectgebied overwogen. Dit 
blijkt geen negatieve effecten te hebben op de mogelijk aanwezige (beschermde) soorten.

De onderzoeken voor de aanleg van de Oostelijke Randweg zijn inmiddels verouderd. Voor de 
ontwikkeling van een tankstation (met LPG) op de projectlocatie aan de Oostelijke Randweg is 
daarom een nieuwe quickscan voor beschermde soorten uitgevoerd (zie Bijlage 8). Uit deze 
quickscan blijkt dat effecten op matig of zwaar beschermde plant- en diersoorten worden 
uitgesloten. De projectlocatie biedt geen mogelijkheden voor vleermuizen of broedvogels om te 
verblijven. In en in de omgeving van de projectlocatie vliegen wel vleermuizen in lage dichtheid. 
Gedurende en na realisatie van de plannen kunnen deze soorten hier blijven vliegen. Effecten op 
vleermuizen worden daarom uitgesloten. Daarnaast kunnen algemene licht-beschermde 
zoogdieren en amfibieën voorkomen. Voor deze algemene soorten bestaat een algemene 
ontheffing van de wetgeving. Voor overige soort(groep)en is het gebied verder volledig ongeschikt, 
daarbij horen reptielen en vissen. De realisatie van het tankstation geeft dus geen belemmeringen 
voor beschermde soorten. 

Naar aanleiding van zienswijzen is er in januari 2020 een nieuwe Quick Scan Natuurtoets 
uitgevoerd (zie Bijlage 11. Ook uit deze quickscan blijkt dat effecten op matig of zwaar 
beschermde plant- en diersoorten worden uitgesloten. 

Natuurgebied De Zumpe

De functiewijziging van agrarisch naar natuur voor een deel in De Zumpe, zorgt voor een uitbreiding 
van de omvang van het natuurgebied De Zumpe. Hiermee zullen geen beschermde planten- en 
diersoorten worden aangetast. Het beschermingsgebied van De Zumpe krijgt in dit 
bestemmingsplan een specifieke bescherming door middel van de dubbelbestemming 'Waarde - 
Ecologie'.

Conclusie

Het aspect flora en fauna vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit plan. 
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4.9  Water

4.9.1  Waterbeheerplan 2016-2021
Het waterschap laat in dit waterbeheerplan zien welke ontwikkelingen voor het waterbeheer van 
belang zijn. Vanuit de primaire taakgebieden zijn dit in de planperiode 2016-2021:

Bescherming tegen overstromingen en werken aan veiligheid: Veilig water;
Zorgen voor de juiste hoeveelheid water en passende waterpeilen: Voldoende water;
Zorgen voor een goede waterkwaliteit die nodig is voor mens, plant en dier: Schoon water;
Verwerken van afvalwater en het benutten van energie en grondstoffen daaruit: Afvalwater;
Zorgen voor goede randvoorwaarden voor beroepsvaart op de Oude IJssel: Vaarwegbeheer.

Voor het plangebied staan in het beheerplan geen specifieke doelstellingen beschreven.

4.9.2  Watersysteem
Het projectgebied ligt ter plaatse van een van oorsprong vlechtende rivierstelsel van de Rijn, waarin 
gedurende de laatste ijstijd (Weichselien) rivierzanden zijn afgezet. In het Laat-Weichselien bij het 
geleidelijk warmer worden van het klimaat werd dit stelsel verlaten en verplaatste de Rijn zich naar 
het tegenwoordige dal van de Oude IJssel. Tijdens een koudere periode (het Allerød) werd vanuit 
het toenmalige, nauwelijks begroeide Rijndal, onder invloed van overwegend zuidwesten winden 
grote hoeveelheden zand in de richting het vlechtende stelsel geblazen, waar ze ter plekke van de 
natste delen een groot rivierduincomplex vormden. Dit complex aan de noordoostzijde van Oude 
IJssel strekt zich in Nederland uit van Gendringen tot aan Drempt; op deze hoogte zijn talloze 
nederzettingen ontstaan. In de Achterhoek stroomt het grond- en oppervlaktewater grofweg van 
het oosten naar het westen. Door de vorming van het rivierduincomplex werd de afvoer van grond- 
en oppervlaktewater gehinderd en ontstond ten noordoosten van het rivierduincomplex in het 
voormalige vlechtende stelsel een uitgestrekt moeras.

Onder geleidelijk hogere temperaturen, werd de afvoer van water in het voormalige vlechtende 
stelsel meer geleidelijk en kon klei en/of leem worden afgezet, vooral daar waar brede vlakten in 
het voormalige vlechtende stelsel waren ontstaan. In deze kleien zijn zoetwaterslakken gevonden 
(Giesen, 1981), wat aangeeft dat jaarrond zeer natte, kalkrijke omstandigheden optraden. In de 
vroegere geulen van het vlechtende rivierstelsel trad vanaf het Laat-Weichselien (circa 8000 voor 
Chr.) veenvorming op in open water. Deze geulen raakten geleidelijk opgevuld met veen, maar er 
bleef her en der open water bestaan; bodemkundig is er dan sprake van broekveen waarbij zich in 
open water plaatselijk begroeiingen van waterplanten konden handhaven (zie ook Giesen, 1979). 
De middeleeuwse mens heeft in deze voormalige geulen beken aangelegd. Eén daarvan is de 
Beneden-Slinge, die ter plaatse van het huidige stadspark tussen de wijken Rozengaarde en 
Overstegen een haakse bocht naar het zuiden maakt en dan richting de oude kern van 
Doetinchem stroomt. Iets ten noorden van deze plaats bevindt zich het begin van de Zelhemse 
Beek die door het vervolg van het vroegere vlechtende rivierstelsel stroomt en daarmee een meer 
natuurlijke voortzetting is van de Beneden-Slinge.
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Schematische weergave van het functioneren van de waterhuishouding van de Zumpe en omgeving 
in een natte periode. In groen klei, in bruin veen. Pijlen geven de stroomrichting van het 
grondwater; in donkerblauw van het grote grondwatersysteem, in lichtblauw van het lokale 
rivierduinsysteem.

4.9.3  Gemeentelijk Rioleringsplan
In paragraaf 3.5.3 Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 is het rioleringsplan van de gemeente 
Doetinchem behandeld. Het beleid dat daarin is verwoord komt terug in deze waterparagraaf.

4.9.4  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. Deze toets is in de navolgende tabel opgenomen.

Voor het projectgebied is het waterschap Rijn en IJssel het beherend waterschap. Bij dat 
waterschap kan dan ook advies worden gevraagd als het gaat om de ontwikkeling in het 
projectgebied ten opzichte van het aspect water (veiligheid, overlast, kwaliteit). Ook in het kader 
van voorbereiding van een bestemmingsplan wordt het waterschap benadert voor advies. Dit 
gebeurt in het kader van het overleg zoals dat is opgenomen in artikel 3.1.1. van het Besluit 
ruimtelijke ordening.

Wijnbergseweg 39-41

Voor de locatie aan de Wijnbergseweg zullen de ruimtelijke ingrepen niet leiden tot een toename 
of afname van het verhard oppervlak. Het is dan ook niet nodig om hiervoor nu al een wateradvies 
bij het waterschap op te vragen. Mochten er in de toekomst nieuwe ontwikkelingen zijn dan dient 
een wateradvies te worden gevraagd bij het waterschap.

Tankstation Oostelijke Randweg
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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?

nee 

nee 

Riolering en 
afvalwaterketen

1. Is er een toename van het afvalwater (DWA)? 
2. Ligt in het plangebied een persleiding van WRIJ? 
3. Ligt in of nabij het plangebied een RWZI van waterschap?

ja 
nee 
nee

Wateroverlast 
(oppervlaktewater)

1. Is er sprake van toename van het verhard oppervlak? 
2. Zijn er kansen voor het afkoppelen van bestaand verhard 
oppervlak? 
3. In of nabij het plangebied bevinden zich natte en laag 
gelegen gebieden, beekdalen, overstromingsvlaktes?

ja 
nee 

ja

Grondwater- overlast 1. Is in het plangebied sprake van slecht doorlatende lagen in 
de ondergrond? 
2. Bevindt het plangebied zich in de invloedzone van de Rijn of 
IJssel? 
3. Is in het plangebied sprake van kwel? 
4. Beoogt het plan dempen van slootjes of andere wateren?

nee 

nee 

nee 
nee

Oppervlaktewater- 
kwaliteit

1. Wordt vanuit het plangebied water op oppervlaktewater 
geloosd? 
2. Ligt in of nabij het plangebied een HEN of SED water? 
3. Ligt het plangebied geheel of gedeeltelijk in een Strategisch 
actiegebied?

nee 

ja 
nee

Grondwater- kwaliteit Ligt het plangebied in de beschermingszone van een 
drinkwateronttrekking?

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)?

nee 

nee

Verdroging Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermingszones 
voor natte natuur?

ja

Natte natuur 1. Bevindt het plangebied zich in of nabij een natte EVZ? 
2. Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermingszones 
voor natte natuur?

nee 
ja

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?

nee 

nee

Aandachtsthema's

Recreatie Bevinden zich in het plangebied watergangen en/of gronden in 
beheer van het waterschap waar actief recreatief medegebruik 
mogelijk wordt?

nee
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Cultuurhistorie Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het plangebied 
aanwezig?

nee

Riolering en afvalwaterketen

Er zal een toename zijn van het afvalwater. Er zal door de gemeente Doetinchem een riool worden 
aangelegd die voldoende capaciteit heeft om de toename in het afvalwater te verwerken. 

Wateroverlast

Door de ontwikkelingen in het plangebied neemt het verhard oppervlak toe. Het hemelwater dat op 
de daken valt zal niet afgevoerd worden naar het rioolstelsel, maar volgens de trits vasthouden - 
bergen - afvoeren worden behandeld. Het hemelwater wordt ter plaatse geïnfiltreerd/geborgen in 
een wadi. De inhoud van de wadi moet overeenkomen met het dakoppervlak vermengingvuldigt 
met 40 mm. Op deze wijze kan een regenbui T=10+10% worden opgevangen in het plangebied en 
vertraagd worden afgevoerd. 

Het hemel water dat valt buiten de daken van het tankstation op de verharde wegen, verontreinigd 
water of overig afvalwater dat geloosd wordt op de riolering, bodem of oppervlaktewater, moet 
voldoen aan het Activiteitenbesluit. Hierbij valt te denken aan een vloeistofdichte verharding 
aangesloten op een slibvangput en olie- en benzineafscheider. 

Oppervlaktewaterkwaliteit

Het gebied bevindt zich in de nabijheid van een stagnant SED water, namelijk De Slinge. Vanuit 
het plangebied wordt niet rechtstreeks op dit oppervlaktewater geloosd. Echter wordt er wel 
rekening mee gehouden dat het water bij het tankstation vervuild kan zijn. Water dat valt buiten de 
daken van het tankstation moet voldoen aan het Activiteitenbesluit. Hierbij valt te denken aan een 
vloeistofdichte verharding en die aangesloten wordt op een slibvangput en loost op het gemengde 
rioolstelsel. Hierdoor maakt het plan geen functies mogelijk die tot verslechtering van de 
waterkwaliteit leiden. Water wat wel op de daken valt, zal worden opgevangen in een wadi en 
geïnfiltreerd. 

Verdroging

Het plangebied bevindt zich nabij een beschermingszone voor natte natuur. De inrichting en 
functies in hydrologische beïnvloedingszones rond natuurgebieden zijn afgestemd op deze natuur. 
In de beschermingszones van natte natuur bevinden zich geen functies die de aanvoer van water 
richting het natuurgebied negatief beïnvloeden. 

Natte natuur

De planlocatie is gelegen aan de rand van het Gelders Natuurnetwerk. Het plangebied bevindt zich 
in de beschermingszone van natte natuur. De beoogde ontwikkelingen hebben door de getroffen 
maatregelen - opslag en infiltratie schoon hemelwater in wadi, afvoer vervuild water- geen 
negatieve invloed op de waterkwantiteit en -kwaliteit in relatie tot deze natuurgebieden. 

Natuurgebied De Zumpe

Natuurgebied De Zumpe kenmerkt dit door een afwisselend en nat gebied. Bij de inrichting van het 
gebied zal rekening gehouden moeten worden met de waterhuishouding van het gebied. De 
Zumpe wordt aangemerkt als SED water bij het Waterschap Rijn en IJssel. 

4.9.5  Conclusie
Water vormt geen belemmering voor de voorgenomen plannen.
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4.10  Archeologie en cultuurhistorie
Het gemeentelijke beleid van archeologie en cultuurhistorie sluit aan bij het provinciale beleid van 
deze aspecten. In de volgende twee paragrafen wordt nader ingegaan op archeologie en 
cultuurhistorie.

4.10.1  Archeologisch erfgoed
Met de ondertekening van het Verdrag van Valletta (Malta) in 1992 is in Nederland de zorg voor 
het archeologisch bodemarchief aanzienlijk toegenomen. In het verdrag staat: Archeologische 
waarden moeten als onvervangbaar onderdeel van het culturele erfgoed worden meegenomen en 
worden ontzien bij de ontwikkeling en besluitvorming van ruimtelijke plannen.

Met het in werking treden van de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) in 
september 2007 is het verdrag wettelijk verankerd en is de Monumentenwet 1988 herzien. Sinds 1 
juli 2016 is de Erfgoedwet van kracht, die de Wamz en de Monumentenwet 1988 heeft vervangen.

Een belangrijk archeologisch doel van de Erfgoedwet is om het archeologisch erfgoed ter plekke 
te behouden. Daarom is het verplicht om vroegtijdig in het proces van de ruimtelijke ordening 
rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden en hierin een 
afweging te maken. Vroegtijdig onderzoek maakt namelijk ruimte om te overwegen om 
archeologie vriendelijke alternatieven toe te passen. 

Als het archeologisch bodemarchief niet kan worden ontzien, kan voorafgaande aan de 
bodemverstoring een archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn. Of een onderzoek nodig is en 
welk onderzoek dit moet zijn, wordt bepaald op basis van de aanwezige archeologische waarden 
en de aard en omvang van de bodemingreep. De 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.

Een betere bescherming van de archeologie en het tijdig meewegen van de archeologische 
belangen vraagt om goed inzicht in de verwachte ligging, verspreiding en aard van het 
archeologisch bodemarchief. Daarom heeft de gemeente Doetinchem een archeologische 
beleidskaart laten opstellen door adviesbureau RAAP, waarop de archeologische vindplaatsen en 
verwachtingszones zijn aangegeven. Afhankelijk van de (verwachtings)waarde in een gebied zal 
het beschermingsregime meer of minder streng zijn. 

De archeologische beleidskaarten zijn op 30 maart 2020 door de gemeenteraad van Doetinchem 
vastgesteld. Op 27 mei 2021 heeft de raad hiervoor de Parapluherziening Archeologie - 2020 
vastgesteld. De archeologische beleidskaarten worden periodiek geactualiseerd aan de hand van 
uitgevoerd archeologisch onderzoek. 

De volgende archeologische gebieden komen in het plangebied voor:

uitgangspunten 
archeologiebeleid

dubbelbestemming / 
specifieke regels

Archeologische waardevolle gebieden (AWG) 

AWG categorie 3 (bekende 
archeologische vindplaats met 
rondom attentiezone van 50 m 
& loopgraaf of tankgracht)

bij bodemingrepen groter dan 
100 m2 en dieper dan 30 cm

Waarde - Archeologische 
verwachting 2

Archeologische waardevol verwachtingsgebieden (AWV) 
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AWV categorie 5 (hoog + 
afgedekt)

bij bodemingrepen groter dan 
250 m2 en dieper dan 40 cm

Waarde - Archeologische 
verwachting 3

AWV categorie 8 (laag)
& 
AWV categorie 9 (laag voor 
nederzettingsresten, hoog voor 
geïsoleerde water gerelateerde 
archeologische resten)

bij bodemingrepen dieper dan 
30 cm - en bij plangebieden 
groter dan 5000 m² 

Waarde - Archeologische 
verwachting 6

Te allen tijde moet rekening worden gehouden met de wettelijke meldingsplicht bij toevalsvondsten 
(Erfgoedwet, art. 5.10): 
Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel 
redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die 
zaak zo spoedig mogelijk bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Wijnbergseweg 39-41

Het verwijderen van het tankstation met LPG aan de Wijnbergseweg heeft geen invloed op de 
archeologie. 

Tankstation Oostelijke Randweg

De locatie van het tankstation valt op de gemeentelijke beleidskaart binnen de zones AWV- 
categorie 3 en 5. Aan categorie 5 is een middelmatige kans op archeologie toegekend. Zoals 
aangegeven in hierboven genoemde tabel zijn deze categoriën vertaald in Waarde - 
Archeologische verwachting 2 en Waarde - Archeologische verwachting 3. 

Bij de dubbelbestemming Waarde - Archeologische verwachting 2' geldt dat er bij bodemingrepen 
dieper dan 40 cm -mv of dieper dan de bekende bodemverstoring onderzoek en plangebieden 
groter dan 250 m2 vroegtijdig inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd dient te worden.
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Bij de dubbelbestemming Waarde - Archeologische verwachting 3' geldt dat er bij bodemingrepen 
dieper dan 30 cm -mv of dieper dan de bekende bodemverstoring onderzoek en plangebieden 
groter dan 100 m2 vroegtijdig inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd dient te worden.

Voor gebieden in categorie 8 geldt een kleine kans op archeologie. Deze categorie is vertaald in 
de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 6'. Hier moet bij bodemingrepen 
dieper dan 30 cm -mv of dieper dan de bekende bodemverstoring en plangebieden groter dan 
5.000 m2 archeologisch onderzoek uitgevoerd hebben. De voorgenomen ingrepen overschrijden 
deze waarde, een archeologisch onderzoek is noodzakelijk.

Op basis van de resultaten van het bureau- en verkennend booronderzoek blijkt dat er een lage 
verwachting geldt voor het gehele gebied. Het plangebied kan vrij gegeven worden voor de 
voorgenomen ingrepen.

Ook voor vrijgegeven gebieden bestaat altijd de mogelijkheid dat er tijdens graafwerkzaamheden 
toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen. Op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet 
2016, dient zo spoedig mogelijk melding te worden gemaakt van de vondst bij de gemeente, 
provincie of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Het uitgevoerde onderzoek is als Bijlage 9 Archeologisch onderzoek toegevoegd aan dit plan.

Natuurgebied De Zumpe

Voor de functiewijziging in De Zumpe heeft de ontwikkeling geen invloed op de archeologie. 

4.10.2  Cultuurhistorisch erfgoed
De cultuurhistorie is in Doetinchem vastgelegd in de nota 'Continuïteit in Karakter, cultuurhistorie 
Doetinchem' (vastgesteld op 22 september 2017). In het plangebied zijn geen panden aanwezig 
die geïnventariseerd zijn als cultuurhistorisch waardevol.
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4.10.3  Conclusie
Archeologie en cultuurhistorie zijn geen belemmering voor de voorgenomen plannen.

4.11  Verkeer en parkeren

4.11.1  Verkeer
Uitgangspunten bij de inrichting van de wegen binnen het plangebied zijn:

de functie van de weg conform het wegencategoriseringsplan (wegennetvisie), dit betekent 
voor erftoegangswegen 30km/h en voor ontsluitingswegen 50 km/uur;
de inrichting van de weg (het wegbeeld) moet het gewenste rijgedrag en de rijsnelheid 
'afdwingen';
herkenbare inrichting van de verschillende verkeersruimtes door materiaal/kleur;
de (kwaliteit van de) leefomgeving staat centraal;
de weg moet na realisatie goed te beheren zijn (beheerbewust ontwerpen);
snelheidsremmende maatregelen worden getroffen in erftoegangsstraten en op 
gebiedsontsluitingsstraten waar kwetsbare verkeersdeelnemers de weg moeten kruisen.

De kwaliteit van de leefomgeving moet centraal staan. Kunstmatig ingepaste maatregelen, zoals 
veel borden en bloembakken op de weg hebben vaak wel een kort effect op de rijsnelheid, maar 
zijn geen duurzame oplossingen. De omgeving en weg als geheel moeten zorgen voor het 
gewenste rijgedrag zodat deze kunstingrepen overbodig zijn. 

Een duidelijk onderscheid aanbrengen tussen de verschillende verkeersruimtes zorgt er voor dat 
de verkeersdeelnemer duidelijk zijn plek en die van anderen op de weg weet en zo de 
verkeersruimte op de juiste wijze gebruikt. Op drukke erftoegangsstraten is het belangrijk dat 
voetgangers veilig kunnen lopen op een trottoir. Voor rustige erftoegangsstraten kan worden 
overwogen alle verkeersdeelnemers gebruik te laten maken van dezelfde ruimte. Een smalle weg 
die gebruikt wordt door iedereen leidt tot een lagere rijsnelheid.

Fysieke maatregelen als drempels ondervinden een steeds grotere weerstand bij de gebruikers en 
omwonenden en hulpdiensten. Ze leiden tot trillingshinder en toename van de geluidsoverlast. Met 
deze bijeffecten moet al rekening worden gehouden bij het ontwerp. Bij voorkeur wordt gezocht 
naar maatregelen die een lagere snelheid afdwingen, maar die geen of beperkte bijeffecten hebben 
voor de leefomgeving en hulpdiensten. Voorbeelden zijn: een smaller wegprofiel, toepassing van 
andere materialen en kleuren, afwisselend parkeren aan weerszijden van de weg, afwisseling met 
groen, doorzicht beperken, beperken van rechtstanden enzovoort. Drempels en plateaus die op 
een logische plaats zijn gesitueerd (rekening houdend met de afstand tot de woning) en volgens 
de richtlijnen van het CROW (publicatie 172) zijn aangelegd kunnen bij uitzondering worden 
toegepast.

Onderzoek 

Wijnbergseweg 39-41

Op de locatie aan de Wijnbergseweg is een LPG-tankstation aanwezig. Een dergelijke functie 
veroorzaakt extra verkeersbewegingen ten opzichte van een reguliere woonomgeving. De 
Wijnbergseweg is een erftoegangsweg die berekend is op de bestaande verkeersstroom. De 
verwijdering van het tankstation heeft zeer beperkte gevolgen voor de verkeersstroom van en naar 
de projectlocatie. De gevolgen zijn afhankelijk van de nieuwe functie en invulling van het perceel. 

Tankstation Oostelijke Randweg

Bij de ontwikkeling van het tankstation (met LPG) aan de Oostelijke Randweg gaat het om de 
realisatie van een tankstation aan een ontsluitingsroute voor Doetinchem. 
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In september 2018 is door Tankstation Advies B.V. onderzoek uitgevoerd naar:
Aandeel van het reguliere verkeer op de Oostelijke Randweg dat naar inschatting gebruik zal 
maken van het tankstation.
Eventueel extra verkeer aantrekkende werking van het tankstation (oftewel is het aannemelijk 
dat het tankstation zorgt voor extra verkeersgeneratie op de Oostelijke Randweg).

Uit het onderzoek blijkt dat naar verwachting 135 motorvoertuigen per dag van het reguliere verkeer 
op de Oostelijke Randweg gebruik zal gaan maken van het tankstation.

Opsplitsing in de dag-, avond-, en nachtperiode ziet er als volgt uit:

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode

inname 
voertuigen

07:00 - 19:00 uur 19:00 - 23:00 uur 23:00 - 07:00 uur

Etmaal totaal                    311                       
263                        34                         

14

Lichte voertuigen                      280                       
237                        31                        12

Middelzware 
voertuigen

                        
22

                         
19                          2                         1

Zware voertuigen                       9                 8                          1                          0

Uit het onderzoek blijkt dat:
er twee maal per week bevoorrading zal plaatsvinden door een tankwagen;
er ten gevolge van het tankstation nagenoeg geen sprake zal zijn van extra verkeersgeneratie 
op de Oostelijke Randweg.

Het uitgevoerde onderzoek is als Bijlage 4 Verkeersgeneratie t.g.v. tankstation Oostelijke 
Randweg toegevoegd aan dit plan.

Natuurgebied De Zumpe

Het aspect verkeer heeft geen invloed op de ontwikkeling van natuurgebied De Zumpe. 

Conclusie

Verkeer is geen belemmering voor de voorgenomen plannen.

4.11.2  Parkeren
De normering uit de Nota Parkeernormen Auto- en Fiets Gemeente Doetinchem, zal aangehouden 
worden. Hierbij is gekozen voor een dynamische verwijzing naar dit beleidsdocument (in lijn met 
jurisprudentie van de ABRS, ECLI:NL:RVS:2015:2837). Het moet met een voorwaardelijke 
verplichting in de regels vastgelegd worden. 

Onderzoek 

Wijnbergseweg 39-41

Door de verwijdering van de ondergrondse tanks en uitbreiding van het garagebedrijf, is er geen 
sprake van een ontwikkeling die meer parkeerruimte verlangt. Er is immers voldoende 
parkeergelegenheid op het terrein beschikbaar. 

Tankstation Oostelijke Randweg

Voor het nieuwe tankstation aan de Oostelijke Randweg moeten minimaal 5 parkeerplaatsen 
worden aangelegd. Hierbij is uitgegaan van 2 parkeerplaatsen voor het personeel en 3 
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parkeerplaatsen voor bezoekers. Voor het parkeren van de gebruikers van het tankstation zijn 
voldoende voorzieningen getroffen. 

Natuurgebied De Zumpe

Voor de ontwikkeling van natuurgebied De Zumpe hoeven geen parkeerplaatsen aangelegd te 
worden. 

Conclusie

Het parkeren is geen belemmering voor de realisatie van de plannen.

4.12  Lichthinder
Strooiverlichting kan een belangrijke verstoringswaarde zijn voor natuurwaarden. Echter is bij een 
goed functioneren van het tankstation het belangrijk dat hierbij verlichting aanwezig is, zodat het 
ook in het donker een veilige plaats is. Om lichthinder voor de omgeving te voorkomen, is de 
verlichting bij het tankstation direct naar beneden gericht. Daarbij gaat het om de reguliere 
lichtmasten en om de luifelverlichting. Het Activiteitenbesluit regelt lichthinder en bescherming van 
het donkere landschap grotendeels met de zorgplicht. 

Door de inpassing van het tankstation, onder andere de grondwal aan de zuidoostzijde, wordt 
strooilicht voor de omgeving zo goed mogelijk bestreden. Het tankstation levert daarbij geen grote 
bijdrage aan strooilicht aan de omgeving. 
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Hoofdstuk 5  Wijze van bestemmen

5.1  Inleiding
Dit bestemmingsplan is een ontwikkelingsplan, waarbij flexibiliteit wenselijk is. Voor een deel is 
dat mogelijk in voor het nieuwe tankstation aan de Oostelijke Randweg opgenomen afwijkings- en 
wijzigingsbevoegdheden. Het is duidelijk waarvoor gronden en gebouwen mogen worden gebruikt 
en wat er aan bebouwing wordt toegestaan. Dit biedt voldoende rechtszekerheid voor de burger.

5.2  Toelichting op de regels
De regels bestaan uit de volgende onderdelen:

hoofdstuk 1:  Inleidende regels;

hoofdstuk 2:  Bestemmingsregels;

hoofdstuk 3:  Algemene regels;

hoofdstuk 4:  Overgangs- en slotregels.

5.2.1  Inleidende regels
De inleidende regels omvatten de in de planregels gebruikte begripsomschrijvingen (artikel 1) en 
de wijze van meten (artikel 2). Hiermee is planspecifiek vastgelegd wat bedoeld wordt en hoe 
gemeten moet worden. Als een begrip niet omschreven is, dan geldt de algemeen gangbare uitleg 
van het begrip.

5.2.2  Bestemmingsregels
In de bestemmingsregels zijn de regels voor de verschillende bestemmingen omschreven. Elke 
bestemmingsregel is, in overeenstemming met 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;
afwijken van de gebruiksregels;
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van 
werkzaamheden;
wijzigingsbevoegdheid.

5.2.2.1  Bedrijf - 1 en Bedrijf - 2
De bestemming 'Bedrijf - 1' is toegekend aan de locatie aan de Wijnbergseweg 39-41. Op deze 
locatie is een bedrijf toegestaan in de categorieën 1 en 2 van de als bijlage bijgevoegde 'Staat van 
Bedrijfsactiviteiten voor bedrijven'. Binnen de bestemming 'Bedrijf - 1' is de bestaande 
bedrijfswoning toegestaan. Bij of in de bedrijfswoning is het toegestaan om een vrij beroep en een 
aan huis gebonden beroep en/of bedrijf te beginnen.

De bestemming 'Bedrijf - 2' is toegekend aan de locatie waar het nieuwe tankstation is gepland. 

Als gevolg van de aanduiding 'Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg' mogen uitsluitend 
gebouwen en overkappingen ten behoeve van een verkooppunt van motorbrandstoffen worden 
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gebouwd. Ook de hoofdfunctie binnen deze bestemming is beperkt tot alleen de verkoop van 
motorbrandstoffen. Andere hoofdfuncties qua bedrijvigheid zijn niet toegestaan. De toestaande 
maximale doorzet is vastgesteld op 1.000 m3 per jaar. Detailhandel en horeca ondergeschikt en 
verbonden aan de verkoop van brandstoffen is toegestaan. 

In het algemeen geldt dat de bebouwing binnen het bouwvlak gerealiseerd moet worden. Met deze 
bepaling wordt zoveel mogelijk voorkomen dat een rommelig en onoverzichtelijk aanzicht ontstaat 
op het terrein. Onder voorwaarden is daar voor bepaalde ondergeschikte bouwwerken een afwijking 
mogelijk. Binnen de opgenomen aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overkapping' is een 
overkapping toegestaan.

5.2.2.2  Detailhandel
De bestemming 'Detailhandel' is opgenomen voor een klein deel van het perceel aan de 
Wijnbergseweg 53. De bestemming 'Detailhandel' is bedoeld voor de locaties met een 
detailhandelsfunctie.

5.2.2.3  Natuur
De bestemming 'Natuur' is toegekend aan die gebieden die onderdeel uitmaken van het Gelders 
Natuurnetwerk (GNN). Binnen de bestemming 'Natuur' mag niet worden gebouwd (uitgezonderd 
openbare nutsgebouwtjes) en mogen geen verharde wegen en paden worden aangelegd. De 
gronden mogen worden gebruikt als wandel- en fietsgebied. 

Ten behoeve van het behoud van de aanwezige natuurwaarden is een omgevingsvergunning voor 
het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden (voorheen: 
aanlegvergunning) opgenomen welke nodig is voor het uitvoeren van bepaalde werken en 
werkzaamheden.

5.2.2.4  Verkeer en Verkeer - Railverkeer
De bestemming 'Verkeer' is toegekend aan de gronden met een ontsluitende en 
verkeersdoorstromende functie. Ook is de bestemming toegekend aan bermen, parkeerplaatsen 
en niet structurele groenvoorzieningen.

De specifieke bestemming 'Verkeer - Railverkeer' is toegekend aan de gronden die behoren bij de 
spoorlijn Arnhem - Doetinchem - Winterswijk. 

5.2.2.5  Water
De bestemming 'Water' is opgenomen voor de Oude IJssel. De aanduiding 'vaarweg' is opgenomen 
voor de beroeps- en pleziervaart. 

5.2.2.6  Waarde
Archeologie

De dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie' en 'Waarde - Archeologische verwachting 2, 3 en 
6' zijn eerder in de toelichting al uitgelegd. Zie paragraaf 4.10 Archeologie en cultuurhistorie.

Ecologie 

De voor 'Waarde - Ecologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daarop rustende 
bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en instandhouding van de aanwezige flora 
en fauna in het gebied.
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5.2.3  Algemene regels

5.2.3.1  Anti-dubbeltelregel
Deze standaardbepaling heeft als doel te voorkomen dat van ruimte die in een bestemmingsplan 
voor de realisering van een bepaald gebruik of functie is mogelijk gemaakt, na realisering daarvan, 
ten gevolge van feitelijke functie- of gebruiksverandering van het gerealiseerde, opnieuw ten tweede 
male zou kunnen worden gebruik gemaakt.

5.2.3.2  Algemene bouwregels
In de algemene bouwregels is onder andere omschreven wanneer er geen verbod geldt voor het 
overschrijden van de bouw- en/of bestemmingsgrenzen voor bepaalde bouwdelen. Ook is 
omschreven wanneer het bevoegd gezag kan afwijken van bouw- en/of bestemmingsgrenzen.

De regeling voor bestaande maten is bedoeld voor legale bouwwerken die afwijken van de 
vastgestelde situering, goot- en/of bouwhoogte, afstand, oppervlakte en/of inhoud van de 
bouwregels in dit plan. De bestaande afwijking is daarmee toegestaan.

In het artikel 'Ondergronds bouwen' is aangegeven dat de opgenomen bouwregels zijn bedoeld 
voor bouwwerken boven de grond.

5.2.3.3  Algemene gebruiksregels
De algemene gebruiksregel luidt dat het verboden is om gronden en opstallen te gebruiken in strijd 
met de bestemming. Hierbij zijn een aantal gebruiksvormen specifiek benoemd. Gebruik ten 
behoeve van de realisering en/of handhaving van de bestemming of het normale onderhoud van de 
gronden en/of bouwwerken wordt toegelaten.

In de algemene gebruiksregels is ook benadrukt welk gebruik sowieso is toegestaan. Namelijk het 
opwekken van duurzame energie met behulp van zonnepanelen of andere - op grond van de 
bestemmingsregels geoorloofde - voorzieningen op het dak.

5.2.3.4  Algemene aanduidingsregels
In de algemene aanduidingsregels kunnen zo nodig de regels met betrekking tot één of meer 
gebiedsaanduidingen een plaats krijgen. De volgende algemene aanduidingsregels komen in dit 
bestemmingsplan voor:

Veiligheidszone - lpg 

In afwijking van het bepaalde in de bestemmingsregels, geldt dat ter plaatse van de aanduiding 
'veiligheidszone - lpg' geen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten zijn toegestaan als bedoeld 
in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen 
(Bevi) zoals deze gelden ten tijde van de tervisielegging van dit plan.

Overige zone - gnn 

De gebiedsaanduiding 'overige zone - gnn' is opgenomen om de gronden ook te bestemmen voor 
de bescherming, behoud, herstel of ontwikkeling van landschappelijke en ecologische waarden. 
De afkorting GNN staat voor Gelders Natuurnetwerk.

Overige zone - nieuwe risicobronnen uitgesloten 
In deze zone is het verboden om nieuwe risicobronnen te vestigen of bestaande risicobronnen uit 
te bereiden.
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5.2.3.5  Algemene afwijk ings- en wijzigingsregels
De algemene afwijkingsregel voorziet in de mogelijkheid om op ondergeschikte onderdelen af te 
wijken van de regels van het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld voor kleine bouwwerken voor 
nutsvoorzieningen. De in het plan opgenomen algemene wijzigingsbevoegdheden 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.

De wijzigingsregels voorzien in de mogelijkheid om in voorkomende gevallen de 
bestemmingsgrens met maximaal 5 meter en de bouwgrens met maximaal 10 meter te 
verschuiven. Verder kan het plan gewijzigd worden om kleine gebouwen van openbaar nut op te 
richten en om bouwvlakken anders te situeren of uit te breiden. Voorwaarde daarbij is dat de 
oppervlakte van het gewijzigde bouwvlak met maximaal 20% van de oorspronkelijke oppervlakte 
toeneemt.

5.2.3.6  Overige regels
Onder overige regels zijn die regels geplaatst die niet onder een andere regel zijn te vatten.

5.2.4  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 hoe met 
deze afwijking acceptabel zijn.

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

De eigenaar van het tankstation aan de Wijnbergseweg is een samenwerking aangegaan met 
Varo Energy voor de realisatie van het nieuwe tankstation met LPG aan de Oostelijke Randweg. 
Hierdoor zijn voor de realisatie voldoende financiële middelen beschikbaar. De kosten van de 
realisatie van het tankstation worden bovendien terugverdiend door de exploitatie ervan. De 
verwijdering van het tankstation aan de Wijnbergseweg maakt deel uit van het project. Het gaat 
immers om een verplaatsing van dat tankstation naar de nieuwe locatie. De kosten voor de 
verwijdering van het tankstation worden deels gedekt uit de opbrengsten van het nieuwe 
tankstation. Anderzijds bestaat de mogelijkheid om een deel van de kosten te dekken door een 
nieuwe invulling te geven aan de projectlocatie aan de Wijnbergseweg. Zo is het project financieel 
haalbaar.

In opdracht van de gemeente Doetinchem is er een planschaderisicoanalyse uitgevoerd. De 
gemeente Doetinchem is verantwoordelijk voor het betalen van eventuele planschade. 

Voor de percelen van de gemeente Doetinchem in De Zumpe zijn gelden beschikbaar vanuit de 
provincie, om de agrarische grond om te vormen naar natuur.
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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 met de besturen van waterschap, 
provincie en Rijk. In dit hoofdstuk worden de resultaten van deze procedure en overleggen 
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
In het proces rond het opstellen van het bestemmingsplan zijn de directe omgeving van het 
plangebied en andere betrokken organisaties nadrukkelijk geïnformeerd tijdens een bijeenkomst 
op 21 december 2015. Hiervan is een verslag gemaakt en opgenomen in Bijlage 10 van deze 
toelichting.

Op 18 juni 2018 is er door de gemeente Doetinchem een informatiebijeenkomst gehouden over De 
Zumpe. 

7.3  Overleg
Het plan is op basis van artikel 3.1.1. Bro overlegd met de volgende instanties:

Liander
Tennet
Waterschap Rijn en IJssel;
Omgevingsdienst Achterhoek (ODA);
Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland;
Vitens.

Liander en Tennet hebben geen reactie gegeven op het plan. Ervan uit kan worden gegaan dat zij 
akkoord zijn met het plan. Waterschap Rijn en IJssel, Vitens en Omgevingsdienst Achterhoek 
(ODA) hebben aangegeven geen bedenkingen te hebben bij het plan. Veiligheidsregio Noord en 
Oost Gelderland heeft advies gegeven over het realiseren van een bronpunt met een minimale 
capaciteit van 120m3 per uur, om te zorgen dat er voldoende bluswater aanwezig is.

Op basis van richtlijnen van de rijksoverheid en provincie is vooroverleg met deze instanties niet 
nodig. Er is geen rijksbelang en provinciaal belang dat hiertoe aanleiding geeft.
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Bijlagen toelichting
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Bijlage 1  Wijzigingsbevoegdheid LPG tankstation
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BIJLAGE 1  WIJZIGINGSBEVOEGDHEID LPG TANKSTATION 

Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de 

Wet ruimtelijke ordening, ter plaatse van de aanduiding 'wro‐zone ‐ wijzigingsgebied 1' de 

bestemming Agrarisch wijzigen in 'Bedrijf' met de functieaanduiding 'verkooppunt motor‐

brandstoffen met lpg' ten behoeve van een verkooppunt motorbrandstoffen met lpg met 

een maximale doorzet van 1.000 m³ per jaar, onder voorwaarde dat: 

a. bij  de  beoordeling  van  de  toelaatbaarheid  een  evenredige  belangenafweging 

plaatsvindt; 

b. waarin de uitvoerbaarheid  is aangetoond, waaronder begrepen de milieutechni‐

sche‐ , de waterhuishoudkundige‐ , de archeologische‐ , de ecologische‐ , de ver‐

keerstechnische toelaatbaarheid en de ruimtelijke en stedenbouwkundige inpas‐

baarheid. 

c. na wijziging de volgende regels gelden: 

1. Bestemmingsomschrijving: 

 De  voor  'Bedrijf'  met  de  functieaanduiding  'verkooppunt  motor‐

brandstoffen met  lpg' aangewezen gronden zijn bestemd voor een 

verkooppunt motorbrandstoffen met  lpg en daarbij behorende ge‐

bouwen,  bouwwerken  geen  gebouwen  zijnde  en  voorzieningen, 

alsmede  een  ondergeschikt  en  aan  het  verkooppunt  gelieerd  ge‐

bruik  van  gebouwen  ten behoeve  van detailhandelsactiviteiten  en 

horecadoeleinden. 

2. Bouwregels: 

 Algemeen: 

Op  de  bedoelde  gronden mogen  uitsluitend  gebouwen  en  bouw‐

werken geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming 'Be‐

drijf'  met  de  functieaanduiding  'verkooppunt  motorbrandstoffen 

met lpg' worden gebouwd. 

 Gebouwen: 

Voor  het  bouwen  van  gebouwen  gelden  de  volgende  regels: 

‐  er  mogen  maximaal  twee  gebouwen  worden  opgericht; 

‐ de oppervlakte voor de gebouwen niet meer dan 100 m2 bedraagt; 

‐ de bouwhoogte mag maximaal 4 m bedragen. 

 Bouwwerken  geen  gebouwen  zijnde,  zijnde  overkappingen: 

Voor  het  bouwen  van  overkappingen  gelden  de  volgende  regels: 

‐  er  mag  maximaal  één  overkapping  worden  opgericht; 

‐  de  oppervlakte  voor  de  overkapping  niet meer  dan  400 m2  be‐

draagt; 

‐ de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen. 

 Andere  bouwwerken  geen  gebouwen  zijnde: 

Voor het bouwen  van andere bouwwerken geen gebouwen  zijnde 

gelden  de  volgende  regels: 

‐ de oppervlakte voor andere bouwwerken geen gebouwen zijnde, 

niet  meer  dan  20 m2  bedraagt; 

‐ de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen, in afwijking hiervan 

mag de bouwhoogte van verlichting en vlaggenmasten maximaal 10 

m bedragen. 



Bijlage 2  Aanmeldingsnotitie (vormvrije) m.e.r.-beoordeling
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1 INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van de gemeente Doetinchem opdracht gekregen voor het uitvoeren van een 
verkennend bodemonderzoek aan de Varsseveldseweg (nabij nr. 234) te Doetinchem in de gemeente 
Doetinchem. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen aankoop van de onder-
zoekslocatie ten behoeve van de aanleg van de Oostelijke Randweg.  
 
Het verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksin-
spanning vast te stellen of op de onderzoekslocatie een grond- en/of grondwaterverontreiniging aan-
wezig is, teneinde te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de aankoop van de on-
derzoekslocatie. 
 
Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". Het bodemonderzoek is uitge-
voerd conform de NEN 5740:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verken-
nend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond". 
 
Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 
"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek", protocollen 2001 en 2002. De analyseresultaten 
zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 2013) en aan de achter-
grondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), VROM, 2007. 
 
Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2002 van de BRL SIKB 2000. 
In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden. 
 
 
2 VOORONDERZOEK 
 
2.1 Geraadpleegde bronnen 
 
De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Doetinchem aanwezige 
informatie (contactpersoon de heer ing. R.A. de Hoog), informatie verkregen van de huidige eigenaar 
(de heer G.H. Luesink) en informatie verkregen uit de op 14 juli 2014 uitgevoerde terreininspectie. 
 
Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld 
over: 
 
 het historische, huidige en toekomstige gebruik; 
 eventuele calamiteiten; 
 eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; 
 de bodemopbouw en geohydrologie; 
 verhardingen, kabels en leidingen. 
 
Bijlage 6 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen. 
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2.2 Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek 
 
Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende percelen en/of ter-
reindelen binnen een afstand van 25 meter.  
 
De onderzoekslocatie (± 2,02 ha) ligt aan de Varsseveldseweg (nabij nr. 234), circa 1,75 kilometer ten 
oosten van het centrum van Doetinchem in de gemeente Doetinchem (zie bijlage 1). 
 
De onderzoekslocatie is kadastraal bekend gemeente Ambt-Doetinchem, sectie M, nummer 5187. 
 
Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 40 F, (schaal 1:25.000), bevindt het maai-
veld zich op een hoogte van circa 13,5 m +NAP en zijn de coördinaten van het midden van de onder-
zoekslocatie X =  218.750, Y = 442.180. 
 
2.3 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie  
 
Volgens historisch kaartmateriaal uit de periode 1830 tot 1920 bestond de locatie destijds uit een 
bosperceel. Uit een kadastrale kaart uit 1811 blijken andere verkavelingsgrenzen dan de huidige 
grenzen. Uit deze oude kadastrale kaart blijkt dat zich centraal over de locatie in oostelijke richting 
destijds een houtwal aanwezig was. Op topografisch kaartmateriaal vanaf 1930 is de locatie in agra-
risch gebruik. Tot op heden is dit gebruik van de onderzoekslocatie niet veranderd. 
 
Uit bestudering van het historisch kaartmateriaal blijkt geen aanwezigheid van ophogingen, dem-
pingen of stortingen. De onderzoekslocatie is geheel onbebouwd en onverhard. Voor zover bekend is 
de onderzoekslocatie nimmer bebouwd. 
 
In de huidige situatie bestaat de onderzoekslocatie uit een maïsakker. 
 
Voor zover bij de gemeente Doetinchem bekend, heeft er op de onderzoekslocatie nimmer opslag 
van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaatsgevonden. Ook zijn er 
geen gegevens bekend omtrent overige potentieel bodembedreigende activiteiten op de onder-
zoekslocatie. 
 
Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te 
verwachten. 
 
In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's 
van de onderzoekslocatie. 
 
2.4 Calamiteiten 
 
Voor zover bij de gemeente Doetinchem bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden 
geen calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de ge-
meente Doetinchem blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben 
voorgedaan. 
 
2.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie 
 
Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 
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2.6 Belendende percelen/terreindelen 
 
In bijlage 6 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en belendende 
percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van de omlig-
gende terreindelen is als volgt: 
 
 aan de noord- en zuidoostzijde bevinden zich weidepercelen; 
 aan de zuidwestzijde bevindt zich braakliggend terrein (aanleg Oostelijke Randweg); 
 aan de noordwestzijde bevinden zich het fietspad Doetinchem-Zelhem en een maisakker. 
 
Ter plaatse van het, ten noordwesten van de locatie gelegen, fietspad bevond zich in het verleden 
een spoorbaan. Deze spoorbaan is tot 1937 in gebruik geweest als pasagiersdienst tussen Doetin-
chem en Zelhem. Tot 1972 is de spoorbaan nog in gebruik geweest als goederenlijn. Vanaf 1977 is 
het trace in gebruik als fietspad. Uit eerder uitgevoerd bodemonderzoek is gebleken dat geen bodem-
verontreinigingen zijn te verwachten vanuit het tracé van de voormalige spoorbaan naar de naastlig-
gende percelen. 
 
Uit de verzamelde informatie blijkt dat er vanuit de omliggende percelen geen grensoverschrijdende 
verontreinigingen zijn te verwachten.  
 
2.7 Terreininspectie 
 
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de 
identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwa-
terverontreiniging. 
 
De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze 
zijn opgenomen in paragraaf 2.3. Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een 
grond- en/of grondwaterverontreiniging aangetroffen. 
 
2.8 Toekomstige situatie 
 
De initiatiefnemer is voornemens de locatie aan te kopen ten behoeve van de aanleg van de Oostelij-
ke Randweg. 
 
2.9 Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten 
 
De gemeente Doetinchem heeft, in samenwerking met 7 andere gemeenten in de Regio Achterhoek 
de achtergrondwaarden, van een aantal metalen, PAK, minerale olie en EOX voor grond vastgesteld 
(CSO, kenmerk 11K054, 24 oktober 2011). De onderzoekslocatie ligt binnen de zone "Overig". De 
gemeente Doetinchem hanteert de 80-percentielwaarde (80% van de beschikbare gemeten stofge-
halten voor die zone zijn lager dan deze waarde vastgesteld) als gebiedseigen bodemkwaliteit binnen 
een zone. Als deze waarde onder de landelijke achtergrondwaarde is gelegen, geldt de landelijke 
achtergrondwaarde als de gebiedseigen bodemkwaliteit. 
 
Met betrekking tot de bovengrond in deze zone bevinden 80-percentielswaarden voor alle parameters 
zich beneden de landelijke achtergrondwaarden. In de ondergrond overschrijdt de 80-percentiel-
waarde van de parameter PCB de landelijke achtergrondwaarde. 
 
Regionaal komen verhoogde concentraties van metalen in het grondwater voor. 
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2.10 Bodemopbouw 
 
De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland, kaartblad 40 Oost, 1985 (schaal 
1:50.000), uit een beekeerdgrond, die volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is op-
gebouwd uit leemarm en zwak lemig fijn zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, beho-
ren geologisch gezien tot de Formatie van Boxtel. 
 
2.11 Geohydrologie 
 
De onderzoekslocatie ligt in het Pleistocene Bekken. Het Pleistocene Bekken wordt aan de oostzijde 
begrensd door het Oost-Nederlandse Plateau en aan de westzijde door het stroomdal van de IJssel. 
Ten zuiden ligt het stroomdal van de Rijn. Het watervoerend pakket heeft een dikte van ± 17 m en 
wordt gevormd door de matig grove tot zeer grove en grindrijke Formaties van Kreftenheye en Dren-
te. Op deze fluvioglaciale en fluviatiele formaties liggen de zandige afzettingen van de Oude IJssel, 
behorende tot de Formatie van Boxtel, met een dikte van ± 4 m. Het watervoerend pakket wordt op 
een diepte van 3,0 tot 4,0 m -mv doorsneden door een kleilaag. Het watervoerend pakket wordt aan 
de onderzijde begrensd door slecht doorlatende fijne zanden en kleien van het Tertiair. 
 
De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 12 m +NAP, waardoor het grondwater 
zich naar verwachting bevindt op ± 1,5 m -mv. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt 
volgens de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO, kaartblad 40 Oost, 1995 
(schaal 1:50.000), in westelijke richting.  
 
Er liggen geen grondwaterpompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden 
kunnen zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie 
ligt niet in een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied. 
 
 
3 CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) 
 
Uit het vooronderzoek blijkt dat er geen sprake is van bodembelasting, anders dan een regionale of 
landelijke diffuse achtergrondbelasting in de grond en het grondwater. Op de locatie worden geen 
verontreinigende stoffen verwacht in gehalten boven de landelijk of regionaal geldende achtergrond-
waarde voor grond en/of de streefwaarde voor grondwater. Dit geldt zowel voor natuurlijke achter-
grondgehalten als voor "antropogene" achtergrondgehalten, waarvan de oorzaak niet eenduidig is 
aan te wijzen. Verspreid over de hele locatie is altijd sprake geweest van een gelijksoortig en exten-
sief gebruik (eenduidig geringe antropogene beïnvloeding) en weinig tot geen bebouwing. Het opper-
vlak is groter dan 1,0 ha. 
 
Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te wor-
den volgens de strategie "grootschalig onverdacht" (ONV-GR). Bij onverdachte locaties luidt de on-
derzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is. 
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4 VELDWERK 
 
4.1 Algemeen 
 
Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, 
die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend 
uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatieschets met 
daarop aangegeven de situering van de boorpunten en de peilbuizen. In bijlage 3 zijn de boorprofie-
len opgenomen. 
 
4.2 Grondonderzoek 
 
4.2.1 Uitvoering veldwerk 
 
Het veldwerk is op 14 juli 2014 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer M. 
Krijgsman. Deze medewerker van Econsultancy in Doetinchem is geregistreerd als ervaren veldwer-
ker voor het protocol 2001 van de SIKB BRL 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek".  
 
In het totaal zijn er met behulp van een edelmanboor 24 boringen geplaatst; 17 boringen tot 0,5  
m -mv, 4 boringen tot 2,0 m -mv en 3 boringen tot maximaal 3,3 m -mv. Deze diepe boringen zijn 
afgewerkt als peilbuis, teneinde de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater te kunnen bepalen. 
Van het opgeboorde materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er 
grondmonsters genomen over trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreini-
gingskenmerken of een afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn.  
 
4.2.2 Zintuiglijke waarnemingen 
 
De bodem bestaat voornamelijk uit zwak siltig, matig fijn tot matig grof zand. De bovengrond is bo-
vendien matig humeus. In de diepere ondergrond bevindt zich matig tot sterk siltige bodemlaag.  
 
In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. 
 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, alsmede in de bo-
dem, geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat gelet op de doel-
stelling van het onderzoek de veldwerkzaamheden niet conform de NEN 5707 ("Bodem - Inspectie, 
monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond") zijn uitgevoerd. De uitkomst van 
het onderzoek is met betrekking tot de parameter asbest derhalve indicatief. 
 
4.3 Grondwateronderzoek 
 
4.3.1 Uitvoering veldwerk 
 
Verdeeld over de onderzoekslocatie zijn 3 peilbuizen geplaatst. De filterstelling is bepaald op basis 
van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden op 14 juli 2014 is ingeschat. Het 
onderste gedeelte van de peilbuizen (het peilfilter) is geperforeerd en de ruimte tussen de wand van 
het boorgat en het peilfilter is opgevuld met filtergrind. Boven het filtergrind is een laag zwelklei aan-
gebracht, zodat er géén verontreinigingen van bovenaf in de peilbuis kunnen migreren. De peilbuizen 
zijn na plaatsing afgepompt en na een wachttijd van minimaal een week is het grondwater bemon-
sterd.  
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4.3.2 Bemonstering 
 
De grondwaterbemonstering is op 21 juli 2014 uitgevoerd door de heer A.F.W. Geven. Deze mede-
werker van Econsultancy in Doetinchem is geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 
2002 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek". 
 
De bemonstering is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 en de 
NEN 5744:2011. De bemonstering heeft plaatsgevonden met inachtneming van het voorgeschreven 
afpompvolume en afpompdebiet. Na afronding van het voorpompen is de troebelheid gemeten. Bij de 
bemonstering is gebruik gemaakt van schone kunststofslangen en is voorkomen dat er gas- of lucht-
bellen in de monsters zijn gekomen. Het watermonster ten behoeve van de analyse op metalen is in 
het veld gefiltreerd. Tabel I geeft een overzicht van de grondwaterstand en de in het veld bepaalde 
waarde van de troebelheid. 
 
Tabel I. Overzicht gegevens peilbuizen en veldmetingen grondwater 
 

Peilbuisnummer Situering peilbuis Filterstelling 
(m -mv) 

Grondwaterstand  
21 juli 2014 

(m -mv) 

Troebelheid 
(NTU) 

4 centraal terreindeel 2,3-3,3 1,63 16 

17 zuidwestelijk terreindeel 2,3-3,3 1,68 7 

24 noordoostelijk terreindeel 2,0-3,0 1,56 12 

 
 
5 LABORATORIUMONDERZOEK 
 
5.1 Uitvoering analyses 
 
Alle grond- en grondwatermonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de 
Raad voor Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het 
laboratorium zijn in totaal 4 grondmengmonsters samengesteld (2 grondmengmonsters van de bo-
vengrond en 2 grondmengmonsters van de ondergrond). De 4 grondmengmonsters en de 3 grond-
watermonsters zijn geanalyseerd op de volgende pakketten: 
 
- standaardpakket grond: 
 droge stof, organische stof, lutum, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molyb-

deen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(PAK) en minerale olie; 

 
- standaardpakket grondwater: 
 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aro-

maten (BTEX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale olie. 
 
Tabel II geeft een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakket-
ten. 
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Tabel II. Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten 
 

Grondmeng- 
monster 

Traject 
(cm -mv) 

Analysepakket Bijzonderheden 

MM1 01 (0-50) + 03 (0-40) + 10 (0-40) +  
12 (0-40) + 18 (0-50) + 19 (0-50)  

standaardpakket  bovengrond zuidwestelijk terreindeel  
(zintuiglijk schoon)  

MM2 05 (0-40) + 07 (0-40) + 14 (0-50) +  
16 (0-50) + 21 (0-50) + 23 (0-50)  

standaardpakket  bovengrond noordoostelijk terreindeel  
(zintuiglijk schoon)  

MM3 02 (70-110) + 04 (100-150) +  
08 (100-150) + 17 (50-100) +  
22 (100-130) + 24 (110-160)  

standaardpakket  ondergrond gehele locatie 
(zintuiglijk schoon) 

MM4 02 (150-170) + 08 (190-200) + 
17 (150-180) + 20 (120-150) +  
22 (160-200) + 24 (160-190)  

standaardpakket  matig tot sterk siltige ondergrond 
gehele locatie (zintuiglijk schoon) 

 
5.2 Toetsingskader 
 
De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 
2013) en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), 
VROM, 2007. Het toetsingskader voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van ver-
ontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat voor grond en grondwater elk drie te onder-
scheiden waarden met de verschillende niveaus: 
 
- achtergrondwaarde: 
 deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van 

natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale ver-
ontreinigingsbronnen; 

 
- streefwaarde: 
 deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te 

waarderen effecten verwaarloosbaar worden geacht; 
 
- tussenwaarde: 
 deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van grond-

water de streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens waar-
boven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige 
bodemverontreiniging bestaat; 

 
- interventiewaarde: 
 deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven 

ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die 
de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de interventie-
waarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interventiewaarde 
wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoed-
eisendheid van de sanering te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventie-
waarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek 
meestal niet noodzakelijk. 

 
In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de 
achtergrondwaarden en de interventiewaarden. De gemeten gehalten zijn omgerekend naar de stan-
daardbodem met behulp van de door het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof- en 
lutumgehalte.  
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De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van 
verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt: 
 
Grond: 

- niet verontreinigd: gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet; 
- licht verontreinigd: gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde; 
- matig verontreinigd: gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde; 
- sterk verontreinigd: gehalte > interventiewaarde. 

 
Grondwater: 

- niet verontreinigd: concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet; 
- licht verontreinigd: concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde; 
- matig verontreinigd: concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde; 
- sterk verontreinigd: concentratie > interventiewaarde. 

 
5.3 Resultaten grond- en grondwatermonsters 
 
Tabel III geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders over-
schrijden. 
 
Tabel III. Overschrijdingen toetsingskaders grond 
 

Grondmeng- 
monster 

Traject 
(cm -mv) 

Gehalte > AW 
(licht verontreinigd) 

Gehalte > T 
(matig verontreinigd) 

Gehalte > I 
(sterk verontreinigd) 

MM1 01 (0-50) + 03 (0-40) + 10 (0-40) +  
12 (0-40) + 18 (0-50) + 19 (0-50)  

- - - 

MM2 05 (0-40) + 07 (0-40) + 14 (0-50) +  
16 (0-50) + 21 (0-50) + 23 (0-50)  

- - - 

MM3 02 (70-110) + 04 (100-150) +  
08 (100-150) + 17 (50-100) +  
22 (100-130) + 24 (110-160)  

kobalt - - 

MM4 02 (150-170) + 08 (190-200) + 
17 (150-180) + 20 (120-150) +  
22 (160-200) + 24 (160-190)  

kobalt 
nikkel 

- - 

 
Tabel IV geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader 
overschrijden. 
 
Tabel IV. Overschrijdingen toetsingskader grondwater 
 

Grondwater- 
monster 

Situering 
peilbuis 

Concentratie > S 
(licht verontreinigd) 

Concentratie > T 
(matig verontreinigd) 

Concentratie > I 
(sterk verontreinigd) 

04-1-1 centraal terreindeel barium 
cadmium 
kobalt 
zink 

- nikkel 

17-1-1 zuidwestelijk terreindeel barium 
cadmium 
kobalt 

- nikkel 

24-1-1 noordoostelijk terreindeel barium - - 

 
Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de ge-
toetste analyseresultaten. 
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6 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES  
 
Econsultancy heeft in opdracht van de gemeente Doetinchem een verkennend bodemonderzoek uit-
gevoerd aan de Varsseveldseweg (nabij nr. 234) te Doetinchem in de gemeente Doetinchem. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen aankoop van de onder-
zoekslocatie ten behoeve van de aanleg van de Oostelijke Randweg.  
 
Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te wor-
den volgens de strategie "grootschalig onverdacht" (ONV-GR). Bij onverdachte locaties luidt de on-
derzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is. 
 
De bodem bestaat voornamelijk uit zwak siltig, matig fijn tot matig grof zand. De bovengrond is bo-
vendien matig humeus. In de diepere ondergrond bevindt zich matig tot sterk siltige bodemlaag. In het 
opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. 
 
In de bovengrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. De ondergrond is licht verontreinigd met 
kobalt en is tevens plaatselijk licht verontreinigd met nikkel. 
 
Het grondwater is licht verontreinigd met barium en is plaatselijk licht verontreinigd met cadmium, 
kobalt en zink.  
 
Plaatselijk zijn sterk verhoogde nikkelconcentraties in het grondwater aangetoond. De sterk verhoog-
de nikkelconcentraties in het grondwater kunnen niet in relatie worden gebracht met voormalige of 
huidige activiteiten ter plaatse. Vooralsnog wordt uitgegaan dat de sterk verhoogde nikkelconcentra-
ties in het grondwater worden veroorzaakt door een natuurlijke bron. In de pleistocene rivierafzettin-
gen komt plaatselijk van nature pyriet voor. Bij oxidatie van pyriet (bijvoorbeeld ten gevolge van ver-
zuring) kan nikkel als een van de sporenelementen in oplossing gaan. Dit natuurlijke proces is waar-
schijnlijk de oorzaak voor de aangetroffen nikkelverontreiniging.  
 
Uit de kaart met de vastgestelde, van nature, verhoogde concentraties aan nikkel in grondwater 
(voorgaande versie van de Bodemkwaliteitskaart van de gemeenten Regio Achterhoek, Onderdeel A, 
bijlage IV) blijkt dat vergelijkbare nikkelconcentraties regelmatig worden vastgesteld binnen de ge-
meente Doetinchem. De aangetoonde lichte metaalverontreinigingen in het grondwater zijn hoogst-
waarschijnlijk eveneens te relateren aan het regionaal voorkomen van verhoogde concentraties van 
metalen in het grondwater.  
 
De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "onverdacht" kan worden beschouwd 
wordt, op basis van de aangetoonde verontreinigingen, verworpen. De aangetoonde verhoogde nik-
kelconcentraties in het grondwater geven formeel aanleiding voor het uitvoeren van een nader bo-
demonderzoek. Echter gelet op het feit dat sprake is van natuurlijk verhoogde achtergrondconcentra-
ties acht Econsultancy, in overleg met de gemeente Doetinchem, de uitvoering van een nader bo-
demonderzoek niet doelmatig. In de Beleidsnota Bodem 2012 van de provincie Gelderland is opge-
nomen dat indien verhoogde concentraties niet veroorzaakt zijn door menselijk handelen, deze niet 
worden gezien als een geval van bodemverontreiniging (ook niet als deze gehalten tot boven de in-
terventiewaarden voorkomen). De saneringsparagraaf van de Wet bodembescherming is daarop dus 
niet van toepassing.  
 
Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer wor-
den afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van de Nota bodembeheer regio Achterhoek of 
het Besluit bodemkwaliteit zijn hierop van toepassing. 
 

Econsultancy 
Doetinchem, 29 juli 2014 
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Bijlage 2c Kadastrale gegevens 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Econsultancy
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 11 juli 2014
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers
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Projectnaam: DOE.GEM.NEN Locatie: Varsseveldseweg (nabij nr. 234), Doetinchem

Opdrachtgever: Gemeente Doetinchem Boormeester: M. Krijgsman
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Getekend volgens NEN 5104

Boring: 17

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig grof, zwak siltig, 
neutraalgeel, Edelmanboor

100

Zand, matig grof, zwak siltig, 
grijsgeel, Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
grijsbruin, Edelmanboor

180

Zand, matig grof, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

330

Boring: 18

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 19

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 20

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor120

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
grijsbruin, Edelmanboor

150

Zand, matig grof, zwak siltig, 
grijsgeel, Edelmanboor

200



Projectcode: 14075790

Projectnaam: DOE.GEM.NEN Locatie: Varsseveldseweg (nabij nr. 234), Doetinchem

Opdrachtgever: Gemeente Doetinchem Boormeester: M. Krijgsman

Boorprofielen Pagina 4 van 4

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 21

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 22

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruinbeige, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geelbeige, Edelmanboor120

Zand, matig grof, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

160

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 23

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 24

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruinbeige, Edelmanboor70

Zand, matig grof, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor

110

Zand, matig grof, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

160

Zand, matig fijn, sterk siltig, resten 
hout, grijsbruin, Edelmanboor

190

Zand, matig grof, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

230

Zand, matig grof, zwak siltig, 
grijsgeel, Edelmanboor

300



Bijlage 4a Analysecertificaten 



T.a.v. M.B.M. van Wieringen
Fabriekstraat 19c
7005 AP  DOETINCHEM

Datum: 18-07-2014

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-07-2014

DOE.GEM.NEN

14075790
2014081689/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ins. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



DOE.GEM.NEN

1 2 3 4

1/2

14075790

Analysecertificaat

18-07-2014/15:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-07-2014

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014081689/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 89.7% (m/m) 92.1 90.7 72.4Droge stof

S 4.1% (m/m) ds 3.7 <0.7 6.2Organische stof

Q 95.7% (m/m) ds 96.2 99.2 93.4Gloeirest

S 2.4% (m/m) ds 2.2 <2.0 5.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20 <20 40Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 6.2 7.4Kobalt (Co)

S 8.4mg/kg ds 9.9 <5.0 6.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0 25Nikkel (Ni)

S 17mg/kg ds 17 <10 <10Lood (Pb)

S 23mg/kg ds 21 <20 35Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 3.8 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

6.3mg/kg ds 5.6 <5.0 7.8Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

4

MM1 01 (0-50) 03 (0-40) 10 (0-40) 12 (0-40) 18 (0-50) 19 (0-50)

MM2 05 (0-40) 07 (0-40) 14 (0-50) 16 (0-50) 21 (0-50) 23 (0-50)

MM3 02 (70-110) 04 (100-150) 08 (100-150) 17 (50-100) 22 (100-130) 24 (110-160)

MM4 02 (150-170) 08 (190-200) 17 (150-180) 20 (120-150) 22 (160-200) 24 (160-190) 8187333

8187332

8187331

8187330

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Eurofins Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

14-Jul-2014

14-Jul-2014

14-Jul-2014

14-Jul-2014

Datum monstername



DOE.GEM.NEN

1 2 3 4

2/2

14075790

Analysecertificaat

18-07-2014/15:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-07-2014

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014081689/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.069mg/kg ds 0.058 <0.050 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.063 <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.076mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.058 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.43mg/kg ds 0.42 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

MM1 01 (0-50) 03 (0-40) 10 (0-40) 12 (0-40) 18 (0-50) 19 (0-50)

MM2 05 (0-40) 07 (0-40) 14 (0-50) 16 (0-50) 21 (0-50) 23 (0-50)

MM3 02 (70-110) 04 (100-150) 08 (100-150) 17 (50-100) 22 (100-130) 24 (110-160)

MM4 02 (150-170) 08 (190-200) 17 (150-180) 20 (120-150) 22 (160-200) 24 (160-190) 8187333

8187332

8187331

8187330

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Eurofins Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

14-Jul-2014

14-Jul-2014

14-Jul-2014

14-Jul-2014

Datum monstername

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014081689/1

Pagina 1/1

Eurofins Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM1 01 (0-50) 03 (0-40) 10 (0-40) 12 (0-40) 18 (0- 8187330 10  0  40 05318586301

 8187330 12  0  40 05318586311

 8187330 18  0  50 05318585251

 8187330 19  0  50 05318585241

 8187330 01  0  50 05318584751

 8187330 03  0  40 05318584711

MM2 05 (0-40) 07 (0-40) 14 (0-50) 16 (0-50) 21 (0- 8187331 05  0  40 05318584651

 8187331 07  0  40 05318584641

 8187331 14  0  50 05318586361

 8187331 16  0  50 05318586391

 8187331 21  0  50 05318585311

 8187331 23  0  50 05318585301

MM3 02 (70-110) 04 (100-150) 08 (100-150) 17 (50-1 8187332 17  50  100 05318585222

 8187332 02  70  110 05318584743

 8187332 22  100  130 05318586343

 8187332 04  100  150 05318584814

 8187332 08  100  150 05318586374

 8187332 24  110  160 05318586274

MM4 02 (150-170) 08 (190-200) 17 (150-180) 20 (120 8187333 17  150  180 05318585264

 8187333 20  120  150 05318585334

 8187333 02  150  170 05318584835

 8187333 22  160  200 05318584895

 8187333 24  160  190 05318584875

 8187333 08  190  200 05318584797

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014081689/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014081689/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



T.a.v. M.B.M. van Wieringen
Fabriekstraat 19c
7005 AP  DOETINCHEM

Datum: 24-07-2014

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 21-07-2014

DOE.GEM.NEN

14075790
2014084473/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ins. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



DOE.GEM.NEN

1 2 3

Geven 1/2

14075790

Analysecertificaat

24-07-2014/17:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

21-07-2014

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2014084473/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 130µg/L 120 71Barium (Ba)

S 0.92µg/L 0.90 <0.20Cadmium (Cd)

S 40µg/L 39 <2.0Kobalt (Co)

S 7.3µg/L 14 8.3Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0Molybdeen (Mo)

S 110µg/L 78 7.1Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0 4.6Lood (Pb)

S 93µg/L 62 16Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)

0.21µg/L 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

3

04-1-1

17-1-1

24-1-1 8195705
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8195703
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
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het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
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Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting
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21-Jul-2014
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Uw projectnaam
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Bijlage
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Analyse Eenheid

A,B,C

21-07-2014

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2014084473/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6 <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)1)

0.14µg/L 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

12µg/L <4.0 <4.0Minerale olie (C10-C12)

11µg/L <7.0 <7.0Minerale olie (C12-C16)

<8.0µg/L <8.0 <8.0Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<8.0µg/L <8.0 <8.0Minerale olie (C30-C35)

<8.0µg/L <8.0 <8.0Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

3
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17-1-1

24-1-1 8195705

8195704
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Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
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VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014084473/1

Pagina 1/1

Eurofins Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

04-1-1 8195703 04  230  330 06800792171

 8195703 04  230  330 06800792232

 8195703 0800252896

17-1-1 8195704 0680079219

 8195704 0680079222

 8195704 0800252723

24-1-1 8195705 24  200  300 06800792301

 8195705 24  200  300 06800792292

 8195705 24  200  300 08002528273
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en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014084473/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014084473/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten 



Toetsing: BoToVa Wbb 2014 bodem

Projectnummer 14075790

Projectnaam DOE.GEM.NEN

Certificaatnummer 2014081689

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 4,1

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2,4

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 89,7

Organische stof % (m/m) ds 4,1 4.100

Gloeirest % (m/m) ds 95,7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2,4 2.400

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 51.67 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0.2185 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 7.073 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 8,4 16 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0.0491 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1.050 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds <4,0 7.903 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 17 25.58 - 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 23 50.83 - 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 6,3

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 59.76 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0.0017

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0.0017

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0.0017

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0.0017

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0.0017

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0.0017

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0.0017

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0.0119 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0.0350

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fluorantheen mg/kg ds 0,069 0.0690

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350

Chryseen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,076 0.0760

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0.0350

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,43 0.4250 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster

1 MM1 01 (0-50) 03 (0-40) 10 (0-40) 12 (0-40) 18 (0-50) 19 (0-50)

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa Wbb 2014 bodem

Projectnummer 14075790

Projectnaam DOE.GEM.NEN

Certificaatnummer 2014081689

Analyse Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 3,7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2,2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 92,1

Organische stof % (m/m) ds 3,7 3.700

Gloeirest % (m/m) ds 96,2

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2,2 2.200

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 52.93 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0.2229 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 7.225 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 9,9 19.22 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0.0494 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1.050 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds <4,0 8.033 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 17 25.85 - 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 21 47.30 - 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 5,6

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 66.22 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0.0018

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0.0018

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0.0018

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0.0018

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0.0018

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0.0018

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0.0018

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0.0132 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0.0350

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fluorantheen mg/kg ds 0,058 0.0580

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350

Chryseen mg/kg ds 0,063 0.0630

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,058 0.0580

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,42 0.4240 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster

2 MM2 05 (0-40) 07 (0-40) 14 (0-50) 16 (0-50) 21 (0-50) 23 (0-50)

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa Wbb 2014 bodem

Projectnummer 14075790

Projectnaam DOE.GEM.NEN

Certificaatnummer 2014081689

Analyse Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 0,7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 90,7

Organische stof % (m/m) ds <0,7 0.4900

Gloeirest % (m/m) ds 99,2

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds <2,0 1.400

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 54.25 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0.2410 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds 6,2 21.80 * 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 7.241 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0.0502 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1.050 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds <4,0 8.167 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds <10 11.02 - 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds <20 33.22 - 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 3,8

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122.5 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0.0245 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0.0350

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350

Chryseen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0.0350

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0.3500 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster

3 MM3 02 (70-110) 04 (100-150) 08 (100-150) 17 (50-100) 22 (100-130) 24 (110-160)

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa Wbb 2014 bodem

Projectnummer 14075790

Projectnaam DOE.GEM.NEN

Certificaatnummer 2014081689

Analyse Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 6,2

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 5,7

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 72,4

Organische stof % (m/m) ds 6,2 6.200

Gloeirest % (m/m) ds 93,4

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 5,7 5.700

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 40 106.0 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0.1928 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds 7,4 18.52 * 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 6 9.756 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0.0459 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1.050 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 25 55.73 * 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds <10 9.612 - 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 35 64.14 - 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 7,8

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 39.52 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0.0011

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0.0011

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0.0011

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0.0011

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0.0011

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0.0011

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0.0011

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0.0079 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0.0350

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350

Chryseen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0.0350

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0.3500 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster

4 MM4 02 (150-170) 08 (190-200) 17 (150-180) 20 (120-150) 22 (160-200) 24 (160-190)

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa Wbb 2014 grondwater

Projectnummer 14075790

Projectnaam DOE.GEM.NEN

Certificaatnummer 2014084473

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

Metalen

Barium (Ba) µg/L 130 130 * 20 50 338 625

Cadmium (Cd) µg/L 0,92 0,92 * 0,2 0,4 3,2 6

Kobalt (Co) µg/L 40 40 * 2 20 60 100

Koper (Cu) µg/L 7,3 7,3 - 2 15 45 75

Kwik (Hg) µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

Molybdeen (Mo) µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

Nikkel (Ni) µg/L 110 110 *** 3 15 45 75

Lood (Pb) µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

Zink (Zn) µg/L 93 93 * 10 65 433 800

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

Tolueen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

Ethylbenzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

o-Xyleen µg/L <0,10 0,07

m,p-Xyleen µg/L <0,20 0,14

Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

BTEX (som) µg/L <0,90 0,63

Naftaleen µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

Styreen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

Trichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

Tetrachloormethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

Trichlooretheen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

Tetrachlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

1,1-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

1,2-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07

trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07

CKW (som) µg/L <1,6 1,12

Tribroommethaan µg/L <0,20 0,14 630

Vinylchloride µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

1,1-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

1,1-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

1,2-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

1,3-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) µg/L 12

Minerale olie (C12-C16) µg/L 11

Minerale olie (C16-C21) µg/L <8,0

Minerale olie (C21-C30) µg/L <15

Minerale olie (C30-C35) µg/L <8,0

Minerale olie (C35-C40) µg/L <8,0

Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L <50 35 - 50 50 325 600

Legenda

Nr. Monster Eindoordeel

1 04-1-1 Overschrijding Interventiewaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde -

groter dan streefwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa Wbb 2014 grondwater

Projectnummer 14075790

Projectnaam DOE.GEM.NEN

Certificaatnummer 2014084473

Analyse Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

Metalen

Barium (Ba) µg/L 120 120 * 20 50 338 625

Cadmium (Cd) µg/L 0,9 0,9 * 0,2 0,4 3,2 6

Kobalt (Co) µg/L 39 39 * 2 20 60 100

Koper (Cu) µg/L 14 14 - 2 15 45 75

Kwik (Hg) µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

Molybdeen (Mo) µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

Nikkel (Ni) µg/L 78 78 *** 3 15 45 75

Lood (Pb) µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

Zink (Zn) µg/L 62 62 - 10 65 433 800

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

Tolueen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

Ethylbenzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

o-Xyleen µg/L <0,10 0,07

m,p-Xyleen µg/L <0,20 0,14

Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

BTEX (som) µg/L <0,90 0,63

Naftaleen µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

Styreen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

Trichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

Tetrachloormethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

Trichlooretheen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

Tetrachlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

1,1-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

1,2-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07

trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07

CKW (som) µg/L <1,6 1,12

Tribroommethaan µg/L <0,20 0,14 630

Vinylchloride µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

1,1-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

1,1-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

1,2-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

1,3-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) µg/L <4,0

Minerale olie (C12-C16) µg/L <7,0

Minerale olie (C16-C21) µg/L <8,0

Minerale olie (C21-C30) µg/L <15

Minerale olie (C30-C35) µg/L <8,0

Minerale olie (C35-C40) µg/L <8,0

Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L <50 35 - 50 50 325 600

Legenda

Nr. Monster Eindoordeel

2 17-1-1 Overschrijding Interventiewaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde -

groter dan streefwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa Wbb 2014 grondwater

Projectnummer 14075790

Projectnaam DOE.GEM.NEN

Certificaatnummer 2014084473

Analyse Eenheid 3 GSSD Oordeel RG S T I

Metalen

Barium (Ba) µg/L 71 71 * 20 50 338 625

Cadmium (Cd) µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

Kobalt (Co) µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

Koper (Cu) µg/L 8,3 8,3 - 2 15 45 75

Kwik (Hg) µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

Molybdeen (Mo) µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

Nikkel (Ni) µg/L 7,1 7,1 - 3 15 45 75

Lood (Pb) µg/L 4,6 4,6 - 2 15 45 75

Zink (Zn) µg/L 16 16 - 10 65 433 800

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

Tolueen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

Ethylbenzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

o-Xyleen µg/L <0,10 0,07

m,p-Xyleen µg/L <0,20 0,14

Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

BTEX (som) µg/L <0,90 0,63

Naftaleen µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

Styreen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

Trichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

Tetrachloormethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

Trichlooretheen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

Tetrachlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

1,1-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

1,2-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07

trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07

CKW (som) µg/L <1,6 1,12

Tribroommethaan µg/L <0,20 0,14 630

Vinylchloride µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

1,1-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

1,1-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

1,2-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

1,3-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) µg/L <4,0

Minerale olie (C12-C16) µg/L <7,0

Minerale olie (C16-C21) µg/L <8,0

Minerale olie (C21-C30) µg/L <15

Minerale olie (C30-C35) µg/L <8,0

Minerale olie (C35-C40) µg/L <8,0

Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L <50 35 - 50 50 325 600

Legenda

Nr. Monster Eindoordeel

3 24-1-1 Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde -

groter dan streefwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Bijlage 5  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 
 

 AW = achtergrondwaarde 
 S = streefwaarde 
 I = interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek) 

 
 

 
voorkomen in: 

 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW 

 
I 

 
S 

 
I 

 
I. 

 
Metalen 
antimoon (Sb) 
arseen (As) 
barium (Ba) 
cadmium (Cd) 
chroom (Cr) 
chroom III 
chroom VI 
cobalt (Co)  
koper (Cu 
kwik (Hg) 
kwik (anorganisch) 
kwik (organisch) 
lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
tin (Sn) 
vanadium (V) 
zink (Zn) 

 
 
4,0 
20 
- 
0,60 
55 
- 
- 
15 
40 
0,15 
- 
- 
50 
1,5 
35 
6,5 
80 
140 

 
 
22 
76 
920* 
13 
- 
180 
78 
190 
190 
- 
36 
4 
530 
190 
100 
- 
- 
720 

 
 
- 
10 
50 
0,4 
1 
- 
- 
20 
15 
0,05 
- 
- 
15 
5 
15 
- 
- 
65 

 
 
20 
60 
625 
6 
30 
- 
- 
100 
75 
0,3 
- 
- 
75 
300 
75 
- 
- 
800 

 
II. 

 
Anorganische verbindingen 
chloride 
cyaniden-vrij 
cyaniden-complex 
thiocyanaat 

 
 
- 
3 
5,5 
6,0 

 
 
 - 
20 
50 
20 

 
 
100 (mg/l) 
5 
10 
- 

 
 
- 
1500 
1500 
1500 

 
III. 

 
Aromatische verbindingen 
benzeen 
ethylbenzeen 
tolueen 
xylenen 
styreen (vinylbenzeen) 
fenol 
cresolen (som) 
dodecylbenzeen 
aromatische oplosmiddelen (som) 

 
 
0,20 
0,20 
0,20 
0,45 
0,25 
0,25 
0,30 
0,35 
2,5 

 
 
1,1 
110 
32 
17 
86 
14 
13 
- 
- 

 
 

0,2 
4 
7 
0,2 
6 
0,2 
0,2 
- 
- 

 
 
30 
150 
1000 
70 
300 
2000 
200 
- 
- 

 
IV. 

 
Polycyclische aromatische kool-
waterstoffen (PAK's) 
naftaleen 
antraceen 
fenantreen 
fluoranteen 
benzo(a)antraceen 
chryseen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
benzo(k)fluoranteen 
indeno(1,2,3cd)pyreen 
PAK (som 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
0,01  
0,0007 
0,003 
0,003 
0,0001 
0,003 
0,0005 
0,0003 
0,0004 
0,0004 
- 

 
 
 

70 
5 
5 
1 
0,5 
0,2 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

- 

 
V. 

 
Gechloreerde koolwaterstoffen 
vinylchloride 
dichloormethaan 
1,1-dichloorethaan 
1,2-dichloorethaan 
1,1-dichlooretheen 
1,2-dichlooretheen (cis- en trans-) 
dichloorpropanen 
trichloormethaan (chloroform) 
1,1,1-trichloorethaan 
1,1,2-trichloorethaan 
trichlooretheen (Tri) 
tetrachloormethaan (Tetra) 
tetrachlooretheen (Per) 
 
monochloorbenzeen 
dichloorbenzenen 
trichloorbenzenen 
tetrachloorbenzenen 
pentachloorbenzeen 
hexachloorbenzeen 
 
monochloorfenolen(som) 
dichloorfenolen (som) 
trichloorfenolen (som) 
tetrachloorfenolen (som) 
pentachloorfenol 
 
PCB's (som 7) 
chloornaftaleen (som) 
monochlooranilinen (som) 
dioxine (som I-TEQ) 
pentachlooraniline 

 
 
0,10 
0,10 
0,20 
0,20 
0,30 
0,30 
0,80 
0,25 
0,25 
0,3 
0,25 
0,30 
0,15 
 
0,20 
2,0 
0,015 
0,0090 
0,0025 
0,0085 
 
0,045 
0,20 
0,0030 
0,015 
0,0030 
 
0,020 
0,070 
0,20 
0,000055 
0,15 

 
 
0,1 
3,9 
15 
6,4 
0,3 
1 
2 
5,6 
15 
10 
2,5 
0,7 
8,8 
 
15 
19 
11 
2,2 
6,7 
2,0 
 
54 
22 
22 
21 
12 
 
1 
23 
50 
0,00018 
 
- 

 
 
0,01 
0,01 
7 
7 
0,01 
0,01 
0,8 
6 
0,01 
0,01 
24 
0,01 
0,01 
 
7 
3  
0,01 
0,01 
0,003 
0,0009 
 
0,3 
0,2 
0,03 
0,01 
0,04 
 
0,01 
- 
- 
- 
- 

 
 
5 
1000 
900 
400 
10 
20 
80 
400 
300 
130 
500 
10 
40 
 
180 
50 
10 
2,5 
1 
0,5 
 
100 
30 
10 
10 
3 
 
0,01 
6 
30 
- 
- 

* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm 
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.  



Bijlage 5  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 
 

voorkomen in: 
 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW 

 
I 

 
S 

 
I 

 
VI.  

Bestrijdingsmiddelen 
chloordaan 
DDT (som)  
DDE (som)  
DDD (som) 
DDT/DDE/DDD (som)  
aldrin  
dieldrin  
endrin  
drins (som)  

-endosulfan  
-HCH  
-HCH  
-HCH (lindaan)  

HCH-verbindingen (som)  
heptachloor  
heptachloorepoxide (som)  
hexachloorbutadieen 
organochloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen(som landbodem) 
azinfos-methyl 
organotin verbindingen (som) 
tributyltin (TBT) 
MCPA 
atracine 
carburyl 
carbofuran 
4-chloormethylfenolen (som) 
niet-chloorhoudende bestr.mid. (som) 
 

 
 
0,0200 
0,20 
0,10  
0,020 
-  
-  
-  
-  
0,015  
0,00090  
0,0010 
0,0020 
0,0030  
- 
0,00070  
0,0020  
0,003  
0,40 
 
0,0075 
0,15 
0,065 
0,55 
0,035 
0,15 
0,017 
0,60 
0,090 

 
 
4 
1,7 
2,3 
34 
- 
0,32 
- 
- 
4 
4 
17 
1,6 
1,2 
- 
4 
4 
- 
- 
 
- 
2,5 
- 
4 
0,71 
0,45 
0,017 
- 
- 

 
 
0,02 ng/l 
- 
- 
- 
0,004 ng/l 
0,009 ng/l 
0,1 ng/l 
0,04 ng/l 
- 
0,2 ng/l 
33 ng/l 
8 ng/l 
9 ng/l 
0,05 
0,005 ng/l 
0,005 ng/l 
- 
- 
 
- 
0,05-16 ng/l 
- 
0,02 
29 ng/l 
2 ng/l 
9 ng/l 
- 
- 

 
 
0,2 
- 
- 
- 
0,01 
- 
- 
- 
0,1 
5 
- 
- 
- 
1 
0,3 
3 
- 
- 
 
- 
0,7 
- 
50 
150 
50 
100 
- 
- 
 

 
VII.  

Overige verontreinigingen 
asbest 
cyclohexanon 
dimethyl ftalaat 
diethyl ftalaat 
di-isobutylftalaat 
dibutyl ftalaat 
butyl benzylftalaat 
dihexyl ftalaat 
di(2-ethylhexyl)ftalaat 
ftalaten (som) 
minerale olie 
pyridine 
tetrahydrofuran 
tetrahydrothiofeen 
tribroommethaan 
ethyleenglycol  
diethyleenglycol  
acrylonitril  
formaldehyde  
isopropanol (2-propanol)  
methanol  
butanol (1-butanol)  
butylacetaat  
ethylacetaat  
methyl-tert-butyl ether (MTBE)  
methylethylketon  

 
 
- 
2,0 
0,045 
0,045 
0,045 
0,070 
0,070 
0,070 
0,045 
- 
190 
0,15 
0,45 
1,5 
0,20 
5,0 
8,0 
2,0 
2,5 
0,75 
3,0 
2,0 
2,0 
2,0 
0,20 
2,0 

 
 
100 
150 
82 
53 
17 
36 
48 
220 
60 
- 
5000 
11 
7 
8,8 
75 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0,5 
50 
0,5 
0,5 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
15000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
5 
600 
30 
300 
5000 
630 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
Bodemtypecorrectie 
 
Anorganische verbindingen 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten 
percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; 
A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de 
interventiewaarde vervangen door achtergrondwaarde. 
 
  

10*  c + 25*  b + a

org.st. %*  c + lut. %*  b + a
*  Lst = Lb    



Bijlage 5  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 
 

STOF 
 

a 
 

b 
 

c 
 
arseen 
barium 
beryllium 
cadmium 
chroom 
cobalt 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
tin 
vanadium 
zink 

 
15 
30 
8 
0,4 
50 
2 
15 
0,2 
50 
10 
4 
12 
50 

 
0,4 
5 
0,9 
0,007 
2 
0,28 
0,6 
0,0034 
1 
1 
0,6 
1,2 
3 

 
0,4 
0 
0 
0,021 
0 
0 
0,6 
0,0017 
1 
0 
0 
0 
1,5 

 
 
 
Organische verbindingen 
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten 
percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan 
2%, worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden. 
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door 
achtergrondwaarde. 
 
 
Nader onderzoek 
De tussenwaarde (T) is het toetsingscri-
terium ten behoeve van een nader 
onderzoek. 
Wordt de tussenwaarde overschreden, dan 
is een nader onderzoek, op korte termijn, 
noodzakelijk 
 
 
 
 
 
T is de tussenwaarde; AW is de achtergrondwaarde en I is de interventiewaarde. 

10

org.st. %
*  Lst = Lb  

I) + (AW*  0,5 = T  



Bijlage 6 Geraadpleegde bronnen 
 
 
 

 
 
 

Informatiebron 
Geraad-
pleegd 
(ja/nee) 

Toelichting 

Informatie uit kaartmateriaal etc.  Datum 
kaartmateriaal 

 Opmerkingen 

Historische topografische kaart ja 1830-1995   

Luchtfoto ja 2005   

Informatie uit themakaarten  l  Opmerkingen 

Bodemkaart Nederland ja    

Grondwaterkaart Nederland ja    

Bodemloket ja    

Informatie van eigenaar / terreingebruiker / 
opdrachtgever 

 Datum 
uitgevoerd 

Contactpersoon Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 08-07-2014 R. de Hoog  

Huidig gebruik locatie ja 08-07-2014 R. de Hoog  

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja 08-07-2014 R. de Hoog  

Toekomstig gebruik locatie ja 08-07-2014 R. de Hoog  

Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken  ja 08-07-2014 R. de Hoog  

Verhardingen locatie ja 08-07-2014 R. de Hoog  

Informatie van gemeente  Datum 
uitgevoerd 

Contactpersoon Opmerkingen 

Archief Bouw- en woningtoezicht nee - - onderzoekslocatie is 
onbebouwd 

Archief Wet milieubeheer en Hinderwet ja 08-07-2014 R. de Hoog  

Archief ondergrondse tanks ja 08-07-2014 R. de Hoog  

Archief bodemonderzoeken ja 08-07-2014 R. de Hoog  

Gemeenteambtenaar milieuzaken ja 08-07-2014 R. de Hoog  

Informatie uit terreininspectie  Datum 
uitgevoerd 

 Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 14-07-2014   

Huidig gebruik locatie ja 14-07-2014   

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja 14-07-2014   

Verhardingen ja 14-07-2014   



 
  

 
Over Econsultancy..     

 
 
Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete 
oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam 
en verantwoord gebruik van onze leefomgeving. 
 
 
Diensten 
Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem, 
waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op www.econsultancy.nl vindt u uitgebreide informatie 
over de verschillende onderzoeken.   
 
Werkwijze 
Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het 
eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd, 
geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en 
vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.  
 
Kennis 
Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de 
bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle 
beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. 
Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en 
nieuwe verantwoordelijkheden. 
 
Creativiteit 
Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van 
de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de 
opdrachtgever te bereiken.  
 
Kwaliteit 
Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren 
van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk 
op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid 
centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is 
Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.  
 
Opdrachtgevers 
Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in 
opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten 
kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in 
andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze op-
drachtgevers verlangt. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf 
(deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de 
werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water, geluid en milieu kunnen uitgebreide refe-
rentielijsten worden verschaft.  
 
 
 
Vestiging Limburg  Vestiging Gelderland  Vestiging Brabant 
Rijksweg Noord 39 Fabriekstraat 19c Rapenstraat 2 
6071 KS  Swalmen 7005 AP  Doetinchem 5831 GJ  Boxmeer 
Tel. 0475 - 504961 Tel. 0314 - 365150 Tel. 0485 - 581818 
Swalmen@econsultancy.nl Doetinchem@econsultancy.nl Boxmeer@econsultancy.nl
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1. Opdracht 

1.1. Opdrachtgever 

Opdrachtgever Gemeente Doetinchem 

Contactpersoon de heer Eibert Dokter 

Adres   Raadhuisstraat 2 

Postcode  7001 EW  

Plaats   Doetinchem 

Telefoon  0314-377470 

E-mail   e.dokter@doetinchem.nl 

 

 

1.2. Opdrachtnemer 

Opdrachtnemer Tankstation Advies B.V. 

Contactpersoon de heer P. Waterham  

Adres   Bredaseweg 108 A 

Postcode  4902 NS 

Plaats   Oosterhout 

Telefoon  0162-743587 

E-mail   peter@tankstationadvies.nl 

 

 

1.3. Auteur 

Auteur  P. Waterham 

De auteur verklaart over voldoende kennis, ervaring en lokale bekendheid te beschikken om de 

onderhavige opdracht te kunnen verrichten. 

 

 

1.4. Opdrachtverstrekking 

Op 29 augustus 2018 heeft de gemeente Doetinchem schriftelijk opdracht verstrekt tot het 

uitvoeren van de onderhavige opdracht. 

 

 

1.5. Onafhankelijkheid 

a) Auteur verklaart dat zij geheel onafhankelijk zijn van de opdrachtgever en dat er geen banden 

bestaan tussen de opdrachtgever en de auteurs die de schijn kunnen opwekken dat de 

onafhankelijkheid van de auteur in twijfel moet worden getrokken. 

b) Auteur verklaart niet betrokken te zijn bij aan- of verkoop van de onroerende zaak. 

c) Auteur verklaart dat het honorarium voor onderhavige opdracht niet afhankelijk is van de 

uitkomst van de opdracht van onderhavige onroerende zaak en dat het totale honorarium dat 

Tankstation Advies het afgelopen jaar van opdrachtgever heeft ontvangen een minimaal 

aandeel vertegenwoordigt in de totale inkomsten uit honoraria, waardoor Tankstation Advies 

niet financieel afhankelijk is van opdrachtgever. 

 

 

1.6 Doel van opdracht 

De opdrachtgever heeft de auteur de volgende vragen gesteld: 

1) Aandeel van het reguliere verkeer op de randweg dat naar inschatting gebruik zal maken 

van het tankstation (geredeneerd vanuit bedrijfsvoering van tankstation). 

2) Eventueel extra verkeer aantrekkende werking van het tankstation (oftewel is het 

aannemelijk dat het tankstation zorgt voor extra verkeersgeneratie op de randweg). 
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1.7 Opname 

De auteur heeft de locatie op (13 september 2018) bezocht en opgenomen, alsmede heeft zij een 

concurrentie analyse gemaakt van de motorbrandstoffenmarkt in Doetinchem. 

 

 

1.8 Reactie van opdrachtgever 

Op 20 september 2018 is een conceptrapport verstrekt aan opdrachtgever. Op  

26 september 2018 heeft opdrachtgever tijdens een persoonlijk onderhoud een reactie gegeven op 

het conceptrapport.  

 

 

1.9 Aansprakelijkheid 

Door Tankstation Advies wordt geen aansprakelijkheid aanvaard jegens anderen dan opdrachtgever 

en slechts voor het doel van de opdracht.  

 

 

1.10 Publicatie 

De locatie heeft geen publiekrechtelijke beperking. 
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2. Omschrijving  

2.1  Ligging  

De locatie is gelegen aan de Oostelijke Randweg van Doetinchem.  

 

 
 Overzichts foto        Uitsnede 

 

2.2 Feitelijke omschrijving van het type motorbrandstoffenverkooppunt 

Wij zijn bij deze opdracht uitgegaan van een bemand motorbrandstoffenverkooppunt, inclusief de 

mogelijkheid om LPG te verkopen als brandstof. Aangevuld met een voldoende grote shopruimte 

waarbij de exploitant de mogelijkheid heeft een totaal assortiment in de shop te kunnen aanbieden. 

Daarnaast is rekening gehouden met was-faciliteiten en bijbehorende producten als een 

luchtautomaat en een PickUpPoint. 

 

2.3 Tankstations in de omgeving 
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2.3.1.  Pompprijskortingen 

Er zijn in Doetinchem veel tankstations met concurrerende prijzen. 

 

2.3.2. Consument wordt prijsgevoeliger 

Ondanks de lagere brandstofprijzen van het afgelopen jaar blijven veel consumenten nog steeds 

de focus hebben op goedkoper tanken. Ook fleetowners en leasemaatschappijen stimuleren in 

toenemende mate het tankgedrag van de berijders; sommigen beperken zelfs de vrije keuze. 

Prijsvergelijkingssites op internet en apps voor realtime prijsvergelijkingen maken het de 

automobilist daarbij gemakkelijk. Onbemande tankstations stunten met flinke kortingen en dat 

draagt bij aan het verhogen van het prijsbewustzijn bij de consument. Het gevolg is een sterke 

competitie in de motorbrandstoffenmarkt, die nog versterkt wordt door het feit dat het aantal 

tankstations al jaren nagenoeg constant blijft. 

 

 

2.3.3. Trends 

• Prijs is steeds vaker een selectiecriterium voor de automobilist: De hoge mobiliteitskosten zijn 

grotendeels het gevolg van de gestegen brandstofprijzen. Automobilisten zijn hierdoor 

prijsbewuster geworden en gaan vaker op zoek naar kortingen. Zakelijke leaserijders kunnen 

met brandstofkaarten gedwongen worden goedkoper te tanken bij geselecteerde tankstations. 

Hierdoor is er druk op de marges; 

• De vergroening van het wagenpark: Mede door een fiscale stimulans is het Nederlands 

wagenpark steeds meer aan het ‘vergroenen’: dubbele downsizing (kleinere auto’s en kleinere 

motoren) en de hybride en elektrische auto’s doen de vraag naar brandstof dalen. Met de 

Autobrief II gaat de stimulering met ingang van 2017 alleen nog maar naar volledig elektrische 

auto's; 

• De automobilist zoekt gemak: De automobilist is uit op gemak en wil niet te veel tijd verliezen. 

Met een uitnodigende shopinrichting, snelle bediening en een aanbod dat past bij de doelgroep 

kan het tankstation onderscheidend zijn voor klanten. Grotere stations werken in een formule 

samen met branchevreemde partijen (AH-to-go, diverse bakkerij-formules en UPS, pakket 

ophaalservice) 

• Het aantal onbemande tankstations groeit: Steeds vaker worden bemande stations als deze niet 

meer voldoende renderend omgebouwd tot onbemande tankstations. Door lagere 

exploitatiekosten kunnen onbemande tankstations ook met minder marge en volumes rendabel 

geëxploiteerd worden. 
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3.0 Lokale situatie  

 

3.1 Verkeersaantrekkende werking 

Wat is de verkeersaantrekkende werking van het tankstation, oftewel is het aannemelijk dat het 

tankstation zorgt voor extra verkeersgeneratie op de Oostelijke Randweg? 

De consument heeft veel alternatieven om te tanken bij tankstations met een concurrerende prijs. 

Om reden van prijsconcurrentie verwachten wij geen extra verkeersgeneratie op de Oostelijke 

Randweg als gevolg van het tankstation.  

 

3.2 Verkeersintensiteit 

Aan de hand van de verkeersintensiteiten op de Oostelijke Randweg kan een prognose gemaakt 

worden van de hoeveelheid verkeersbewegingen op het terrein van het tankstation. 

 

3.2.1 Inname tankstation 

De geprognotiseerde verkeersintensiteiten aan de Oostelijke Randweg, gebaseerd op het 

Doetinchemse verkeersmodel, zijn in onderstaande tabel weergegeven.  

 

Oostelijke Randweg, motorvoertuigen per etmaal 

 Terborgseweg-Varsseveldseweg 

(zuid-noord) 

Varsseveldseweg-Terborgseweg 

(noord-zuid) 

Totaal 5950 5627 

Lichte voertuigen 5355 5064 

Middelzware voertuigen 417 394 

Zware voertuigen 179 169 

 

De Oostelijke Randweg is een weg die loopt vanuit Doetinchem (N315) naar Zelhem, welke daarna 

doorgaat naar Ruurlo. De gemeente is de wegbeheerder van de N315. Deze weg is gedeeltelijk als 

gebiedsontsluitingsweg gecategoriseerd en gedeeltelijk als stroomweg. Kijken we naar het landelijk 

gemiddelde van vergelijkbare wegen en de onderverdeling in zware en middelzware voertuigen 

zien wij hier een evenredig beeld. 

Ook het aantal voertuigen in de ochtend en avond spits verhoudt zich tot een gemiddelde van 

vergelijkbare wegen. 

 

Het inname percentage van de Oostelijke Randweg ligt tussen de 2,5 en 4%. Dat houdt in dat 

tussen de 149 en 238 voertuigen (zuid-noord) het tankstation per dag kunnen bezoeken.  

Met betrekking tot het verkeer komende vanuit noorden richting het zuiden ligt dit percentage naar 

verwachting lager. Dit heeft te maken met het feit dat de toegankelijkheid van het tankstation 

vanwege het tegemoet komende verkeer beduidend lager ligt. U kunt zich voorstellen dat als je 

wilt afslaan en er komt een reeks voertuigen vanuit de overgestelde richting dat je de overweging 

om te willen tanken, overslaat en de aankoop uitsteld. Gezien de verkeersstromen op deze weg en 

de drukt in combinatie met de overzichtelijkheid ligt het inname percentage van de Oostelijke 

Randweg richting noord-zuid tussen 0,8% en 1,3%, dat houdt in dat tussen de 45 en 73 voertuigen 

het tankstation per dag kunnen bezoeken. 

 

Uitgaande van het maximale verwachte aantal voertuigen van het reguliere verkeer op de randweg 

dat gebruik zal gaat maken van het tankstation, zijn de aantallen als volgt: 

 

 Etmaal Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 

  07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur 

Totaal 311 263 34 14 

Lichte voertuigen 280 237 31 12 

Middelzware voertuigen 22 19 2 1 

Zware voertuigen 9 8 1 0 
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De opsplitsing in de dag-, avond-, en nachtperiode voor de overige functies is als volgt: 

 Etmaal Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 

  07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur 

Luchtautomaat 18 22 7 2 

Wasbox 15 21 5 0 

Pick Up Point 10 10 5 2 

 

3.2.2 Bevoorrading 

In de regel worden bij nieuwbouw vestigingen grote combinatie tanks geïnstalleerd, met als 

voornaamste reden het aantal bevoorradingen te beperken. Bij een ingeschat doorzet van circa 

2.000.000 liter per jaar kunt u uitgaan dat er één compartimenten tank wordt geïnstalleerd van 

circa 60.000 liter opgedeeld in een compartiment van 40 m3 – 20 m3 is te verwachten dat er 

maximaal 2 tankwagens per week de locatie gaan bezoeken. Het moment van bevoorraden kan 

over het algemeen in goed overleg ingepland worden. 
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4.0 Informatiebronnen 

 

 Kadaster 

 Gemeente Doetinchem 

 Ruimtelijkeplannen.nl 

 Rabobank Cijfers & trends 

 Bovag 

 Beta 

 Nove 

 Tankpro 

 Statline 

 Eigen archief 

  

  

 

 

 

 

Oosterhout, 8 oktober 2018 

 

 

 

 

P. Waterham     

Tankstation Advies B.V. 
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1 INLEIDING

In opdracht van de gemeente Doetinchem is door Kragten een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor een te
realiseren motorbrandstoffenverkooppunt aan de Oostelijke randweg te Doetinchem.

Aanleiding voor het akoestisch onderzoek is de aanvraag van een nieuwe omgevingsvergunning in het kader van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Het doel van voorliggend akoestisch onderzoek is inzicht te geven in de geluidemissie van de inrichting naar de
directe omgeving. Hiertoe is de geluiduitstraling van de inrichting berekend op basis van de representatieve
bedrijfssituatie en akoestische ervaringscijfers opgedaan bij vergelijkbare inrichtingen.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai van 1999.

Middels voorliggende rapportage wordt verslag gedaan van de uitgangspunten en bevindingen.
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2 SITUATIE

2.1 Ligging
Het tankstation wordt gerealiseerd aan de Oostelijke Randweg te Doetinchem. De situering van de inrichting is
weergegeven in onderstaande afbeelding 1.

Afbeelding 1: Globale ligging geprojecteerde tankstation

De inrichting bestaat uit een gebouw met shop en technische ruimtes. Ten noorden van dit gebouw is een tweetal
wasboxen en stofzuigers voorzien. Ten zuiden wordt een drietal pompeilanden gerealiseerd. In onderstaande
afbeelding is de indeling van het tankstation weergegeven.

Afbeelding 2: Overzicht indeling bedrijfsterrein

De dichtstbij gelegen woning van derden is gelegen aan de Varsseveldseweg 234 op circa 100 meter ten
noorden van de beoogde locatie.
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2.2 Representatieve bedrijfssituatie
De uitgangspunten voor de representatieve bedrijfssituatie zijn gebaseerd op het door Tankstation
Advies B.V. opgestelde document “verplaatsing motorbrandstoffenverkooppunt Oostelijke Randweg
Doetinchem”1, zoals beschikbaar gesteld door de gemeente Doetinchem.

Het tankstation zal in de representatieve bedrijfssituatie 24 uur per dag geopend zijn.

Maatgevend voor de geluiduitstraling van de inrichting zijn de voertuigbewegingen ten behoeve van het
tanken.
Daarnaast komt twee keer per week een vrachtwagen voor het leveren van brandstof. In tabel 1 zijn de
aantallen voertuigen per onderdeel weergegeven.

Tabel 1: aantal voertuigen representatieve bedrijfssituatie

voertuigen
aantal voertuigen

dagperiode avondperiode nachtperiode
tanken

personenwagens 237 31 12
middelzware voertuigen 19 2 1
zware voertuigen 8 1 0

wasbox
personenwagens 21 5 0

luchtautomaat & pick up point
personenwagens 32 12 4

bevoorrading
zware voertuigen 1 0 0

1 kenmerk 380118pw/TA d.d. 2 oktober 2018 definitieve revisie 3
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3 WETTELIJK KADER

3.1 Handreiking industrielawaai en vergunningverlening
Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning dient de geluidimmissie ten gevolge van de inrichting getoetst te
worden aan de richt- en grenswaarden uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (verder te
noemen: de Handreiking).

Aangaande de beoordeling van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) dient te worden getoetst aan de
richtwaarden uit hoofdstuk 4. De genoemde richtwaarden zijn gegeven voor drie verschillende omgevingstypen.
Deze omgevingstypen zijn “landelijke omgeving”, “rustige woonwijk, weinig verkeer” en “woonwijk in de stad”.
In voorliggend onderzoek zijn de richtwaarden behorend bij een woonwijk in de stad het meest van toepassing.
Deze bedragen 50, 45 en 40 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Aangaande de maximale geluidniveaus (LAmax) dient in eerste instantie getoetst te worden aan een streefwaarde
gelijk aan het ter plaatse optredende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) vermeerderd met 10 dB dan
wel een ondergrens van 50 dB(A) etmaalwaarde. In die gevallen waarin niet aan deze streefwaarde kan worden
voldaan, kunnen onder bepaalde condities hogere maximale geluidniveaus (LAmax) worden vergund. De maximale
geluidniveaus (LAmax) mogen echter niet hoger zijn dan 70, 65 en 60 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond-
en nachtperiode.

3.2 Verkeersaantrekkende werking
Als toetsingskader met betrekking tot de geluidbelasting ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking geldt
de circulaire “Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting”2 van het ministerie van
VROM van 29 februari 1996 die een voorkeurgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde en een maximale
grenswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde stelt.

Overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is toelaatbaar mits een binnenniveau van 35 dB(A) gegarandeerd
wordt.

2 https://wetten.overheid.nl/BWBR0007921/1996-03-01
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4 REKENMODEL

4.1 Algemeen
Ten behoeve van de berekening van de geluiduitstraling naar de omgeving is een rekenmodel opgesteld. Hierbij
is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu versie 4.50. In het rekenmodel zijn alle relevante objecten,
bodemgebieden, rekenpunten en geluidbronnen meegenomen. De inrichting is gemodelleerd op basis van door
opdrachtgever beschikbaar gestelde tekeningen3. De omgeving van het bedrijf is gemodelleerd op basis van
gegevens afkomstig van Publieke Dienstverlening op de Kaart (www.pdok.nl). Een volledig overzicht van de
gehanteerde invoergegevens van de rekenmodellen is opgenomen in bijlage 2.
De geluidniveaus zijn invallend berekend (reflecties in de achterliggende gevel zijn buiten beschouwing gelaten),
waarbij, conform de Handreiking, voor de dagperiode een beoordelingshoogte van 1,5 m en voor de avond- en
nachtperiode een beoordelingshoogte van 5 meter wordt aangehouden. De figuren 1 en 2 in bijlage 1 geven
een grafische weergave van de gemodelleerde objecten en immissiepunten.

4.2 Geluidbronnen
De geluidproductie van de vrachtwagens wordt ontleend aan het door Peutz opgestelde artikel “Geluidvermogens
vrachtwagens bij lage snelheden4”. De overige bronvermogens zijn gebaseerd op bureauervaringcijfers,
opgedaan in vergelijkbare situaties.
De tankzuilen, wasboxen en stofzuigers worden voor de berekening van het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau als aparte bronnen gemodelleerd. De locatie van het stofzuigen is (worst case) ter plaatse van
de meest westelijke stofzuiglocatie gekozen.
Het lossen van brandstof vindt plaats onder vrije val (dus niet middels pompen), waarmee deze activiteit geen
relevante geluidemissie veroorzaakt.

Wat het maximaal geluidniveau betreft worden voor deze bronnen in het rekenmodel geen aparte bronnen
gehanteerd. De maatgevende maximale geluidniveaus op die locaties worden immers veroorzaakt door de
personenauto’s (optrekken en dichtslaan portieren). Voor deze maximale geluidniveaus wordt een maximaal
bronvermogen van 100 dB(A) aangehouden.

De rijsnelheid van voertuigen binnen de grens van de inrichting bedraagt 5 km/uur. Voor het komen en gaan van
voertuigen op de openbare weg wordt een gelijke verdeling aangehouden over de Oostelijke Randweg in
noordelijke en zuidelijke richting. De rijsnelheid op de openbare weg bedraagt 50 km/uur. Voor het tanken is
een gemiddelde bedrijfsduur van 3 minuten per voertuig aangehouden.
Uitgangspunt is dat alle personenwagens die in de wasboxen worden gereinigd daarna ook worden
gestofzuigd. Er wordt vanuit gegaan dat één wasbeurt gemiddeld 10 minuten duurt. Voor het stofzuigen van een
auto wordt dezelfde tijd aangehouden.

Tabel 2 geeft een volledig overzicht van de representatieve bedrijfssituatie voor het tankstation, inclusief de
gehanteerde geluidbronvermogens.
In figuur 3 zijn de bronnen grafisch weergegeven. Uit deze figuur blijkt dat de mobiele bronnen 01, 02, 03 en
05 gelijke routes volgen. De mobiele bronnen 04 en 06 liggen op andere locaties.

3 ContrAll: werknummer 551424: blad 101 d.d. 27-08-2018 en blad 201 d.d. 27-08-2018
4 https://www.peutz.nl/sites/peutz.nl/files/publicaties/Artikel%20JG-EdB-WvdM-CG%20Geluid%20maart%202013.pdf
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Tabel 2: overzicht geluidbronnen

Id. omschrijving
bronvermogen

[dB(A)] dagperiode avondperiode nachtperiode
gemiddeld maximaal

stationaire bronnen
01-03 tankzuilen 79 n.v.t. 13,2 u 1,70 u 0,65 u
04a-c wasboxen 73 dB(A)/m2 n.v.t. 3,5 u 0,83 u -
05 stofzuigen 85 n.v.t. 3,5 u 0,83 u -

mobiele bronnen
01-03 personenwagens 89 100 * * *
04 middelzware voertuigen 95 100 * * *
05-06 zware voertuigen 102 ** * * *

-- geeft weer dat voor de betreffende bron geen activiteiten in de van toepassing zijnde etmaalperiode worden uitgevoerd
* de bedrijfsduur van de mobiele bronnen is afhankelijk van het aantal bewegingen, de routelengte, de afstand tussen de
bronnen en de rijsnelheid
**maximale geluidniveaus vanwege laden/lossen zijn in de dagperiode uitgezonderd van toetsing

4.3 Bijzondere geluiden en trillingen
Gezien de relevante bronnen binnen het bedrijf zal de geluidimmissie vanwege de inrichting geen
muziek-, tonaal of impulsachtig karakter hebben. Van laagfrequente geluiden zal evenmin sprake zijn.

De bedrijfsactiviteiten zullen ter plaatse van de woningen binnen alle redelijkheid geen trillinghinder
veroorzaken.

4.4 Verkeersaantrekkende werking
De in § 3.2 aangehaalde Circulaire stelt dat het de geluidbelasting vanwege het inrichtingsgebonden
verkeer in de regel niet zal kunnen worden uitgevoerd met de standaard rekenmethode uit het Reken- en
meetvoorschrift verkeerslawaai. Als reden wordt hierbij aangegeven dat betreffende methode is
gebaseerd op de gemiddelde situatie van het Nederlandse wagenpark, waarmee geen specifieke
situatie van een inrichting wordt beschreven.
Echter, in onderhavig geval betreft het echter geen voertuigen die eigendom van de inrichting zijn, maar
voertuigen van derden. Voor deze situatie is het om die reden correct om van gemiddelde
geluidemissies uit te gaan. De geluidbelasting vanwege de verkeersaantrekkende werking wordt
derhalve berekend volgens Hoofdstuk 3 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 20125.

Bijlage 2 geeft de invoergegevens van het rekenmodel. In figuur 4 in bijlage 1 is de locatie van de
gehanteerde wegbron weergegeven.

5 https://wetten.overheid.nl/BWBR0031722/2018-07-01#Hoofdstuk3
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5 REKENRESULTATEN

5.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT)
Tabel 3 geeft een overzicht van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) ter plaatse van de
immissiepunten voor de dag- en nachtperiode. In bijlage 3 is een volledig overzicht van de rekenresultaten
opgenomen.

Tabel 3: Resultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)

omschrijving
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)

dagperiode avondperiode nachtperiode
1 Schimmelpennincklaan 43 34 33 <25
2 Schimmelpennincklaan 18-20 33 32 <25
3 Schimmelpennincklaan 14-16 32 31 <25
4 Schimmelpennincklaan 10-12 32 31 <25
5 Varsseveldseweg 234 34 34 <25
6 Haafsweg 8 26 25 <25

Uit tabel 3 blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) vanwege de representatieve bedrijfssituatie
ten hoogste 39 dB(A) etmaalwaarde bedraagt (Varsseveldseweg 234). Hiermee wordt voldaan aan de
richtwaarde van 50 dB(A) uit de Handreiking. Deze berekende geluidbelasting bedraagt zelfs nog minder dan
de richtwaarde voor een landelijke omgeving (40 dB(A)).

5.2 Maximale geluidsniveaus
Tabel 4 geeft een overzicht van de maximale geluidsniveaus (LAmax) ter plaatse van de immissiepunten voor de
dag- en nachtperiode. In bijlage 4 is een volledig overzicht van de rekenresultaten opgenomen.

Tabel 4: Rekenresultaten maximaal geluidniveau (LAmax)

omschrijving
maximaal geluidniveau (LAmax)

dagperiode avondperiode nachtperiode
1 Schimmelpennincklaan 43 54 56 46
2 Schimmelpennincklaan 18-20 52 53 42
3 Schimmelpennincklaan 14-16 51 53 42
4 Schimmelpennincklaan 10-12 51 52 42
5 Varsseveldseweg 234 55 57 47
6 Haafsweg 8 44 45 34

Het maximale geluidniveau (LAmax) vanwege de representatieve bedrijfssituatie bedraagt ten hoogste 55, 57 en
47 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. De normstelling conform de handreiking wordt
hiermee gerespecteerd.

5.3 Verkeersaantrekkende werking
Tabel 5 geeft een overzicht van de equivalente geluidniveaus vanwege de verkeersaantrekkende werking ter
plaatse van de immissiepunten voor de dag- en nachtperiode. In bijlage 5 is een volledig overzicht van de
rekenresultaten opgenomen.
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Tabel 5: geluidimmissies verkeersaantrekkende werking

omschrijving
equivalent geluidniveau (LAeq)

dagperiode avondperiode nachtperiode
1 Schimmelpennincklaan 43 34 32 25
2 Schimmelpennincklaan 18-20 31 29 21
3 Schimmelpennincklaan 14-16 31 29 21
4 Schimmelpennincklaan 10-12 31 29 21
5 Varsseveldseweg 234 35 33 26
6 Haafsweg 8 25 23 15

Het equivalente geluidsniveau (LA,eq) door indirecte hinder vanwege de representatieve bedrijfssituatie
bedraagt ten hoogste 38 dB(A) etmaalwaarde. De voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) uit de
Schrikkelcirculaire (zie paragraaf 3.2) wordt gerespecteerd.
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6 CONCLUSIE

In opdracht van de gemeente Doetinchem is door Kragten een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor een
motorbrandstoffenverkooppunt aan de Oostelijke Randweg te Doetinchem. Aanleiding voor het akoestisch
onderzoek is de aanvraag van een nieuwe omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht.

Conform opgave door het bevoegd gezag is voor de toetsing van het tankstation aangesloten bij de normstelling
uit de handreiking industrielawaai en vergunningverlening.

Uit de rekenresultaten in hoofdstuk 5 volgt dat ten gevolge van de representatieve bedrijfssituatie voor de
langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus wordt voldaan aan deze normstelling.

Verkeersaantrekkende werking vormt geen belemmering voor vergunningverlening.

Blijkens het voorgaande vormen de akoestische consequenties van de voorgenomen activiteiten geen
belemmering voor vergunningverlening. Het bevoegd gezag wordt derhalve verzocht vergunning te verlenen op
basis van de uitgangspunten en bevindingen van onderhavig akoestisch onderzoek.





BIJLAGEN





B1-1

B1 GRAFISCHE WEERGAVEN REKENMODEL
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Figuur 2: Grafische weergave rekenmodel: immissiepunten
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Figuur 3: Grafische weergave rekenmodel: bronnen
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Figuur 4: Modellering verkeersaantrekkende werking
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B3 REKENRESULTATEN (LAR,LT)



Bijlage 3
rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A Schimmelpennincklaan 43 1,50 33,95 31,01 19,61 36,01 63,26
01_B Schimmelpennincklaan 43 5,00 35,87 33,08 21,03 38,08 63,55
02_A Schimmelpennincklaan 18-20 1,50 32,81 29,89 18,40 34,89 62,33
02_B Schimmelpennincklaan 18-20 5,00 34,47 31,71 19,53 36,71 62,60
03_A Schimmelpennincklaan 14-16 1,50 32,16 29,31 17,63 34,31 61,35

03_B Schimmelpennincklaan 14-16 5,00 33,84 31,17 18,72 36,17 61,58
04_A Schimmelpennincklaan 10-12 1,50 31,80 28,98 17,21 33,98 60,97
04_B Schimmelpennincklaan 10-12 5,00 33,43 30,78 18,22 35,78 61,15
05_A Varsseveldseweg 234 1,50 34,36 31,52 19,67 36,52 63,41
05_B Varsseveldseweg 234 5,00 36,51 33,86 21,09 38,86 63,81

06_A Haafsweg 8 1,50 25,88 23,18 10,63 28,18 55,85
06_B Haafsweg 8 5,00 27,31 24,80 11,32 29,80 56,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-6-2019 11:40:53Geomilieu V4.50



Bijlage 3
rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Varsseveldseweg 234
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

05_B Varsseveldseweg 234 5,00 36,51 33,86 21,09 38,86 63,81

01 personenauto's tanken 0,75 29,80 25,73 18,60 30,73 46,72
01 tankzuil 1,50 13,72 9,60 2,41 14,60 21,25
02 middelzware voertuigen tanken 1,00 25,41 20,40 14,38 25,41 53,22
02 tankzuil 1,50 13,33 9,21 2,02 14,21 20,87
03 tankzuil 1,50 12,45 8,33 1,14 13,33 20,02

03 zware voertuigen tanken 1,50 29,42 25,16 -- 30,16 60,81
04 personenauto's wasbox 0,75 19,46 18,00 -- 23,00 46,97
04a wasboxen - voorzijde 0,00 28,26 26,80 -- 31,80 36,17
04b wasboxen - achterzijde 0,00 16,57 15,11 -- 20,11 24,56
04c wasboxen - bovenzijde 0,10 30,18 28,72 -- 33,72 37,46

05 personenauto's lunchautomaat & pick up point 0,75 21,07 21,58 13,80 26,58 46,69
05 stofzuiger 1,00 22,79 21,33 -- 26,33 30,85
06 zware voertuigen bevoorrading 1,50 18,96 -- -- 18,96 59,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-6-2019 11:41:53Geomilieu V4.50



Bijlage 3
rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Schimmelpennincklaan 43
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_B Schimmelpennincklaan 43 5,00 35,87 33,08 21,03 38,08 63,55

01 personenauto's tanken 0,75 29,55 25,48 18,35 30,48 46,50
01 tankzuil 1,50 17,50 13,38 6,19 18,38 24,29
02 middelzware voertuigen tanken 1,00 25,06 20,05 14,03 25,06 52,89
02 tankzuil 1,50 16,59 12,47 5,28 17,47 23,52
03 tankzuil 1,50 15,82 11,70 4,51 16,70 22,89

03 zware voertuigen tanken 1,50 28,82 24,56 -- 29,56 60,25
04 personenauto's wasbox 0,75 19,18 17,72 -- 22,72 46,72
04a wasboxen - voorzijde 0,00 27,41 25,95 -- 30,95 35,49
04b wasboxen - achterzijde 0,00 11,43 9,97 -- 14,97 19,57
04c wasboxen - bovenzijde 0,10 28,99 27,53 -- 32,53 36,48

05 personenauto's lunchautomaat & pick up point 0,75 20,83 21,34 13,56 26,34 46,48
05 stofzuiger 1,00 20,15 18,69 -- 23,69 28,68
06 zware voertuigen bevoorrading 1,50 18,95 -- -- 18,95 59,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-6-2019 11:42:13Geomilieu V4.50



Bijlage 3
rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Schimmelpennincklaan 18-20
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

02_B Schimmelpennincklaan 18-20 5,00 34,47 31,71 19,53 36,71 62,60

01 personenauto's tanken 0,75 28,14 24,07 16,94 29,07 45,59
01 tankzuil 1,50 14,79 10,67 3,48 15,67 22,07
02 middelzware voertuigen tanken 1,00 23,57 18,56 12,54 23,57 51,91
02 tankzuil 1,50 14,28 10,16 2,97 15,16 21,65
03 tankzuil 1,50 13,49 9,37 2,18 14,37 20,96

03 zware voertuigen tanken 1,50 27,42 23,16 -- 28,16 59,39
04 personenauto's wasbox 0,75 17,59 16,13 -- 21,13 45,62
04a wasboxen - voorzijde 0,00 25,86 24,40 -- 29,40 34,21
04b wasboxen - achterzijde 0,00 9,92 8,46 -- 13,46 18,33
04c wasboxen - bovenzijde 0,10 27,45 25,99 -- 30,99 35,28

05 personenauto's lunchautomaat & pick up point 0,75 19,43 19,94 12,16 24,94 45,58
05 stofzuiger 1,00 21,38 19,92 -- 24,92 30,08
06 zware voertuigen bevoorrading 1,50 17,31 -- -- 17,31 58,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-6-2019 11:42:33Geomilieu V4.50



Bijlage 3
rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Varsseveldseweg 234
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

05_A Varsseveldseweg 234 1,50 34,36 31,52 19,67 36,52 63,41

01 personenauto's tanken 0,75 28,42 24,35 17,22 29,35 46,70
01 tankzuil 1,50 11,68 7,56 0,37 12,56 20,19
02 middelzware voertuigen tanken 1,00 23,91 18,90 12,88 23,91 53,06
02 tankzuil 1,50 11,41 7,29 0,10 12,29 19,93
03 tankzuil 1,50 10,88 6,76 -0,43 11,76 19,41

03 zware voertuigen tanken 1,50 27,63 23,37 -- 28,37 60,36
04 personenauto's wasbox 0,75 18,12 16,66 -- 21,66 46,98
04a wasboxen - voorzijde 0,00 26,07 24,61 -- 29,61 35,21
04b wasboxen - achterzijde 0,00 13,46 12,00 -- 17,00 22,63
04c wasboxen - bovenzijde 0,10 26,08 24,62 -- 29,62 34,54

05 personenauto's lunchautomaat & pick up point 0,75 19,70 20,21 12,43 25,21 46,68
05 stofzuiger 1,00 20,98 19,52 -- 24,52 30,38
06 zware voertuigen bevoorrading 1,50 17,10 -- -- 17,10 58,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-6-2019 11:42:55Geomilieu V4.50



Bijlage 3
rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Schimmelpennincklaan 43
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A Schimmelpennincklaan 43 1,50 33,95 31,01 19,61 36,01 63,26

01 personenauto's tanken 0,75 28,24 24,17 17,04 29,17 46,53
01 tankzuil 1,50 15,05 10,93 3,74 15,93 23,22
02 middelzware voertuigen tanken 1,00 23,58 18,57 12,55 23,58 52,74
02 tankzuil 1,50 14,34 10,22 3,03 15,22 22,58
03 tankzuil 1,50 13,67 9,55 2,36 14,55 21,97

03 zware voertuigen tanken 1,50 27,19 22,93 -- 27,93 59,93
04 personenauto's wasbox 0,75 17,90 16,44 -- 21,44 46,77
04a wasboxen - voorzijde 0,00 25,47 24,01 -- 29,01 34,69
04b wasboxen - achterzijde 0,00 8,47 7,01 -- 12,01 17,71
04c wasboxen - bovenzijde 0,10 25,34 23,88 -- 28,88 33,93

05 personenauto's lunchautomaat & pick up point 0,75 19,53 20,04 12,26 25,04 46,52
05 stofzuiger 1,00 18,89 17,43 -- 22,43 28,48
06 zware voertuigen bevoorrading 1,50 17,32 -- -- 17,32 59,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-6-2019 11:43:16Geomilieu V4.50



Bijlage 3
rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Schimmelpennincklaan 14-16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

03_B Schimmelpennincklaan 14-16 5,00 33,84 31,17 18,72 36,17 61,58

01 personenauto's tanken 0,75 27,31 23,24 16,11 28,24 44,79
01 tankzuil 1,50 14,19 10,07 2,88 15,07 21,57
02 middelzware voertuigen tanken 1,00 22,73 17,72 11,70 22,73 51,10
02 tankzuil 1,50 13,74 9,62 2,43 14,62 21,19
03 tankzuil 1,50 13,00 8,88 1,69 13,88 20,54

03 zware voertuigen tanken 1,50 26,51 22,25 -- 27,25 58,51
04 personenauto's wasbox 0,75 16,89 15,43 -- 20,43 44,95
04a wasboxen - voorzijde 0,00 25,79 24,33 -- 29,33 34,15
04b wasboxen - achterzijde 0,00 10,45 8,99 -- 13,99 18,88
04c wasboxen - bovenzijde 0,10 27,41 25,95 -- 30,95 35,25

05 personenauto's lunchautomaat & pick up point 0,75 18,60 19,11 11,33 24,11 44,78
05 stofzuiger 1,00 18,93 17,47 -- 22,47 27,61
06 zware voertuigen bevoorrading 1,50 15,97 -- -- 15,97 57,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-6-2019 11:43:39Geomilieu V4.50





B4-1

B4 REKENRESULTATEN (LAMAX)



Bijlage 4
rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A Schimmelpennincklaan 43 1,50 54,13 54,13 43,92
01_B Schimmelpennincklaan 43 5,00 56,23 56,23 45,97
02_A Schimmelpennincklaan 18-20 1,50 51,53 51,53 41,12
02_B Schimmelpennincklaan 18-20 5,00 52,92 52,92 42,29
03_A Schimmelpennincklaan 14-16 1,50 51,31 51,31 40,92

03_B Schimmelpennincklaan 14-16 5,00 52,63 52,63 42,02
04_A Schimmelpennincklaan 10-12 1,50 50,88 50,88 40,50
04_B Schimmelpennincklaan 10-12 5,00 52,10 52,10 41,55
05_A Varsseveldseweg 234 1,50 54,69 54,69 44,29
05_B Varsseveldseweg 234 5,00 57,08 57,08 46,57

06_A Haafsweg 8 1,50 43,84 43,84 33,23
06_B Haafsweg 8 5,00 44,74 44,74 33,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-6-2019 11:44:28Geomilieu V4.50



Bijlage 4
rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - Varsseveldseweg 234
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

05_A Varsseveldseweg 234 1,50 54,69 54,69 44,29

03 zware voertuigen tanken 1,50 54,69 54,69 --
06 zware voertuigen bevoorrading 1,50 46,66 -- --
02 middelzware voertuigen tanken 1,00 44,29 44,29 44,29
01 personenauto's tanken 0,75 44,10 44,10 44,10
04 personenauto's wasbox 0,75 44,09 44,09 --

05 personenauto's lunchautomaat & pick up point 0,75 44,08 44,08 44,08

LAmax (hoofdgroep) 54,69 54,69 44,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-6-2019 11:45:19Geomilieu V4.50



Bijlage 4
rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_B - Varsseveldseweg 234
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

05_B Varsseveldseweg 234 5,00 57,08 57,08 46,57

03 zware voertuigen tanken 1,50 57,08 57,08 --
06 zware voertuigen bevoorrading 1,50 49,06 -- --
02 middelzware voertuigen tanken 1,00 46,57 46,57 46,57
01 personenauto's tanken 0,75 46,26 46,26 46,26
04 personenauto's wasbox 0,75 46,23 46,23 --

05 personenauto's lunchautomaat & pick up point 0,75 46,23 46,23 46,23

LAmax (hoofdgroep) 57,08 57,08 46,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-6-2019 11:45:38Geomilieu V4.50



Bijlage 4
rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Schimmelpennincklaan 43
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A Schimmelpennincklaan 43 1,50 54,13 54,13 43,92

03 zware voertuigen tanken 1,50 54,13 54,13 --
06 zware voertuigen bevoorrading 1,50 46,11 -- --
02 middelzware voertuigen tanken 1,00 43,92 43,92 43,92
01 personenauto's tanken 0,75 43,86 43,86 43,86
04 personenauto's wasbox 0,75 43,85 43,85 --

05 personenauto's lunchautomaat & pick up point 0,75 43,85 43,85 43,85

LAmax (hoofdgroep) 54,13 54,13 43,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-6-2019 11:46:07Geomilieu V4.50



Bijlage 4
rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - Schimmelpennincklaan 43
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_B Schimmelpennincklaan 43 5,00 56,23 56,23 45,97

03 zware voertuigen tanken 1,50 56,23 56,23 --
06 zware voertuigen bevoorrading 1,50 48,20 -- --
02 middelzware voertuigen tanken 1,00 45,97 45,97 45,97
01 personenauto's tanken 0,75 45,81 45,81 45,81
04 personenauto's wasbox 0,75 45,80 45,80 --

05 personenauto's lunchautomaat & pick up point 0,75 45,80 45,80 45,80

LAmax (hoofdgroep) 56,23 56,23 45,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-6-2019 11:46:31Geomilieu V4.50



Bijlage 4
rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - Schimmelpennincklaan 18-20
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

02_A Schimmelpennincklaan 18-20 1,50 51,53 51,53 41,12

03 zware voertuigen tanken 1,50 51,53 51,53 --
06 zware voertuigen bevoorrading 1,50 42,78 -- --
02 middelzware voertuigen tanken 1,00 41,12 41,12 41,12
01 personenauto's tanken 0,75 40,76 40,76 40,76
05 personenauto's lunchautomaat & pick up point 0,75 40,76 40,76 40,76

04 personenauto's wasbox 0,75 40,56 40,56 --

LAmax (hoofdgroep) 51,53 51,53 41,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-6-2019 11:46:58Geomilieu V4.50



Bijlage 4
rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - Schimmelpennincklaan 18-20
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

02_B Schimmelpennincklaan 18-20 5,00 52,92 52,92 42,29

03 zware voertuigen tanken 1,50 52,92 52,92 --
06 zware voertuigen bevoorrading 1,50 44,35 -- --
02 middelzware voertuigen tanken 1,00 42,29 42,29 42,29
01 personenauto's tanken 0,75 41,99 41,99 41,99
04 personenauto's wasbox 0,75 41,98 41,98 --

05 personenauto's lunchautomaat & pick up point 0,75 41,98 41,98 41,98

LAmax (hoofdgroep) 52,92 52,92 42,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-6-2019 11:47:13Geomilieu V4.50
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B5 REKENRESULTATEN VERKEERSAANTREKKENDE
WERKING



Bijlage 5
rekenresultaten verkeersaantrekkende werking

Rapport: Resultatentabel
Model: verkeersaantrekkende werking

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Schimmelpennincklaan 43 1,50 34,31 30,84 23,09 34,26
01_B Schimmelpennincklaan 43 5,00 35,76 32,28 24,52 35,70
02_A Schimmelpennincklaan 18-20 1,50 30,92 27,46 19,71 30,88
02_B Schimmelpennincklaan 18-20 5,00 32,24 28,77 21,01 32,19
03_A Schimmelpennincklaan 14-16 1,50 31,05 27,58 19,83 31,00

03_B Schimmelpennincklaan 14-16 5,00 32,31 28,84 21,07 32,26
04_A Schimmelpennincklaan 10-12 1,50 30,73 27,27 19,51 30,68
04_B Schimmelpennincklaan 10-12 5,00 32,03 28,55 20,79 31,97
05_A Varsseveldseweg 234 1,50 35,01 31,54 23,79 34,96
05_B Varsseveldseweg 234 5,00 36,83 33,35 25,59 36,77

06_A Haafsweg 8 1,50 25,36 21,90 14,14 25,31
06_B Haafsweg 8 5,00 26,25 22,77 15,01 26,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-6-2019 11:47:41Geomilieu V4.50



Bijlage 6  Bepaling hoogte groepsrisico LPG
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bestemmingsplan 'Tankstations Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg 39-41 - 2019' vastgesteld 



 



 



 



 



 



B1 RAPPORT LPG-REKENTOOL



LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: LPG-tankstation Oostelijke randweg Doetinchem

Disclaimer
De LPG-rekentool biedt naast een groepsrisicoberekening volgens de kansen gebaseerd op de Regeling
externe veiligheid inrichtingen (de wettelijk verankerde veiligheidssituatie) de mogelijkheid een
groepsrisicoberekening uit te voeren op basis van bevoorrading door een LPG-tankwagen met hittewerende
coating. 

Dit betekent dat de LPG-rekentool nu de mogelijkheid biedt om te rekenen met:
• Situatie met bevoorrading door een LPG-tankwagen zonder hittewerende coating;
• Situatie met bevoorrading door een LPG-tankwagen met hittewerende coating;
• Situatie met zowel bevoorrading door een LPG-tankwagen met als zonder hitterwerende coating  (de tool
geeft beide fN-curves).

BETROUWBAARHEID BEREKENING

- Groepsrisicoberekening gebaseerd op bevoorrading door een LPG-tankwagen zonder hittewerende coating
Indien de entree-criteria in het begin van de invulbladen van de rekentool juist worden ingevuld, dan heeft het
rekenresultaat van de LPG-rekentool een zeer hoge, met een QRA te vergelijken, betrouwbaarheid.

- Groepsrisicoberekening gebaseerd op bevoorrading door een LPG-tankwagen met hittewerende coating
Het integreren van de convenantmaatregelen maakt het niet mogelijk om uitkomsten te genereren met een
vergelijkbare betrouwbaarheid als bij de berekening zonder deze maatregelen.

De verminderde betrouwbaarheid wordt veroorzaakt doordat bij de situatie zonder convenantmaatregelen
sprake is van één zeer dominant scenario, de Bleve. Dit scenario dicteert vrijwel de gehele uitkomst. Door
deconvenantmaatregelen is het Bleve-scenario van sterk verminderd belang. Ook is de bijdrage van de
losslang in de risicoberekening sterk gereduceerd. Door het wegvallen van deze ‘bovenliggende’
risicoscenario’s, wordt het voorheen onderliggende scenario, het ontwijken van gaswolk bij de ondergrondse
tank, mede bepalend. De verspreiding van deze gaswolk en de plaats van ontsteking van deze wolk, wordt
beïnvloed door de windrichting en de locatiespecifieke aanwezigheid van ontstekingsbronnen. Het effect op
het GR van de gaswolk (zowel directe ontsteking als vertraagde onsteking) is met complexe wiskundige
formules benaderd en is daarmee niet zo eenvoudig en precies berekend als bij de Bleve scenario's. Het is
daarom aannemelijk te veronderstellen dat de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de
groepsrisicoberekening op basis van bevoorrading door een LPG-tankwagen met hittewerende coating iets
lager is dan de groepsrisicoberekening zonder deze maatregelen.

Overigens wordt opgemerkt dat bij de groepsrisicoberekening op basis van bevoorrading door een
LPG-tankwagen met hittewerende coating als laatste stap voor de presentatie van het resultaat een
veiligheidsfactor toegepast is waardoor het GR minimaal gelijk is, en in andere gevallen hoger ligt dan de
GR-curve berekend met Safeti-NL (voor slachtofferaantallen hoger dan 13).

Daarom: Indien de berekening op basis van bevoorrading door een LPG-tankwagen met hittewerende
coating volledig betrouwbaar moet zijn, of wanneer de uitkomst zeer nabij de oriëntatiewaarde ligt, wordt het
uitvoeren van een volwaardige QRA met Safeti-NL aanbevolen.
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: LPG-tankstation Oostelijke randweg Doetinchem

Basisgegevens
Project LPG-tankstation Oostelijke randweg Doetinchem

Berekeningscode 190618-073537-7a3hq

Afgeleid van berekeningscode 190617-134101-haxw2

Locatie LPG-tankstation

Straat Oostelijke Randweg

Huisnummer ong

Postcode 7001EW

Berekening uitgevoerd door

Naam organisatie Kragten

Naam persoon B. Deckers-Simon

Telefoonnummer 088-3366333

Datum berekening 2019-06-18

Overig

Alleen een groepsrisicoberekening gebaseerd op Ja

bevoorrading door een LPG-tankwagen met  

hittewerende coating.  
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: LPG-tankstation Oostelijke randweg Doetinchem

Toepasbaarheid

Tankstation
  1. LPG-vulpunt, voorraadtank en afleverzuil maken onderdeel uit van één openbaar tankstation? Ja

  2. Worden op het LPG-tankstation ook nog één of meer van de volgende stoffen verladen

        - Waterstof Nee

  3. LPG-voorraadtank wordt bevoorraad met LPG-tankwagens? Ja

  4. Eén LPG-vulpunt bedient één LPG-voorraadtank? Ja

  5. LPG-voorraadtank heeft een volume van 20 m3 of 40 m3 ? Ja

  6. LPG-voorraadtank is in de grond ingegraven of ingeterpt? Ja

  7. De afstand van het LPG-vulpunt tot aan de LPG-voorraadtank bedraagt 10-50m

  8. Zijn er venstertijden van toepassing op de laadtijden van de LPG-tankwagen? Nee

  9. De LPG-doorzet is in de milieuvergunning beperkt tot 500 m3, 1000 m3 of 1.500 m3? Ja

10. Bevinden zich mensen (niet behorend tot de inrichting van het LPG-tankstation) binnen 

      een cirkel rondom het vulpunt (eventueel ondergrondse tank) met een straal van 25 meter? Nee

Bevolking

Binnen een straal van 150 meter van het vulpunt of ondergrondse tank komen de volgende items voor:

Verzorgingstehuis, verpleegtehuis, ziekenhuis, kinderdagverblijf

Evenementenhal, congrescentrum, dierentuin

Bioscoop, theater, (voetbal)stadion

Zwembad, sporthal, tennisbaan

Of andere functies met afwijkende verblijfstijden

De rekentool is geschikt voor deze situatie
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: LPG-tankstation Oostelijke randweg Doetinchem

Technische gegevens

Aanrijkans
De opstelplaats van de tankwagen is geïsoleerd, waarbij een aanrijding van opzij tegen de leidingkast

niet aannemelijk wordt geacht (ook niet met lage snelheid)

Omgevingsbrand
1. Afstand tussen afleverzuil LPG en LPG-vulpunt:

    17,5 meter of meer

2. Afstand tussen afleverzuil benzine en LPG-vulpunt:

    5 meter of meer

3. Afstand tussen opstelplaats benzine tankauto en LPG-vulpunt:

    25 meter of meer

4. Hoogte gebouw tankstation:

    minder dan 5 meter

5. Is het tankstation voorzien van brandwerende voorzieningen (30 minuten brandwerende wanden) en

maximaal 50% gevelopeningen? :

    Ja

6. Afstand tussen gebouw tankstation en LPG-vulpunt:

    5 meter of meer
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: LPG-tankstation Oostelijke randweg Doetinchem

Omgevingsinput vulpunt

Groepsberekening 1
Naam groepsberekening Tankstation Oostelijke randweg Doetinchem
LPG-doorzet per jaar (m3) 1000
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Ja

Schil 1 : Afstand 0 - 100 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal

aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)

Woningen  [aantal] 0 0 0 0

Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Scholen, 40 uur 0 0 0

Totaal 0 0
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: LPG-tankstation Oostelijke randweg Doetinchem

Omgevingsinput vulpunt

Groepsberekening 1
Naam groepsberekening Tankstation Oostelijke randweg Doetinchem
LPG-doorzet per jaar (m3) 1000
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Ja

Schil 3 : Afstand 130 - 150 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal

aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)

Woningen  [aantal] 1 2.4 1.2 2.4

Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Scholen, 40 uur 0 0 0

Totaal 1.2 2.4
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: LPG-tankstation Oostelijke randweg Doetinchem

Omgevingsinput ingeterpte tank

Groepsberekening 1
Naam groepsberekening Tankstation Oostelijke randweg Doetinchem
LPG-doorzet per jaar (m3) 1000
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Ja

Schil 2 : Afstand 100 - 130 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal

aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)

Woningen  [aantal] 1 2.4 1.2 2.4

Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Scholen, 40 uur 0 0 0

Totaal 1.2 2.4
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: LPG-tankstation Oostelijke randweg Doetinchem

Resultaat
Groepsrisicoberekening gebaseerd op bevoorrading door een LPG-tankwagen met hittewerende coating

Groepsberekening 1
Naam groepsberekening Tankstation Oostelijke randweg Doetinchem
LPG-doorzet per jaar (m3) 1000
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Ja

Schil 1 : Afstand 0 - 100 meter
aanwezigen slachtoffers aanwezigen slachtoffers

code scenario dag dag nacht nacht
O1D20 Directe ontsteking ondergrondse tank 20 m3 0.00 0.00 0.00 0.00
B1 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld 0.00 0.00 0.00 0.00
B2 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld 0.00 0.00 0.00 0.00
B3 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 67% gevuld 0.00 0.00 0.00 0.00
B4 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 33% gevuld 0.00 0.00 0.00 0.00
B5 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 100% gevuld 0.00 0.00 0.00 0.00
B6 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 67% gevuld 0.00 0.00 0.00 0.00
B7 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 33% gevuld 0.00 0.00 0.00 0.00
T1 Intrinsiek falen van de bovengrondse tank 0.00 0.00 0.00 0.00

Schil 2 : Afstand 100 - 130 meter
aanwezigen slachtoffers aanwezigen slachtoffers

code scenario dag dag nacht nacht
O1D20 Directe ontsteking ondergrondse tank 20 m3 1.20 1.00 2.40 1.00
B1 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld 0.00 0.00 0.00 0.00
B2 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld 0.00 0.00 0.00 0.00
B3 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 67% gevuld 0.00 0.00 0.00 0.00
B4 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 33% gevuld 0.00 0.00 0.00 0.00
B5 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 100% gevuld 0.00 0.00 0.00 0.00
B6 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 67% gevuld 0.00 0.00 0.00 0.00
B7 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 33% gevuld 0.00 0.00 0.00 0.00
T1 Intrinsiek falen van de bovengrondse tank 0.00 0.00 0.00 0.00

Schil 3 : Afstand 130 - 150 meter
aanwezigen slachtoffers aanwezigen slachtoffers

code scenario dag dag nacht nacht
O1D20 Directe ontsteking ondergrondse tank 20 m3 0.00 0.00 0.00 0.00
B1 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld 1.20 1.20 2.40 2.40
B2 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld 1.20 1.20 2.40 2.40
B3 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 67% gevuld 1.20 0.29 2.40 0.77
B4 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 33% gevuld 1.20 0.00 2.40 0.00
B5 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 100% gevuld 1.20 0.00 2.40 0.00
B6 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 67% gevuld 1.20 0.00 2.40 0.00
B7 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 33% gevuld 1.20 0.00 2.40 0.00
T1 Intrinsiek falen van de bovengrondse tank 1.20 1.20 2.40 2.40
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Resultaat grafisch weergegeven
Groepsberekening 1 Tankstation Oostelijke randweg Doetinchem
Groepsberekening 2
Groepsberekening 3
Groepsberekening 4
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: LPG-tankstation Oostelijke randweg Doetinchem

Toelichting
De grafiek geeft het groepsrisico aan voor de ingevoerde situatie. Het groepsrisico is berekend met de
rekenmodule van www.groepsrisico.nl. Deze module is uitsluitend geschikt voor standaardsituaties. De
module geeft een indicatie van het groepsrisico. Voor een gedetailleerde berekening dient een risicoanalyse
met SAFETI-NL te worden uitgevoerd.De rekenresultaten kunnen worden gebruikt bij het invullen van de
verantwoordingsplicht zoals bedoeld in artikel 12 en 13 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Een
oordeel over de toelaatbaarheid van het berekende groepsrisico dient te geschieden op basis van alle
elementen van de verantwoordingsplicht. Zie hiervoor de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico.
Deze rekenmodule is ontwikkeld door Antea Group (voorheen ingenieursbureau Oranjewoud), in
samenwerking met het ministerie van I&M en de Vereniging Vloeibaar Gas.
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Bijlage 8  Quickscan natuurtoets
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1. INLEIDING  
 

1.1 Inleiding 
 

Er is het voornemen voor de realisatie van een tankstation aan de oostelijke rondweg te Doetinchem. Het 
voorkomen van beschermde planten- en diersoorten vormt een te onderzoeken aspect omdat met de plannen 
effecten kunnen gaan ontstaan op soorten die beschermd zijn via de Flora- en faunawet en per 1 januari 2017 
via de Wet Natuurbescherming. Mogelijk moet rekening gehouden worden met deze soorten, bij de ruimtelijke 
procedure, als zijn voorkomen. Op grond hiervan is aan Adviesbureau Mertens B.V. uit Wageningen gevraagd 
om een verkennend veldonderzoek uit te voeren naar het voorkomen van wettelijk beschermde soorten en om bij 
het eventueel voorkomen hiervan, aan te geven hoe hiermee dient te worden omgegaan. In dit rapport worden 
de resultaten van deze verkenning gepresenteerd.   
  

1.2 Het plangebied en de plannen 
 

Het plangebied van het tankstation is gelegen aan oostelijke rondweg te Doetinchem (zie figuur 1 voor de 
globale ligging en bijlage 1 voor de exacte ligging en begrenzing). Dit gebied bestaat uit grasland. Rondom 
het plangebied zijn tevens graslanden te vinden. 
Ten behoeve van de aanleg van het tankstation zal het plangebied bouwrijp worden gemaakt en worden 
omgevormd tot tankstation met bijbehorende voorzieningenplaats met parkeerplaatsen. In figuur 2 en 3 
wordt respectievelijk een beeld gegeven van het plangebied en de omgeving van het plangebied op 
dinsdag 18 oktober 2016.   
 
 

 
Figuur 1. Globale ligging van het plangebied Tankstation aan de oostelijke rondweg te Doetinchem 
(rood).    
 
 
 

 

N ▲ 
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Figuur 2. Aanzicht van het plangebied en directe omgeving van het Tankstation.  
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Figuur 3. Aanzicht van de omgeving van het plangebied van het tankstation.  
 
 

1.3 Doelstelling van het onderzoek 
 

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt inzichtelijk gemaakt welke wettelijk beschermde 
natuurwaarden in het kader van de soortbescherming van planten- en diersoorten te verwachten zijn. 
Anderzijds worden de consequenties van deze aanwezigheid voor de planontwikkeling weergegeven.  
Gelet op de opdracht genoemd in de inleiding en de doelstelling, is het van belang dat de volgende vragen 
worden beantwoord: 
1. Welke wettelijk beschermde planten- en diersoorten komen mogelijk voor ter plaatse van en in de 

directe omgeving van het plangebied? 
2. Welke verwachte wettelijk beschermde planten- en diersoorten ondervinden nadelen van de 

plansituatie? 
3. Hoe dient te worden omgegaan met eventuele negatieve effecten van de plansituatie op wettelijk 

beschermde planten- en diersoorten? 
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1.4 Opbouw rapport 
 

Na een korte uitleg over de beschermde soorten (hoofdstuk 2) komen achtereenvolgens aan de orde: 
- De onderzoeksmethode (hoofdstuk 3). 
- Een beschrijving van de aanwezigheid van beschermde soorten (hoofdstuk 4). 
- Een beoordeling van de effecten op beschermde soorten (hoofdstuk 5). 
In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte definities en afkortingen.   
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2. BESCHERMDE PLANTEN- EN DIERSOORTEN  
 
 

2.1 Flora- en faunawet  
 

In 1992 is de Flora- en faunawet geïntroduceerd ter vervanging van onder andere de Vogelwet  en 
Jachtwet 1954. Deze wet is vanaf juli gefaseerd 1999 in werking getreden. In de Flora- en faunawet zijn 
regels gegeven over de bescherming van de in het wild levende planten- en diersoorten, mede ter 
uitvoering van de soortbescherming in de Europese Richtlijnen (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn). Deze 
soortenbescherming van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn geïntegreerd in de Flora- en faunawet. 
Deze soortenbescherming houdt in dat handelingen zoals het doden, opzettelijk verontrusten, verstoren of 
vernietigen van vaste rust- en verblijfplaatsen, holen, nesten, eieren van dieren en het uitgraven, plukken 
en vernietigen van groeiplaatsen van planten verboden zijn.  
 
Een ruimtelijke ingreep kan gepaard gaan met negatieve effecten op planten en dieren. Om een ruimtelijk 
plan tot uitvoering te kunnen brengen die negatieve effecten heeft op beschermde soorten, is in een aantal 
gevallen een ontheffing van het Ministerie van Economische Zaken noodzakelijk. Om een dergelijke 
ontheffing te kunnen verkrijgen, moet aangetoond worden dat de voorgenomen ruimtelijke ingreep geen 
afbreuk zal doen aan de gunstige staat van instandhouding van de beschermde soorten. Qua mate van 
bescherming kan onderscheid worden gemaakt in de volgende drie beschermingsregimes. 
 
Algemeen voorkomende soorten (categorie 1: lichte bescherming) 
Voor algemeen voorkomende soorten zoals haas, egel, veldmuis, bruine kikker of gewone pad geldt sinds 
begin 2005 een algemene vrijstelling. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd als 
zij worden geschaad op voorwaarde dat met deze soorten goed omgegaan wordt: zij mogen niet onnodig 
gedood of gewond worden en activiteiten dienen buiten de kritieke periode plaats te vinden.  
 
Minder algemeen voorkomende soorten (categorie 2: matige bescherming) 
Voor soorten die minder algemeen voorkomen als eekhoorn, steenmarter, levendbarende hagedis en 
diverse soorten orchideeën geldt dat een ontheffing vereist blijft bij ruimtelijke ingrepen die negatieve 
effecten voor deze soorten hebben. Een uitzondering hierop kan gemaakt worden als wordt gewerkt 
volgens een door de Minister van Economische Zaken goedgekeurde gedragscode. In zo’n gedragscode 
geeft een sector of initiatiefnemer zelf aan welke gedragslijnen men volgt om het schaden van 
beschermde soorten zo veel mogelijk te voorkomen. Bij het hebben van een gedragscode voor de minder 
algemeen voorkomende soorten is alleen nog een ontheffing nodig voor werkzaamheden die niet conform 
de gedragscode worden uitgevoerd.   
 
Strikt beschermde soorten (categorie 3: strikte bescherming) 
Voor soorten die in bijlage IV van de Habitatrichtlijn staan, vanwege de Vogelrichtlijn te beschermen 
vogelsoorten en soorten die zijn opgenomen bijlage 1 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en 
plantensoorten (o.a. ringslang, hazelworm, boommarter, das en waterspitsmuis) geldt dat een ontheffing 
alleen wordt verleend als geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van deze 
soorten, er geen andere bevredigende oplossing voor de ingreep bestaat en er sprake is van een in of bij 
de wet genoemd belang.   
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2.2 Wet natuurbescherming  
 

Naar verwachting wordt 1 januari 2017 de nieuwe Wet natuurbescherming van kracht. Deze wet integreert 
de Flora- en faunawet, Boswet en Natuurbeschermingswet 1998 tot één wet. Deze wet implementeert 
tevens de Vogel- en Habitatrichtlijn en andere verdragen in het nationaal natuurbeschermingsrecht. Het 
bevoegd gezag wordt Gedeputeerde Staten van de Provincie(s) waar een project wordt gerealiseerd. 
Gedeputeerde Staten kunnen deze bevoegdheid ook overdragen conform lid 7 van deze wet. De nieuwe 
Wet natuurbescherming sluit aan bij de internationale kaders zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn. De 
soortbescherming richt zich dan ook primair op de bescherming van plant- en diersoorten die genoemd 
zijn in deze richtlijnen. Daarnaast zal een deel van de soorten van de Rode Lijst (zie paragraaf 2.3) 
worden beschermd via de Nieuwe Wet natuurbescherming. Tevens geldt voor alle soorten de algemene 
zorgplicht, zoals deze ook al geldt onder de Flora- en faunawet.  
Indien een plan resulteert in negatieve beïnvloeding van een soort of soorten kan ontheffing worden 
verleend conform artikel 3.3 van de Nieuwe Wet natuurbescherming voor soorten van artikel 3.1 en 3.2 
(Vogelrichtlijnsoorten). Ontheffing kan worden verleend conform artikel 3.8 van de Nieuwe Wet 
natuurbescherming voor soorten van artikel 3.4 en 3.6 (Habitatrichtlijnsoorten). De criteria voor 
ontheffingsverlening voor deze soorten zijn identiek aan die van de Flora- en faunawet omdat de 
ontheffingsgronden van de Vogel- en Habitatrichtlijn gelijk zijn gebleven. Het nationaal recht staat het niet 
toe om hiervan af te wijken.   

 
 

2.3 Rode lijst 
 

De Rode lijst met bedreigde soorten is eind 2004 gepubliceerd in de Staatscourant en voor een deel in 
2009 herzien. Aan de op deze lijst genoemde soorten komt bescherming toe voor zover zij vallen onder 
het beschermingsregime van de Flora- en faunawet.  

 
Tussen de Flora- en faunawet en de Rode lijsten bestaat geen formele relatie. Alleen op basis van 
“gunstige staat van instandhouding” kunnen bij beschermde Rode lijstsoorten "zwaardere" 
randvoorwaarden gelden ten aanzien van mitigerende en compenserende maatregelen dan voor 
algemene soorten. Zo zal het bij zeer algemeen voorkomende soorten die niet afnemen in aantal (geen 
Rode lijstsoort) relatief eenvoudig zijn om aan te tonen dat de "gunstige staat van instandhouding" niet in 
het geding komt. Voor soorten met een beperkt verspreidingsbeeld en die afnemen in aantal (soorten die 
wél op de Rode lijst staan) is een uitgebreide effectenstudie wenselijk. Voor deze soorten geldt namelijk de 
zorgplicht (artikel 2 van de Flora- en faunawet). Deze zorgplicht houdt in dat iedereen voldoende zorg in 
acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun leefomgeving en voor alle planten en 
hun groeiplaats. Dit artikel is derhalve ook gericht op het voorkomen van doden en verwonden van 
algemene soorten. Onder de Nieuwe Wet natuurbescherming zijn een aantal Rode lijst soorten gekomen. 
Op deze manier wordt nader invulling gegeven aan de bescherming van soorten die in aantal en/of 
verspreiding afnemen. 



       Quick scan beschermde planten- en diersoorten tankstation aan de oostelijke rondweg te Doetinchem. 
Eindrapport november 2016 

 

Adviesbureau Mertens 8 Wageningen 
 

 

3. METHODE  
 
 

Op dinsdag 18 oktober 2016 is een bezoek gebracht aan het plangebied van het tankstation aan de 
oostelijke rondweg te Doetinchem en de omgeving. Gedurende dit bezoek is dit gebied en de directe 
omgeving beoordeeld op het mogelijk voorkomen van beschermde planten- en diersoorten. Dit vond plaats 
aan de hand van aanwezige ecotopen en sporen. Er is beperkt gebruik gemaakt van bestaande 
verspreidingsgegevens om het (potentieel) voorkomen van beschermde soorten te bepalen omdat deze 
via o.a. Waarneming.nl worden beheerd voor een veel groter gebied. Binnen dit grotere gebied is het 
natuurgebied De Zumpe gelegen met het SBB reservaat De Zumpe. Tevens is buiten het plangebied (ten 
noorden van het plangebied) de Slingebeek gelegen. Het plangebied is daarnaast in de uiterste 
zuidoosthoek van het kilometerhok 218-442 gelegen waardoor ook gegevens op kilometerniveau 
(www.telmee.nl, waarneming.nl) een vertekend beeld geven van in het verleden aangetroffen soorten. 
Overige waarnemingen worden op een nog groter schaalniveau weergegeven in verspreidingsatlassen.  
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4. RESULTAAT INVENTARISATIE EN BEOORDELING  
 
 

4.1 Flora 
 

Het plangebied Tankstation aan de oostelijke rondweg te Doetinchem  is begroeid met kruidachtige 
vegetatie die af en toe wordt gemaaid. De vegetatie is het pionierecotoop niet ontgroeid. Er komen 
overwegend grassen in het plangebied voor. Het voorkomen van beschermde planten wordt derhalve 
uitgesloten. Gedurende het verkennend veldonderzoek op dinsdag 18 oktober 2016 zijn geen beschermde 
plantensoorten of resten van beschermde plantensoorten vastgesteld. Op grond hiervan wordt het 
voorkomen van beschermde plantensoorten uitgesloten.  

 

4.2 Vleermuizen 
 

Het voorkomen van verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en overwinteringsplaatsen van vleermuizen kan 
worden uitgesloten. Het ontbreekt aan bebouwing en bomen waarin vleermuizen kunnen verblijven.   
 
Gelet op het feit dat er in potentie geen verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen zijn, zijn de daaraan 
gerelateerde vliegroutes eveneens uit te sluiten. In de randen van plangebied ontbreekt het aan 
rechtlijnige landschapselementen waarop vleermuizen zich kunnen oriënteren. Effecten op vliegroutes 
worden derhalve uitgesloten.  
 
Het voorkomen van migratieroutes wordt uitgesloten omdat grootschalige landschapselementen zoals 
dijken en rivieren niet aansluiten op het plangebied Tankstation aan de oostelijke rondweg te Doetinchem .  
 
Met de realisatie van de plannen zal het gebied van vorm veranderen. Met de realisatie van de plannen zal 
de vegetatie van het plangebied verloren gaan en wordt enig cultuurgroen gerealiseerd. Mogelijk 
foerageert er sporadisch gewone dwergvleermuis als gevolg van de aanwezige ecotopen, de ligging in een 
open gebied en het ontbreken van landschapselementen. Het plangebied is nu niet van waarde als 
essentieel foerageergebied en in de toekomst zal deze functie niet verminderen. In de omgeving zijn 
daarnaast alternatieve foerageermogelijkheden. Effecten op de foerageermogelijkheden van vleermuizen 
worden derhalve uitgesloten.  
 
 

4.3 Overige zoogdieren  
 

Gelet op de aanwezige ecotopen van het plangebied en de ligging langs een rondweg, wordt het 
voorkomen van matig of zwaar beschermde zoogdieren uitgesloten. Mogelijk bevindt zich plaatselijk wel 
veldmuis en mol. Voor deze algemene soort bestaat een algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet. 
Dit ontheffingenbeleid wordt voorgezet onder de Nieuwe Natuurwet.   
 

4.4 Broedvogels 
 
Gedurende het verkennend veldonderzoek op dinsdag 18 oktober 2016 zijn geen geschikte (potentiële) 
nestlocaties aangetroffen die eventueel van waarde zouden kunnen zijn voor vogels (met vaste rust- en 
verblijfplaatsen). Derhalve kunnen effecten op broedvogels (met vaste rust- en verblijfplaatsen) worden 
uitgesloten.  
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4.5 Amfibieën 
  
Door het ontbreken van constant oppervlaktewater in het plangebied en de ligging in langs een rondweg, 
is het plangebied geen belangrijk leefgebied voor amfibieën. Plaatselijk komen mogelijk sporadisch de 
bruine kikker en gewone pad voor. Deze soorten zijn licht beschermd en niet bedreigd. Voor deze licht 
beschermde soorten bestaat een algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet. Dit ontheffingenbeleid 
wordt voorgezet onder de Nieuwe Natuurwet.  Het plangebied bezit geen ecotopen voor matig of zwaar 
beschermde amfibieën zoals de poelkikker. Deze soort komt wel voor in de omgeving (Waarneming.nl, 
Creemers & Delft, 2009) maar heeft een zeer beperkte actieradius en is afhankelijk van 
landschapselementen zoals poelen. Het voorkomen hiervan kan dan ook worden uitgesloten doordat deze 
landschapselementen ontbreken.   

 

4.6 Vissen 
 

Door het ontbreken van oppervlaktewater in en rond het plangebied, wordt het voorkomen van vissen 
uitgesloten.  
 

4.7 Reptielen 
 
Gezien de huidige aanwezige ecotopen van het plangebied ten opzichte van de verspreiding van reptielen 
(zie Waarneming.nl, Ravon.nl, Creemers & Delft, 2009), kan de aanwezigheid van reptielen worden 
uitgesloten.  
 

4.8 Overige 
 

Gezien de huidige aanwezige ecotopen kan de aanwezigheid van beschermde geleedpotigen en 
mollusken (o.a. brede geelgerande waterroofkever en zeggekorfslak) worden uitgesloten. 
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5. SAMENVATTENDE CONCLUSIE  
 
 
 
Er is het voornemen voor de realisatie van een Tankstation aan de oostelijke rondweg te Doetinchem. 
Deze activiteit kan samen gaan met effecten op beschermde planten- en diersoorten. Op grond hiervan is 
een verkennend veldonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde soorten.  
 
Er is vastgesteld dat het voorkomen van matig of zwaar beschermde soorten is uitgesloten. Het 
plangebied bezit geen mogelijkheden voor vleermuizen of broedvogels om te verblijven. Wel vliegen er 
vleermuizen in lage dichtheid. Gedurende en na realisatie van de plannen kunnen deze soorten er blijven 
vliegen. Effecten op vleermuizen worden derhalve uitgesloten. Er kunnen daarnaast algemene licht 
beschermde zoogdieren en amfibieën voorkomen. Voor deze algemene soorten bestaat een algemene 
vrijstelling van de Flora- en faunawet. Dit ontheffingenbeleid wordt voorgezet onder de nieuwe Wet 
natuurbescherming.  Voor overige soort(groep)en is het gebied verder volledig ongeschikt.   
 
Op grond van bovenstaande analyse worden effecten op matig en zwaar beschermde planten- en 
diersoorten uitgesloten; de plannen van het tankstation aan de oostelijke rondweg te Doetinchem zijn niet 
in strijd met het gestelde binnen de Flora- en faunawet en de nieuwe Wet natuurbescherming. 
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1. PLANGEBIED  
 

 

 
 
 



 
 

 

 

2. BEGRIPPEN 
 
 
 
Baltsplaats  Plaats waar een vleermuis al roepend rondvliegt in de herfst en die doorgaans wordt 

verdedigd tegen andere mannetjes.  
 
Foerageergebied Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert. Dat gebied wordt 

regelmatig bezocht door vleermuizen om in te foerageren en dat doorgaans meerdere 
foerageerplaatsen kent die langere tijd worden gebruikt.  

 
Foerageerplaats Plek (jachtplek) waar wordt gejaagd door vleermuizen. De plek kan in de directe omgeving 

van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop. 

Kolonie  Groep vleermuizen (kleine groep mannetjes of meestal grotere groep vrouwtjes, soms 
gemengd (soorten, geslacht)) die in het voorjaar tot de herfst bijeen blijven. De groep kan 
zich vestigen in gebouwen (in spouwmuren of onder daklijsten e.d.) of bomen 
(spechtengaten, scheuren). Een groep vrouwelijke vleermuizen wordt ook wel aangeduid als 
een kraamkolonie. In zo'n groep worden jongen geboren en grootgebracht. Een kolonie 
maakt vaak gebruik van meerdere verblijfplaatsen die soms gelijktijdig worden gebruikt. 

 
Migratieroute Een vaste route van zomerverblijfplaats naar winterverblijfplaats en visa versa (zie ook 

vliegroute) of een route in een andere tijd; bijvoorbeeld tussen foerageerplaatsen.  
 
Paarplaats  Territorium van territoriale mannetjes. Voor de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis 

is dit doorgaans te vinden in boomholten. Voor de laatvlieger en de dwergvleermuis is dit te 
vinden in gebouwen. Voor de watervleermuis is dit te vinden in bomen en later, tegen de 
winter, zijn ze te vinden in overwinteringverblijven. Het mannetje vormt een harem met 
meerdere vrouwtjes. De paartijd valt in de herfst (uitgezonderd de grootoorvleermuis waarbij  
het in april valt (vroege voorjaar). De hier geschetste situatie van de paring wordt in dit 
rapport omschreven als “herfst situatie”. 

 
Verblijfplaats Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere 

vleermuizen verblijven (overdag of ’s winters permanent). 
 
Vliegroute  Route die door vleermuizen elke avond wordt gebruikt om van de kolonieplaats naar 

foerageergebied te vliegen en visa vers (zie ook migratieroute). Vrouwtjes met jongen keren 
soms midden in de nacht terug om de jongen te zogen en gebruiken dan de route. 
Vliegroutes liggen over het algemeen langs lijnvormige (landschaps)elementen als 
bomenlanen, huizenrijen e.d. De functies zijn beschutting bij winderig en koud weer, 
oriëntatie in verband met de echolokatie-geluiden en het vinden van voedsel. 

 
Voorbijvliegend Vleermuizen die voorbijvliegen, niet via een vaste route. Het betreft meestal zwervers of 

trekkers. 
 
 
Zwermen  Direct na het uitvliegen, naar vooral voor het invliegen bij een kolonie zwermt een deel van 

de kolonie rond de kolonieplaats. Zwermgedrag is derhalve een indicatie voor een eventuele 
kolonieplaats.  

 

Winterverblijfplaats Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap  
(hybernation) gaan. Deze ruimte is doorgaans donker, heeft een hoge luchtvochtigheid en  



 
 

 

temperatuurwisselingen zijn nihil. 
 
Zomerverblijfplaats Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap  zijn waarvan  

niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In 
sommige gevallen  vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.  
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Locatie en administratieve gegevens 

Projectnaam Tankstation Oostelijke Randweg Doetinchem  

Projectcode 20182270 

Type onderzoek Bureau- en inventariserend veldonderzoek (BO 

en IVO-O, verkennende fase) 

OM-nummer 4645101100 (bureauonderzoek)  

4648115100 (inventariserend veldonderzoek) 

Projectleider N. de Vries  

Contact T: +31-85-3031540 

M: +31-6-28378928 

E: nynke.de.vries@salisburybv.nl 

Opdrachtgever Gemeente Doetinchem 

Dhr. E. Dokter 

Contact Postbus 9020 

7000 HA  Doetinchem 

 T: 0314-377 470 

Bevoegde overheid Gemeente Doetinchem,  

namens deze: Regiodienst Achterhoek 

Dhr. D. Kastelein 

Elderinkweg 2 

7255 KA Hengelo (Gld) 

T: 06-24726057 

Plaats Doetinchem 

Gemeente Doetinchem 

Provincie Gelderland 

Kaartblad 40O 

Coördinaten 

Kadastrale informatie 

Centrumcoördinaten: 218.804 / 442.240 

DTC01-M- 5199, 5203, 5187 

Oppervlakte Circa 9030 m² 

NAP-hoogte maaiveld Circa 13,36 m +NAP 

Uitvoering onderzoek Week 43 en 44 van 2018 

Beheer en locatie documentatie Salisbury Archeologie b.v. en e-depot 
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Samenvatting resultaten 

Vraagstelling Bestaat er een gerede kans dat het plangebied waardevolle 

archeologische resten bevat uit de periode Laat Paleolithicum – 

Nieuwe Tijd? 

Geologie 

 

Geomorfologie 

Het plangebied ligt in rivierensysteem, waar dekzand is afgezet. Op dit 

dekzand is mogelijk een dun esdek aanwezig. 

Dekzandwelving 

Bekende archeologische waarden Geen bekende archeologische waarden in het plangebied.  

Historische waarden In het gebied waarin Doetinchem ligt, zijn al sporen van menselijke 

aanwezigheid vanaf het Mesolithicum, hoewel permanente bewoning 

pas vanaf de Vroege Bronstijd optreed. In de Romeinse tijd is er door 

de Romeinen bewoning geweest, hoewel deze ook weer wegtrokken. 

Vermoedelijk is de stad tussen 796 en 838 gesticht, in de Frankische 

tijd. In de naam zou het Frankische heem zitten, welke in deze tijd in 

zwang kwam. Rond 1100 begon de stad te groeien en werd een 

stadsmuur gebouwd tegen plunderingen. In 1236 verkreeg de stad 

stadsrechten. 

 

Het plangebied ligt in het buitengebied van de oude stad Doetinchem. 

Dit gebied is vooral als bebost gebied of als weiland/akker in gebruikt 

geweest. Op de kaart uit de Hottinger Atlas is het plangebied 

onbebouwd. Op het Minuutplan is het plangebied onbebouwd. Op 

kaartmateriaal uit 1870 en later is te zien dat het plangebied deels op 

een welving of verhoging, en deels in een bebost perceel. Rond 1930 

verdwijnt de bebossing en is het perceel onbebouwd en waarschijnlijk 

als akker in gebruik. Dit beeld is niet veranderd ten opzichte van het 

beeld in 1970. Er zijn op historisch kaartmateriaal geen aanwijzingen 

voor bebouwing. 

Verwachting Volgens de gemeentelijke archeologische beleidskaart ligt het 

plangebied in een zone met een lage verwachting. Op basis van het 

bureauonderzoek worden resten uit de periode Paleolithicum – Vroege 

Middeleeuwen verwacht indien er een intact esdek aanwezig is. Dan is 

de verwachting op resten uit deze periode middelhoog. De 

verwachting op resten uit de Middeleeuwen – Nieuwe Tijd is laag. Dit is 

gebaseerd kaartmateriaal waarop het plangebied in gebruik is als 

akkerland en onbebouwd is.  

Gehanteerde methode Bureauonderzoek, gevolgd door een inventariserend veldonderzoek, 

verkennende fase (IVO-O). 

Resultaten  De bodemopbouw in het plangebied kan worden omschreven als een 

donkerbruine, zwak humeuze bouwvoor tot maximaal 50 cm dik, die met 

een scherpe overgang op witgeel, matig grof, zwak siltig zand gelegen is, 

wat geïnterpreteerd is als de C-horizont van de Pleistocene afzettingen. 

Er zijn geen sporen van uitloging, houtskool of aardewerk. Op basis 

hiervan kan gesteld worden dat er geen indicatie is voor een intact 

esdek, en dat eventueel aanwezige archeologische resten reeds 

verstoord zijn. De archeologische verwachting is hierbij omschreven als 

laag, in overeenstemming met de gemeentelijke archeologische 

beleidskaart. 
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Aanbeveling Op basis van de resultaten van het verkennend booronderzoek, kan 

worden geconcludeerd dat de verwachtingswaarde voor het 

plangebied inderdaad laag is, zoals op de beleidskaart aangegeven. De 

kans op het aantreffen van een (intacte) archeologische vindplaats in 

het plangebied, wordt klein ingeschat omdat de bodem verstoord is 

tot in de C-horizont van de Pleistocene afzettingen. Met het oog op 

voorgaande adviseert Salisbury Archeologie b.v. het plangebied vrij te 

geven voor de voorgenomen ingrepen.  
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1 Aanleiding tot het onderzoek  

1.1 Onderzoekskader 

In opdracht van Gemeente Doetinchem heeft Salisbury Archeologie b.v. een bureau- en inventariserend 

veldonderzoek (BO en IVO-O, verkennende fase) uitgevoerd met betrekking tot het plangebied 

Tankstation Oostelijk Randweg in Doetinchem (afb.1). Het plangebied betreft een perceel gelegen aan de 

Randweg Oost (kadastrale nummers DTC01-M- 5199, 5203, 5187). Momenteel is het plangebied in gebruik 

als groenstrook langs de Oostelijke Randweg en weiland. De gemeente wil er een tankstation bij bouwen. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Doetinchem. 

Het bureau- en veldonderzoek is uitgevoerd door N. de Vries (KNA-Archeoloog) conform de 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 4.1) en de Erfgoedverordening Doetinchem1 in week 

43 en 44 van 2018.  

Het plangebied valt op de gemeentelijke beleidskaart binnen een zones AWV-categorie 7 en 8. Dit is op de 

beleidskaart (bijlage 1), respectievelijk aangegeven met een geel en een groen vlak. Aan categorie 7 is een 

middelmatige kans op archeologie toegekend. In deze zone geldt dat er bij bodemingrepen dieper dan 30 

cm –mv of dieper dan de bekende bodemverstoring onderzoek en plangebieden groter dan 100 m² 

vroegtijdig inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. Voor gebieden in 

categorie 8 geldt een kleine kans op archeologie. Hier moet bij bodemingrepen dieper dan 30 cm –mv of 

dieper dan de bekende bodemverstoring en plangebieden groter dan 5000 m² archeologisch onderzoek 

uitgevoerd hebben.  

In het beleidsplan “Buitengebied 2012” wat voor de locatie geld, is een waarde archeologie 3 opgenomen. 

Dit houd in dat bij ingrepen groter dan 1000 m2 archeologische onderzoek noodzakelijk is. 

De voorgenomen ingrepen, met een oppervlakte van ca. 9030 m2, overschrijden deze waardes en hierom is 

archeologisch onderzoek noodzakelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Erfgoedverordening Doetinschem, versie 2010. http://www.doetinchem.nl 



 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 1. Topografische kaart met het plangebied (rood omlijnd) en omgeving; bron: www.pdok.nl).  
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1.2 Huidige en toekomstige situatie op de onderzoekslocatie 

Het plangebied ligt ten oosten van de Oostelijke Randweg te Doetinchem (afb. 1). Op de locatie is de 

bouw van een tankstation met op- en afritten gepland. Momenteel is het gebied in gebruik als weiland en 

groenstrook. Voor het tankstation zullen ondergrondse brandstoftanks en bijbehorende infrastructuur 

worden aangelegd. Precieze verstoringsdieptes zijn momenteel nog onbekend. Op verzoek van de 

opdrachtgever is de plantekening niet opgenomen in het rapport. Het plangebied is ongeveer 9030 m² 

groot. De maaiveldhoogte in het plangebied is ongeveer 13,36 m +NAP2. 

 

1.3 Begrenzing onderzoeks- en plangebied 

Belangrijk is onderscheid te maken tussen het onderzoeksgebied en het plangebied. Met het plangebied 

wordt het gebied bedoelt waarop de plannen van de opdrachtgever betrekking hebben. Binnen dit gebied 

kunnen eventueel aanwezige archeologische resten worden verstoord door de voorgenomen 

graafwerkzaamheden.  

 

Het onderzoeksgebied omvat het gebied waarover informatie is verzameld om een goed beeld te 

verkrijgen van de eventueel aanwezige archeologische waarden. Het onderzoeksgebied is veelal groter dan 

het plangebied en in dit geval is een straal van 1000 meter rond het plangebied genomen.  

 

 

1.4 Doel van het onderzoek 

Bureauonderzoek 

Doel van het bureauonderzoek is het verkrijgen van inzicht in bekende en te verwachten archeologische 

waarden in en in de omgeving (onderzoeksgebied) van het plangebied. Op basis van de verkregen informatie 

wordt een archeologisch verwachtingsmodel voor het plangebied opgesteld. Hierin wordt beschreven of er 

archeologische resten aanwezig (kunnen) zijn in het plangebied, wat de potentiële aard en omvang van de 

voorgenomen werkzaamheden zijn en of deze een bedreiging vormen voor het bodemarchief. Indien dit het 

geval is, wordt geadviseerd op welke wijze hiermee in het vervolgtraject van de plannen rekening dient te 

worden gehouden. 

 

Inventariserend veldonderzoek 

Het doel van het inventariserend veldonderzoek, verkennende fase (IVO-O) is het toetsen van het 

verwachtingsmodel en door middel van boringen vast te stellen in welke mate de bodemopbouw intact is. 

 

 

1.5 Onderzoeksvragen 

De gemeente Doetinchem heeft zelf een archeologisch beleid opgesteld en vastgesteld, maar heeft 

besloten om in enkele overkoepelende zaken aan te sluiten bij de archeologische regio Achterhoek. 

Hierin zijn onder andere de eisen aan het archeologisch bureauonderzoek opgenomen3. De volgende 13 

onderzoeksvragen dienen in het onderzoek beantwoord te worden: 

1. Wat is a) de aard (ontstaanswijze), b) diepteligging en c) ouderdom van de relevante natuurlijke 

afzettingen in het omringende gebied (binnen een afstand tot ca. 200 m van de 

onderzoekslocatie) en in de ondiepe ondergrond? d) Hoe dik is de holocene deklaag? 

2. Wat is a) de aard (ontstaanswijze en classificatie) b) diepteligging, c) genese en d) gaafheid van 

natuurlijke bodemhorizonten in het omringende gebied? 

3. Wat is a) de aard (ontstaanswijze), b) diepteligging, c) genese en d) gaafheid van eventueel 

aanwezige antropogene bodemhorizonten (akkerlagen en overige ‘verstoringslagen’, bemestings-

lagen e.d.) in het omringende gebied? 

4. Wat is a) de aard (ontstaanswijze), b) dikte, en c) omvang van eventueel in het omringende gebied 

voorkomende afdekkende lagen en de (geschatte) ouderdom daarvan (plaggendek, stuifzandlaag, 

colluvium, kleidek, afvallaag, ophogingslaag)? 

                                                           
2 www.ahn.nl 
3 Willemse, N.W., Kocken, M.H.J.M., 2012, Archeologie met beleid, afwegingskader voor archeologiebeleid in de Regio Achterhoek. 
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5. Wat is het historisch landgebruik van de onderzoekslocatie en het omringende gebied geweest, 

uitgaande van a) de Hottingerkaart, b) het Kadastraal minuutplan, c) de Topografisch Militaire 

Kaart 1850 en d) het Bonneblad? 

6. Welke gegevens met betrekking tot archeologische complexen (‘waarnemingen’ inclusief 

uitkomsten historisch kaartonderzoek uit 5) zijn reeds binnen het onderzoeksgebied en/of binnen 

de landschappelijke eenheden rondom de onderzoekslocatie bekend? Vermeld per vondst- en/of 

spoorcomplex minimaal: a) bronvermelding (onderzoeksrapportages, ARCHIS-gegevens), b) de 

materiaalcategorieën, c) ouderdom, d) ruimtelijke (geografische) verspreiding, e) stratigrafische 

verspreiding (diepteligging en/of dikte vondstlaag), f) fragmentatie, g) waarnemingsmethode, h) 

interpretatie. 

7. Gegeven 1 tot en met 4; met welke (primaire) natuurlijke formatieprocessen (fasen van 

sedimentatie, erosie, laterale verplaatsing, bodemvorming, degradatie e.d.) heb je te maken in het 

onderzoeksgebied  

8. Gegeven 5 en 6; met welke (primaire) culturele formatieprocessen (grondbewerking, bemesting, 

ophoging, betreding, percelering, [de-] constructie, materiaaltypen, materiaalgebruik en 

materiaaldepositie e.d.) heb je te maken in het onderzoeksgebied [inclusief (sub)recente 

bodemverstoring als gevolg van (sub)recent landgebruik/inrichting]? 

9. Gegeven 7 en 8; welke kunnen een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming (geografisch en 

stratigrafisch) van eventuele aanwezige vondstspreidingen, de vondstdichtheid, vondst- en 

spoorniveaus (stratigrafisch), en de fysieke kwaliteit van eventueel aanwezige archeologische 

resten? 

10. Gegeven 1 tot en met 9; wat is de aard (mobilia [materiaalsoorten, fragmentatie, dichtheden], 

immobilia, ruimtelijke en stratigrafische spreiding, etc.) van (mogelijk) aanwezige vondst- en/of 

spoorcomplexen? 

11. Hoe manifesteren deze zich tijdens prospectieonderzoek (prospectiekenmerken, geografisch en 

stratigrafisch)? 

12. Welke vondst- en/of spoorcomplexen (conform het principediagram) kunnen binnen het 

onderzoeksgebied aangetoond worden? Licht beargumenteerd toe. 

13. Met de inzet van welke zoekmethoden (detectie- en waarnemingsvorm, monsterbehandeling en 

zoekstrategieën) kunnen deze vondst- en/of spoorcomplexen (indicatoren) systematisch 

opgespoord worden (zoeksleuven, booronderzoek, veldkartering, geofysisch etc.)? Licht 

beargumenteerd toe met verwijzing naar de verschillende KNA-leidraden. 

 

Voor het inventariserend booronderzoek gelden de volgende aanvullende onderzoeksvragen: 

14. Wat is a) de aard (ontstaanswijze, textuur, kleur), b) diepteligging en c) ouderdom van de 

relevante natuurlijke afzettingen in de ondiepe ondergrond ter plaatse van het 

onderzoeksgebied? d) hoe dik is de holocene deklaag?  

15. Wat is a) de aard (kleur, textuur, samenstelling), b) diepteligging, c) genese en d) gaafheid van 

natuurlijke en eventueel antropogene bodemhorizonten (akkerlagen en overige 

‘verstoringslagen’, bemestingslagen e.d.), ter plaatse van het onderzoeksgebied? 

16. Wat is a) de aard, b) dikte en c) omvang van eventueel ter plaatse van het onderzoeksgebied 

voorkomende afdekkende lagen en de (geschatte) ouderdom daarvan (plaggendek, stuifzandlaag, 

kleidek, afvallaag, ophogingslaag)? 

17. Indien er afdekkende lagen voorkomen; wat is a) de aard (ontstaanswijze, kleur, textuur, 

samenstelling), b) gaafheid en c) dikte van het onderliggende afgedekte bodemprofiel (natuurlijke 

en antropogene bodemhorizonten zoals oude akkerlagen) en/of afzettingen? 

18. Wat is a) de diepte tot waarop artefacten van recente ouderdom (‘modern’ afvalmateriaal) in het 

bodemprofiel voorkomen en/of b) tot welke diepte in het bodemprofiel is sprake van een 

‘recente’ bodemverstoring (bodemgaafheid)? 
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2 Bureauonderzoek 

Voor het bureauonderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

▪ Actueel Hoogtebestand Nederland 2 (AHN, http://www.ahn.nl, 0,5 m opgevuld); 

▪ De bodemkaart van Nederland (https://zoeken.cultuureelerfgoed.nl); 

▪ De geomorfologische kaart van Nederland (https://zoeken.cultureelerfgoed.nl); 

▪ De archeologische monumentenkaart (AMK; http://archeologieinnederland.nl/bronnen-en-

kaarten/amk); 

▪ Archeologische beleidskaart Gemeente Doetinchem (http://www.doetinchem.nl); 

▪ De kadastrale kaart van 1811-1832 (http://www.hisgis.nl); 

▪ Bonneblad 1900 (https://zoeken.cultureelerfgoed.nl); 

▪ Google Earth (www.google.nl); 

▪ Ondergrondgegevens (https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens); 

▪ Verstoringen (www.bodemloket.nl). 

▪ Historisch kaartmateriaal; de Hottingerkaart, Kadastraal Minuutplan, Topografisch Militaire kaart 1850 

 

2.1 Geologie en geomorfologie  

 

Het plangebied is gelegen in het Oostelijk Zandgebied, aan de rand van het dal van de Oude IJssel. Dit 

landschap kenmerkt zich door kleinschalig reliëf. Tijdens het Saalien is het gebied door landijs bedekt 

geweest, en dit heeft een grote invloed het huidige uiterlijk van het landschap gehad. In het gebied komen 

onder andere stuwwallen voor, terwijl het gebied tegelijk een rivierengebied is. De stuwwallen zijn voor een 

deel overreden en bestaan uit oudere afzettingen uit het Pleistoceen. Aan het oppervlak bevinden zich 

dekzand en andere fluvioperiglaciale afzettingen uit het Weichselien (Berendsen, 2008).  

 

Het plangebied is gesitueerd in een zeer gevarieerd rivierterrassenlandschap waarvan de oorsprong 

eveneens in de laatste ijstijd gezocht moet worden. Gedurende het Vroeg- en Midden-Weichselien lag hier 

een grote rivierloop van de Rijn die noordelijk langs het stuwwalrestant van Montferland water afvoerde 

naar het noorden, via het gletsjerbekken van het IJsseldal. In het Laat-Weichselien (ook wel Laat-Glaciaal) 

stagneerde deze stroom als hoofdafvoer maar behield de ontstane laagte een functie als regionale rivier4.  

 

Deze rivier had onder de wisselende klimatologische omstandigheden afwisselend een meer vlechtend 

(koude perioden) of meer meanderend (warme perioden) karakter. Omdat meanderende rivieren, anders 

dan vlechtende rivieren, de neiging hebben zich in te snijden, ontstonden gedurende het Laat-Weichselien, 

meerdere terrasniveaus. Voor grotere rivieren zoals de Rijn ten zuiden van Montferland en de Maas zijn 

deze niveaus goed onderzocht en te onderscheiden. Voor het beperkte ‘oerstroomdal’ van de Oude IJssel 

is dit minder goed bekend, mede omdat de reliëfverschillen van de verschillende terrasniveaus hier 

geringer zijn. Wel kan worden gesteld dat ook hier het jongste rivierterras het laagst is gelegen en dat de 

loop van de Oude IJssel zich gedurende het Holoceen voornamelijk heeft beperkt tot deze laagten in het 

landschap. Toch was de IJssel ook in staat hoger gelegen terrasniveaus te overstromen en hier en daar 

geulen aan te leggen. Deels heeft de mens vanaf de late middeleeuwen hierin een sturende rol.4 

 

Behalve de vorming van rivierterrassen werden in het laat-Weichselien in en rondom de actieve riviervlakte 

rivierduinencomplexen opgewaaid. Deze ontstonden door uitwaaiing van rivierbeddingzanden, met name 

gedurende de winterperioden als de beddingen droog lagen. Grote rivierduincomplexen zijn met name 

gevormd aan de noordoost- en oostzijde van de toenmalige riviervlakten, meestal op de omliggende, 

hoger gelegen oudere terrasrestanten. Zo is een groot rivierduinencomplex met grote paraboolduinen 

gevormd op de noordrand van het oerstroomdal tussen Doesburg en Gaanderen en ook zuidoostelijk 

hiervan liggen de grootste rivierduincomplexen op de oostoever. Binnen de laat-glaciale riviervlakte zijn op 

de hogere terrasrestanten buiten de actieve rivierbedding ook rivierduinen gevormd4.  

 

                                                           
4 Leije, van der, J., 2016, Inventariserend Veldonderzoek proefsleuven (IVO-p) Sicco Mansholtweg en Europaweg, gemeente 

Doetinchem. Archol Rapport 298. 
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Vanaf het Vroeg-Holoceen vormen deze hoogten eilanden binnen zich dan stabiliserende vlechtende 

riviervlakte. De rivierterrasafzettingen worden tot de Formatie van Kreftenheye gerekend. Een, in het kader 

van onderhavig onderzoek nog te noemen sub-eenheid daarbinnen, is het Laagpakket van Wijchen. Dit is 

een lemige of kleiige laag die gedurende warmere perioden met meanderende riviersystemen als 

overstromingsafzettingen over de riviervlakte buiten het actieve rivierbed is afgezet. Ook de vroeg-

holocene overstromingsafzettingen mogen tot het Laagpakket van Wijchen worden gerekend. De 

rivierduinafzettingen worden tot de Formatie van Boxtel, en daarbinnen het Laagpakket van Delwijnen 

gerekend. Afbeelding 5 geeft een goed beeld van het paleolandschap rondom het onderzochte gebied. 

Deze wordt gekenmerkt door een afwisseling van geulvormige laagten en tussenliggende opduikingen. De 

geulen zijn gerelateerd aan het laagste en jongste terrasniveau uit de laatste koude fase van het 

Weichselien, de Jonge Dryas. De hoogten bestaan voornamelijk uit oudere terrasniveaus met een eolisch 

dek van rivierduinzanden5.  

 

Het plangebied is op de geomorfologische kaart deels gelegen op een dekzandrug al dan niet met oud 

landbouwdek (code 3K14), en deels op een terrasvlakte met overstromingsmateriaal (code 1M18a; 

afbeelding 2). Op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is dit ook zichtbaar. In de kern van het 

plangebied is een verhoging zichtbaar, die naar de randen afloopt. Deze verhoging ligt in een groter, lager 

gelegen gebied. Op basis van de bovenstaande gegevens lijkt het plangebied op een dekzandkopje 

gelegen (afbeelding 3).

                                                           
5 Leije, van der, J., 2016, Inventariserend Veldonderzoek proefsleuven (IVO-p) Sicco Mansholtweg en Europaweg, gemeente 

Doetinchem. Archol Rapport 298. 
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Afb. 2. Het plangebied op de geomorfologische kaart (bron: https://zoeken.cultureelerfgoed.nl).  
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Afb. 3. Het plangebied op het Actueel Hoogtebestand van Nederland (bron: http://www.ahn.nl)
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2.2 Bodemkaart 

Volgens de Bodemkaart is het plangebied gelegen in een gebied met beekeerdgronden die leemarm zijn 

en uit zwak lemig fijn zand bestaan (kaartcode pZg21; bijlage 4).  

In de categorie beekeerdgronden worden door Bakker (1966) twee categorieën onderscheiden, bruine en 

zwarte beekeerdgronden. Beekeerdgronden zijn gronden die een grijze, roestige ondergrond hebben en 

een zwarte of bruine bovengrond. De bovengrond is meestal 25 tot 40 cm dik. Bruine beekeerdgronden 

komen veelal in zandgebieden voor, zwarte beekeerdgronden in lager gelegen beekdalen. Gezien de 

hogere ligging op het AHN en de classificatie op de geomorfologische kaart kan er uitgegaan worden dat 

het hier waarschijnlijk om bruine beekeerdgronden gaat. 

Westelijk van het plangebied is ligt de bebouwing van Doetinchem, en zijn er geen gegevens beschikbaar 

ten aanzien van de bodem. Bij onderzoek in dit bebouwde gebied, net ten noorden van het huidig 

plangebied, is een restant van een podzol aangetroffen. Oostelijk van het plangebied is de bodem 

gekarteerd als hoge zwarte enkeerdgronden (kaartcode zEZ21). 

 

De grondwaterstand in het plangebied is gekarteerd als III. Dit houd in dat de gemiddelde hoogste 

grondwaterstand minder dan 40 cm -mv is, en de gemiddelde laagste grondwaterstand tussen 80-120 cm 

-mv staat. Ten aanzien van organische archeologische resten betekend dit dat als deze dieper dan 120 cm 

-mv liggen, deze zeker goed bewaard zijn gebleven, en dat tussen 80 en 120 cm -Mv de resten redelijk 

bewaard kunnen blijven. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de bodemkaart de situatie van enkele 

decennia geleden weergeeft, en dat bodemopbouw en grondwatertrappen door de intensivering van de 

landbouw gedurende die periode ongetwijfeld veranderd zullen zijn.  

 

Er is een discrepantie tussen de geomorfologische kaart en de bodemkaart, namelijk een dekzandrug met  

of zonder een oud eerddek, en  beekeerdgronden. Beekeerdgronden   bevinden zich doorgaans in lager 

gelegen en nattere gebieden, waardoor deze minder geschikt zijn  voor bewoning. Dekzandruggen waren 

doorgaans hoger en droger, waardoor deze veelal geschikt voor bewoning zijn. Indien er een eerddek 

aanwezig is, kan dit een archeologisch niveau hebben afgedekt.  Indien er een eerddek aanwezig is, wat 

door de geomorfologische kaart ook als  onzeker wordt aangemerkt, kan de archeologische verwachting 

hoog zijn. In het geval van een  beekeerdgrond is de verwachting veelal laag. In dit geval kan op basis van 

de  geomorfologische kaart en de bodemkaart een middelhoge verwachting worden toegeschreven.
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Afb. 4. Het plangebied op de bodemkaart (bron: https://zoeken.cultureelerfgoed.nl)
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2.3 Bekende archeologische waarden 

 

Gemeentelijke beleidskaart 

Het plangebied valt op de gemeentelijke beleidskaart binnen een zones AWG-categorie 7 en 8. Dit is op de 

beleidskaart (bijlage 1), respectievelijk aangegeven met een geel en een groen vlak. Aan categorie 7 is een 

middelmatige kans op archeologie toegekend. In deze zone geldt dat er bij bodemingrepen dieper dan 30 

cm –mv of dieper dan de bekende bodemverstoring onderzoek en plangebieden groter dan 100 m² 

vroegtijdig inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. Voor gebieden in 

categorie 8 geldt een kleine kans op archeologie. Hier moet bij bodemingrepen dieper dan 30 cm –mv of 

dieper dan de bekende bodemverstoring en plangebieden groter dan 5000 m² archeologisch onderzoek 

uitgevoerd hebben. 

 

Archeologische Waarden 

Tijdens het bureauonderzoek zijn de AMK (Archeologische Monumentenkaart)-terreinen 

(http://archeologieinnederland.nl/bronnen-en-kaarten/amk-en-ikaw), archeologische waarnemingen en 

eerder uitgevoerd onderzoek (onderzoeksmeldingen) in en rond het plangebied geïnventariseerd. Bekende 

archeologische waarnemingen en onderzoeksmeldingen zijn geraadpleegd via Archis 3 

(https://archis.cultureelerfgoed.nl).  

 

Uit de directe omgeving en de wijdere omgeving van het plangebied zijn geen AMK-terreinen bekend.  

 

Uit de directe omgeving van het plangebied zijn enkele waarnemingen en onderzoeksmeldingen bekend. 

Losse vondstmeldingen zijn niet binnen het onderzoekgebied aanwezig (Afb. 7); alle vondstmeldingen op 

afbeelding 7 hangen samen met archeologische onderzoeken.  

 

Zaaknummer 2250352100 betreft een karterend booronderzoek uitgevoerd in 2009 door RAAP. Het is het 

vervolg op onderzoeken 2218252100 (verkennend booronderzoek). Tijdens het karterende onderzoek zijn 

3 vindplaatsen vastgesteld. De boringen in dit onderzoek zijn gezet met een 15 cm edelmanboor, en het 

residu is gezeefd. De indicatoren zijn aangetroffen op een rivierduin (vindplaats 1), op een dekzandrug ter 

hoogte van het bouwlandcomplex ten noorden van de Varsseveldseweg (vindplaats 2) en op de 

dekzandrug van IJzevoorde (vindplaats 3). Voor de vindplaatsen 1 en 2 geldt dat, vanwege het 

gefragmenteerde karakter van het merendeel van het archeologische vondstmateriaal, het niet mogelijk is 

om ze nauwkeuriger te dateren dan de periode IJzertijd t/m Middeleeuwen. Ter hoogte van vindplaats 3 is 

een vuurstenen afslag aangetroffen. Deze afslag bezit (eveneens) geen specifieke kenmerken, zodat deze 

vindplaats (samen met het houtskool dat hier is aangetroffen) gedateerd is in de periode Laat 

Paleolithicum t/m Vroege Bronstijd. Ter hoogte van vindplaats 3 moet rekening gehouden worden met een 

vuursteensite. 

De overige delen van het plangebied worden grotendeels gekenmerkt door een bouwvoor/cultuurdek van 

maximaal 40 cm met daaronder een scherpe overgang naar de C-horizont. Zeer waarschijnlijk is de top van 

de Pleistocene afzettingen (dekzand) hier vergraven of verdwenen. De kans dat hier nog archeologische 

vindplaatsen aanwezig wordt klein geacht. De boringen 13 tot en met 24 zijn ter hoogte van het huidig 

plangebied. In deze boringen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen, en dit deel van het 

plangebied is vrijgegeven voor ontwikkelingen (Schuurman, 2009). 

 

Zaaknummer 2333531100 betreft een karterend booronderzoek uitgevoerd in verband met 

natuurontwikkeling en is tevens een vervolg op bureau- en inventariserend booronderzoek (2218252100). 

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek gold bij de aanvang van het veldonderzoek voor het 

plangebied een lage, middelmatige en hoge verwachting voor het aantreffen van archeologische 

overblijfselen uit de periode Prehistorie t/m Late Middeleeuwen. Tijdens het veldonderzoek zijn alleen de 

delen met een middelmatige en hoge archeologische verwachting gekarteerd. 

Tijdens het veldonderzoek zijn ter hoogte van het bouwlandcomplex Den Grooten Holten aanwijzingen 

gevonden voor een vindplaats. De datering is onzeker en de gehanteerde tijdspanne is daarom de periode 

Neolithicum t/m Middeleeuwen. Hiernaast kan niet uitgesloten worden dat zich in het zuiden van het 

plangebied nog resten bevinden van (een voorganger van) het historische erf Den Grooten Holten. Dit deel 

van het plangebied geldt derhalve als 'archeologisch verdacht’. 
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In het overige deel van het plangebied zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van 

archeologische resten. Er is geadviseerd geen ingrepen dieper dan 20 cm -mv uit te voeren (Schuurman, 

2011). 

 

Zaaknummer 2428520100 betreft een bureau- en inventariserend booronderzoek naar aanleiding van de 

(voorgenomen) bouw van een ligboxenstal. Op basis van het bureauonderzoek gold een middelhoge 

verwachting op resten uit het Paleolithicum-Vroege Middeleeuwen. Er zijn geen archeologische indicatoren 

aangetroffen en de verwachting is naar ‘laag’ bijgesteld (Kremer, 2014). 

 

Zaaknummer 2285726100 betreft een inventariserend booronderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de 

bouw van een nieuwe woning. Op basis van vooronderzoek wordt een dekzandkopje met een 

overgangszone naar een lager gelegen gebied verwacht. Door de natte omstandigheden wordt verwacht 

dat het gebied minder geschikt is voor bewoning maar dat activiteiten als begrazing wel voor konden 

komen. In tegenstelling tot de verwachting is er een eerddek aangetroffen en een grote hoeveelheid 

vondstmateriaal. Gezien de aard en de hoeveelheid aangetroffen resten, bestaat de mogelijkheid dat 

binnen de onderzoekslocatie vindplaatsen aanwezig zijn, daterend uit het Midden Neolithicum en de 

periode Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd. Op basis van het vondstmateriaal bestaat het complextype van 

de vindplaats uit het Neolithicum mogelijk uit rituele deposities of grafvelden. De vindplaats uit de periode 

Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd zal waarschijnlijk een nederzettingscontext hebben. Vervolgonderzoek is 

aanbevolen (Thijs en Spanjaard, 2010). 

 

Zaaknummer 2281473100 betreft een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in 2010. Tijdens het 

proefsleuvenonderzoek zijn behalve een mogelijke percelerings- of verkavelingsgreppel of sloot in werkput 

3, geen grondsporen of vondsten aangetroffen. Aangezien er geen vondstmateriaal in het spoor is 

aangetroffen, is het niet mogelijk het spoor te dateren. Op de kadastrale kaart uit 1822 is aan de zuidzijde 

van het plangebied een perceelscheiding te zien. De mogelijke perceelscheiding die is aangetroffen in put 

3 lijkt echter zuidelijker te liggen. Op ander historisch kaartmateriaal zijn geen greppels of sloten 

aangegeven. Mogelijk betreft het een (sub)recent fenomeen. Aanbevolen wordt om het gebied vrij te 

geven (Benthem en Brijker, 2010). 

 

Zaaknummer 2231252100 betreft een bureau- en inventariserend booronderzoek. Op basis van het 

bureauonderzoek geld een hoge verwachting op archeologische resten. Uit het booronderzoek blijkt dat er 

een deels intacte bodem aanwezig is in een deel van het plangebied. De B-horizont is nog aanwezig. 

Mogelijk is hier nog een intact sporenvlak aanwezig. Vervolgonderzoek in de vorm van een 

proefsleuvenonderzoek is aanbevolen (Ten Broeke, 2009). 

 

Op basis van de uitgevoerde onderzoeken kan gesteld worden, dat als er een esdek aanwezig is, en deze 

het onderliggende archeologisch relevante niveau heeft afgedekt, er een verhoogde kans is op 

archeologische resten vanaf het Mesolithicum tot de Middeleeuwen. De onderzoeken waaruit 

archeologische resten naar voren gekomen zijn, zijn wel allen op hoger gelegen gebieden gelegen dan het 

plangebied.
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Afb. 5. Het plangebied (rode lijnen) op de beleidskaart van de gemeente Doetinchem (bron: http://www.doetinchem.nl). 
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Afb. 6. Het plangebied (rode lijnen) en omgeving met de archeologische waarnemingen en onderzoeksmeldingen zoals deze geregistreerd staan in Archis (bron: 

https://zoeken.cultureelerfgoed.nl/)



 

24 

 

2.4 Historische waarden 

In het gebied waarin Doetinchem ligt, zijn al sporen van menselijke aanwezigheid vanaf het Mesolithicum, 

hoewel permanente bewoning pas vanaf de Vroege Bronstijd optreed. In de Romeinse tijd is er door de 

Romeinen bewoning geweest, hoewel deze ook weer wegtrokken. Vermoedelijk is de stad tussen 796 en 

838 gesticht, in de Frankische tijd. In de naam zou het Frankische heem zitten, welke in deze tijd in zwang 

kwam. Rond 1100 begon de stad te groeien en werd een stadsmuur gebouwd tegen plunderingen. In 1236 

verkreeg de stad stadsrechten. 

 

Het plangebied ligt in het buitengebied van de oude stad Doetinchem. Dit gebied is vooral als bebost 

gebied of als weiland/akker in gebruikt geweest. Op de kaart uit de Hottinger Atlas is het plangebied 

onbebouwd. Op het Minuutplan is het plangebied onbebouwd. Op kaartmateriaal uit 1870 en later is te 

zien dat het plangebied deels op een welving of verhoging, en deels in een bebost perceel. Rond 1930 

verdwijnt de bebossing en is het perceel onbebouwd en waarschijnlijk als akker in gebruik. Er loopt in de 

vroege jaren ’60 van de vorige eeuw een weg door het plangebied, welke weer verdwijnt in circa 1965. Er 

zijn op historisch kaartmateriaal geen aanwijzingen voor bebouwing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 7. Het plangebied op de Hottinger atlas kaart (Versfelt, 2003). 
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Afb. 8. Het plangebied (rode lijn) op de kadastrale kaart van 1811-1832 (bron: 

https://zoeken.cultureelerfgoed.nl/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 9. Het plangebied (rode lijn) op topografische kaart uit 1830 (bron: http://www.topotijdreis.nl). 
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Afb. 10. Het plangebied (rode lijn) op het Bonneblad uit 1900 (bron: https://zoeken.cultureelerfgoed.nl/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 11. Het plangebied (rode lijn) op een topografische kaart uit 1918 (bron: 

http://www.topotijdreis.nl).  
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Afb. 12. Het plangebied (rode lijn) op een topografische kaart uit 1965 (bron: http://www.topotijdreis.nl). 

 

2.5 Bodemverstoring 

Binnen het plangebied zijn geen saneringen of ondergrondse olietanks, benzinepompinstallaties en 

dergelijke bekend waardoor archeologische resten mogelijk verloren zijn gegaan. Het gedeelte waarin 

bebossing heeft gestaan, kan bij verwijdering van de stobben verstoord zijn geraakt. Ook kunnen  

In Dinoloket zijn binnen het plangebied geen boringen bekend, maar in de omgeving op korte afstand zijn 

enkele boringen uitgevoerd. Het algemene beeld is dat de toplaag uit matig grof zand bestaat, met naar 

het westen een kleibandje op 1,6 m -mv, en naar het oosten een veenbandje op 1,55 m -mv. 

 

2.6 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel 

Het plangebied ligt in het Oude IJsseldal, vermoedelijk op een dekzandkopje met of zonder oud 

landbouwdek. Dit landbouwdek is op de geomorfologische kaart aangegeven met enige onzekerheid. De 

bodemkaart spreekt niet van een oud landbouwdek maar van een beekeerdgrond. Dit wijst op nattere 

gronden die ongeschikter zijn voor bewoning. Het plangebied is gesitueerd op de overgang van een hoger 

gelegen gedeelte naar de lagere omgeving zoals op de hoogtekaart te zien is, hoewel het hoogteverschil 

niet heel groot is. Tussen het hoogste punt in het plangebied, en de lager gelegen gebied eromheen is 

slechts ongeveer 1 meter.  

 

Uit onderzoek uit de omgeving blijkt dat er archeologische resten vanaf het Mesolithicum aangetroffen 

zijn, hoewel er bij karterend booronderzoek aangrenzend aan het plangebied wel in enkele boringen 

melding gemaakt wordt van een esdek, er geen archeologische indicatoren aangetroffen zijn. Op de 

beleidskaart heeft het plangebied grotendeels een lage verwachting, en een deel een middelhoge 

archeologische verwachting. In een plangebied met een soortgelijke verwachting is in de directe omgeving 

ten oosten bij booronderzoek vuursteen, aardewerk en een fragment van een stenen bijl aangetroffen, 

welke gelinkt wordt aan een grafveld of rituele activiteit uit het Neolithicum (zaaknummer 2285726100). 
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Dit is aangetroffen omdat er tegen de verwachting in toch een oud esdek aanwezig was. Dit plangebied is 

wel op een iets hoger gelegen gebied gelegen. Indien dit in het plangebied ook het geval is, kunnen 

soortgelijke vindplaatsen ook in het plangebied voorkomen, hoewel de lagere ligging kan betekenen dat 

een klassieke podzol niet aanwezig is. 

 

Op basis van de verzamelde gegevens is het mogelijk dat er archeologische resten in het gebied aanwezig 

zijn. Dit hangt echter af van de aanwezigheid van een esdek, en of dit esdek reeds in de Middeleeuwen 

ontstaan is. De verwachting op archeologische resten uit de periode Neolithicum -Vroege Middeleeuwen is 

hierom middelhoog. De bodemkaart wijst immers op beekeerdgronden, en in onderzoek in het 

aangrenzende gebied zijn geen archeologische resten aangetroffen. Archeologische resten zijn in de 

omgeving wel aangetroffen, maar veelal op iets hoger gelegen gronden. De resten kunnen aanwezig zijn 

vanaf maaiveld omdat het is onduidelijk of er een oud landbouwdek aanwezig is. Indien er een esdek 

aanwezig is, kunnen resten vanaf het Mesolithicum tot de Vroege Middeleeuwen aanwezig zijn onder het 

esdek, in de top van een eventueel intacte top van de pleistocene afzettingen.  

Resten uit het Mesolithicum kenmerken zich door vuursteenconcentraties. Vanaf het Neolithicum treed er 

een meer sedentaire levenswijze op. Resten vanaf deze periode bestaan uit huisplaatsen, met erfinrichting, 

opslaglocaties, waterputten, afvalkuilen, en afval in de vorm van botmateriaal, aardewerk, vuursteen, en 

graven. 

 

Resten vanaf de Middeleeuwen tot de Nieuwe tijd kunnen in het esdek aanwezig zijn, vanaf maaiveld. De 

kans op bewoningsresten uit deze periodes is laag. Het gebied is voor zover bekend uit historisch 

kaartmateriaal onbebouwd gebleven. Resten van landinrichting en losse vondsten die met potstalvulling 

mee het land opgereden zijn kunnen wel aanwezig zijn. 

 

Op basis van de middelhoge verwachting wordt geadviseerd een inventariserend veldonderzoek door 

middel van boringen, verkennende fase (IVO-O) uit te voeren binnen het plangebied. Het doel van het 

inventariserend veldonderzoek, verkennende fase (IVO-O) is het toetsen van het verwachtingsmodel en 

door middel van boringen vast te stellen in welke mate de bodemopbouw intact is en eventuele 

verstoringen in kaart te brengen. 
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3 Resultaten inventariserend veldonderzoek (verkennende 

fase) 

 

3.1 Methode 

In het plangebied is een verkennend booronderzoek uitgevoerd met een minimale boordichtheid van 6 

boringen per ha. Aangezien het plangebied een omvang heeft van circa 9.030 m2 is het minimum aantal 

van 6 boringen gezet. De boringen zijn regelmatig over het plangebied verdeeld conform het Plan van 

Aanpak (De Vries 2017). Bij het verkennend booronderzoek is gebruik gemaakt van een Edelmanboor met 

een diameter van 7 cm. De boringen zijn tot maximaal 1,3 m -mv gezet. De boringen zijn doorgezet tot in 

de C-horizont, tot onder het niveau waar nog potentiele archeologische niveaus aangetroffen kunnen 

worden. De boringen zijn gezet om de onderzoeksvragen te beantwoorden en tot een waardestelling te 

komen.  

 

De x-, y-, en z-coördinaten van de boringen zijn ingemeten met behulp van GPS. Het opgeboorde 

sediment is met de hand onderzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals houtskool, 

vuursteen en aardewerk. Het opgeboorde sediment is beschreven conform de NEN 5104 en de 

Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; Bosch 2005). De locatie van de boorpunten en 

de resultaten van het booronderzoek zijn weergegeven in bijlagen 1 en 2. 

 

3.2 Resultaten 

Veldwaarnemingen 

Het plangebied is gelegen aan de Oostelijke Randweg te Doetinchem. Een deel van het plangebied beslaat 

de berm langs de weg, een deel betreft het achtergelegen weiland. Tussen beide is een droogstaande 

greppel gelegen. Het weiland ligt circa een 80 cm hoger dan de weg. Dit is aan de overzijde van de weg 

ook zo. Hieruit is af te leiden dat het terrein waar de weg ligt afgegraven is bij de aanleg van de weg. 

 

Bodemopbouw  

De natuurlijke ondergrond in het plangebied bestaat uit matig grof, zwak siltig, wit of witgeel zand. Dit 

zand is aanwezig vanaf 15 tot 50 cm -mv.  Deze laag kan worden geïnterpreteerd als rivierafzettingen.  

Hierboven is een zwak humeuze, zwak siltige, matig groffe, donkerbruine zandlaag aanwezig. De laag is 

homogeen van kleur en samenstelling, en  er zijn geen indicaties voor uitspoeling. Ook zijn er geen 

archeologische indicatoren zoals houtskool of aardewerk aangetroffen. Deze laag is geïnterpreteerd is als 

de (moderne) bouwvoor. In de laag is geen  De overgang naar het witte of witgele zand eronder is scherp. 

 

In twee gevallen wijkt dit beeld af. In boring 4 is tussen de bouwvoor en het schone zand is een dunne (10 

cm) laag aanwezig, die bruingrijsgeel van kleur is, en sterk verstoord is. Dit is geïnterpreteerd als een 

verstoorde laag.  

In boring 3 is tussen de bouwvoor en het schone zand een verstoorde laag aanwezig met een gelaagd 

karakter en verschillende zandbrokken, waarin humeuze bandjes en zandlaagjes elkaar afwisselen. De 

overgang van deze laag naar het schone zand is scherp. De laag is geïnterpreteerd als slootvulling. 

Wanneer het AHN bekenen wordt, is te zien dat er een noordwest-zuidoost georiënteerde oudere sloot 

door het plangebied gelopen heeft, waar het boorpunt precies in valt. Tevens is op een kaart uit 1965 te 

zien dat er een weg of pad door het plangebied loopt, waarlangs waarschijnlijk een greppel of sloot 

aanwezig was. Deze komt precies overeen met het boorpunt. 

 

Archeologie 

Tijdens het booronderzoek is gebleken dat de top van het bodemprofiel een scherpe overgang heeft naar 

het onderliggende witte zand. Er zijn geen duidelijke kenmerken van een esdek aangetroffen. Er zijn geen 

archeologische indicatoren aangetroffen zoals aardewerk of houtskool. Ook zijn er geen sporen van 

verbleking aangetroffen, wat kan wijzen op een ouder esdek. Boring 3 waarin de slootvulling is 
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aangetroffen, kan op basis van het AHN geduid worden. De sloot kan bij de weg gehoord hebben die in de 

jaren ’60 van de vorige eeuw in het plangebied aanwezig was.  
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4 Conclusie  

 

4.1 Beantwoording onderzoeksvragen 

1. Wat is a) de aard (ontstaanswijze), b) diepteligging en c) ouderdom van de relevante natuurlijke 

afzettingen in het omringende gebied (binnen een afstand tot ca. 200 m van de 

onderzoekslocatie) en in de ondiepe ondergrond? d) Hoe dik is de holocene deklaag? 

Het plangebied is gelegen in een gebied waarin rivierduinen en dekzandafzettingen aanwezig 

zijn. Deze zijn overwegend in het Laat Weichselien afgezet en kunnen vanaf maaiveld aanwezig 

zijn. Tijdens het Holoceen hebben zich bodems in de top van de Pleistocene afzettingen gevormd. 

De holocene laag bestaat in het plangebied mogelijk uit opgebrachte grond in de vorm van 

esdekken, welke tot een meter dik kunnen zijn. 

 

2. Wat is a) de aard (ontstaanswijze en classificatie) b) diepteligging, c) genese en d) gaafheid van 

natuurlijke bodemhorizonten in het omringende gebied? 

De bodem in het plangebied is gekarteerd als beekeerdgronden. In de categorie 

beekeerdgronden worden door Bakker (1966) twee categorieën onderscheiden, bruine en zwarte 

beekeerdgronden. Beekeerdgronden zijn gronden die een grijze, roestige ondergrond hebben en 

een zwarte of bruine bovengrond. De bovengrond is meestal 25 tot 40 cm dik. Bruine 

beekeerdgronden komen veelal in zandgebieden voor, zwarte beekeerdgronden in lager gelegen 

beekdalen. Gezien de hogere ligging op het AHN en de classificatie op de geomorfologische 

kaart kan hier uitgegaan worden van bruine beekeerdgronden. De bodem kan verstoord zijn 

geraakt door verscheidene agrarische werkzaamheden of door het verwijderen van stobben van 

bomen. Uit onderzoek uit de omgeving blijkt dat de gaafheid van de bodemhorizonten sterk 

wisselt. 

 

3. Wat is a) de aard (ontstaanswijze), b) diepteligging, c) genese en d) gaafheid van eventueel 

aanwezige antropogene bodemhorizonten (akkerlagen en overige ‘verstoringslagen’, bemestings-

lagen e.d.) in het omringende gebied? 

In het plangebied kunnen esdekken aanwezig zijn. Deze zijn ontstaan in de Middeleeuwen tot en 

met de Nieuwe Tijd doordat potstalmest op akkers werd uitgereden. Dit esdek kan vanaf maaiveld 

aanwezig zijn. In het omringende gebied zijn er aanwijzingen voor een esdek aangetroffen, en op 

hoger gelegen gebieden kunnen restanten van podzolbodems aanwezig zijn.  

 

4. Wat is a) de aard (ontstaanswijze), b) dikte, en c) omvang van eventueel in het omringende gebied 

voorkomende afdekkende lagen en de (geschatte) ouderdom daarvan (plaggendek, stuifzandlaag, 

colluvium, kleidek, afvallaag, ophogingslaag)? 

In de omgeving van het plangebied komen esdekken voor. Deze zijn ontstaan in de 

Middeleeuwen doordat potstalmest werd uitgereden op de akkers. Deze esdekken kunnen in 

dikte variëren van relatief dun tot meer dan een meter dik.  

 

5. Wat is het historisch landgebruik van de onderzoekslocatie en het omringende gebied geweest, 

uitgaande van a) de Hottingerkaart, b) het Kadastraal minuutplan, c) de Topografisch Militaire 

Kaart 1850 en d) het Bonneblad? 

Het historisch landgebruik van het plangebied is voornamelijk weiland. Er is een ook tijd 

bebossing in een deel van het plangebied. Het plangebied is zo ver bekend onbebouwd geweest. 

 

6. Welke gegevens met betrekking tot archeologische complexen (‘waarnemingen’ inclusief uitkomsten 

historisch kaartonderzoek uit 5) zijn reeds binnen het onderzoeksgebied en/of binnen de 

landschappelijke eenheden rondom de onderzoekslocatie bekend? Vermeld per vondst- en/of 

spoorcomplex minimaal: a) bronvermelding (onderzoeksrapportages, ARCHIS-gegevens), b) de 

materiaalcategorieën, c) ouderdom, d) ruimtelijke (geografische) verspreiding, e) stratigrafische 

verspreiding (diepteligging en/of dikte vondstlaag), f) fragmentatie, g) waarnemingsmethode, h) 

interpretatie. 
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Zaakwaarnemingsnummer 2250352100 betreft een karterend booronderzoek uitgevoerd in 2009 

door RAAP. Het is het vervolg op onderzoeken 2218252100 (verkennend booronderzoek). Tijdens 

het karterende onderzoek zijn 3 vindplaatsen vastgesteld. De boringen in dit onderzoek zijn gezet 

met een 15 cm edelmanboor, en het residu is gezeefd. De indicatoren zijn aangetroffen op een 

rivierduin (vindplaats 1), op een dekzandrug ter hoogte van het bouwlandcomplex ten noorden 

van de Varsseveldseweg (vindplaats 2) en op de dekzandrug van IJzevoorde (vindplaats 3). Voor 

de vindplaatsen 1 en 2 geldt dat, vanwege het gefragmenteerde karakter van het merendeel van 

het archeologische vondstmateriaal, het niet mogelijk is om ze nauwkeuriger te dateren dan de 

periode IJzertijd t/m Middeleeuwen. Ter hoogte van vindplaats 3 is een vuurstenen afslag 

aangetroffen. Deze afslag bezit (eveneens) geen specifieke kenmerken, zodat deze vindplaats 

(samen met het houtskool dat hier is aangetroffen) gedateerd is in de periode Laat Paleolithicum 

t/m Vroege Bronstijd. Ter hoogte van vindplaats 3 moet rekening gehouden worden met een 

vuursteensite. De overige delen van het plangebied worden grotendeels gekenmerkt door een 

bouwvoor/cultuurdek van maximaal 40 cm met daaronder een scherpe overgang naar de C-

horizont. Zeer waarschijnlijk is de top van de Pleistocene afzettingen (dekzand) hier vergraven of 

verdwenen. De kans dat hier nog archeologische vindplaatsen aanwezig wordt klein geacht. De 

boringen 13 tot en met 24 zijn ter hoogte van het huidig plangebied. In deze boringen zijn geen 

archeologische indicatoren aangetroffen, en dit deel van het plangebied is vrijgegeven voor 

ontwikkelingen (Schuurman, 2009). 

 

Zaakwaarnemingsnummer 2333531100 betreft een karterend booronderzoek uitgevoerd in 

verband met natuurontwikkeling en is tevens een vervolg op bureau- en inventariserend 

booronderzoek (2218252100). Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek gold bij de 

aanvang van het veldonderzoek voor het plangebied een lage, middelmatige en hoge 

verwachting voor het aantreffen van archeologische overblijfselen uit de periode Prehistorie t/m 

Late Middeleeuwen. Tijdens het veldonderzoek zijn alleen de delen met een middelmatige en 

hoge archeologische verwachting gekarteerd. 

Tijdens het veldonderzoek zijn ter hoogte van het bouwlandcomplex Den Grooten Holten 

aanwijzingen gevonden voor een vindplaats. De datering is onzeker en de gehanteerde tijdspanne 

is daarom de periode Neolithicum t/m Middeleeuwen. Hiernaast kan niet uitgesloten worden dat 

zich in het zuiden van het plangebied nog resten bevinden van (een voorganger van) het 

historische erf Den Grooten Holten. Dit deel van het plangebied geldt derhalve als 'archeologisch 

verdacht’. 

In het overige deel van het plangebied zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid 

van archeologische resten. Er is geadviseerd geen ingrepen dieper dan 20 cm -mv uit te voeren 

(Schuurman, 2011). 

 

Zaakwaarnemingsnummer 2428520100 betreft een bureau- en inventariserend booronderzoek 

naar aanleiding van de (voorgenomen) bouw van een ligboxenstal. Op basis van het 

bureauonderzoek gold een middelhoge verwachting op resten uit het Paleolithicum-Vroege 

Middeleeuwen. Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen en de verwachting is naar 

‘laag’ bijgesteld (Kremer, 2014). 

 

Zaakwaarnemingsnummer 2285726100 betreft een inventariserend booronderzoek uitgevoerd 

naar aanleiding van de bouw van een nieuwe woning. Op basis van vooronderzoek wordt een 

dekzandkopje met een overgangszone naar een lager gelegen gebied verwacht. Door de natte 

omstandigheden wordt verwacht dat het gebied minder geschikt is voor bewoning maar dat 

activiteiten als begrazing wel voor konden komen. In tegenstelling tot de verwachting is er een 

eerddek aangetroffen en een grote hoeveelheid vondstmateriaal. Gezien de aard en de 

hoeveelheid aangetroffen resten, bestaat de mogelijkheid dat binnen de onderzoekslocatie 

vindplaatsen aanwezig zijn, daterend uit het Midden Neolithicum en de periode Late 

Middeleeuwen – Nieuwe Tijd. Op basis van het vondstmateriaal bestaat het complextype van de 

vindplaats uit het Neolithicum mogelijk uit rituele deposities of grafvelden. De vindplaats uit de 

periode Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd zal waarschijnlijk een nederzettingscontext hebben. 

Vervolgonderzoek is aanbevolen (Thijs en Spanjaard, 2010). 
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Zaakwaarnemingsnummer 2281473100 betreft een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in 2010. 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn behalve een mogelijke percelerings- of 

verkavelingsgreppel of sloot in werkput 3, geen grondsporen of vondsten aangetroffen. 

Aangezien er geen vondstmateriaal in het spoor is aangetroffen, is het niet mogelijk het spoor te 

dateren. Op de kadastrale kaart uit 1822 is aan de zuidzijde van het plangebied een 

perceelscheiding te zien. De mogelijke perceelscheiding die is aangetroffen in put 3 lijkt echter 

zuidelijker te liggen. Op ander historisch kaartmateriaal zijn geen greppels of sloten aangegeven. 

Mogelijk betreft het een (sub)recent fenomeen. Aanbevolen wordt om het gebied vrij te geven 

(Benthem en Brijker, 2010). 

 

Zaakwaarnemingsnummer 2231252100 betreft een bureau- en inventariserend booronderzoek. 

Op basis van het bureauonderzoek geld een hoge verwachting op archeologische resten. Uit het 

booronderzoek blijkt dat er een deels intacte bodem aanwezig is in een deel van het plangebied. 

De B-horizont is nog aanwezig. Mogelijk is hier nog een intact sporenvlak aanwezig. 

Vervolgonderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek is aanbevolen (Ten Broeke, 2009). 

 

 

7. Gegeven 1 tot en met 4; met welke (primaire) natuurlijke formatieprocessen (fasen van 

sedimentatie, erosie, laterale verplaatsing, bodemvorming, degradatie e.d.) heb je te maken in het 

onderzoeksgebied. 

In het plangebied is sprake van de afzetting van rivierafzettingen of dekzanden, waarna er 

bodemvorming plaats heeft gevonden. In de Late Middeleeuwen is plaatselijk mogelijk een esdek 

ontstaan.  

 

8. Gegeven 5 en 6; met welke (primaire) culturele formatieprocessen (grondbewerking, bemesting, 

ophoging, betreding, percelering, [de-] constructie, materiaaltypen, materiaalgebruik en 

materiaaldepositie e.d.) heb je te maken in het onderzoeksgebied [inclusief (sub)recente 

bodemverstoring als gevolg van (sub)recent landgebruik/inrichting]? 

Binnen het onderzoeksgebied is sprake van mogelijk het afzetten van een esdek in de 

Middeleeuwen, en van ontbossing en percelering in de Nieuw tijd. Of er resten/sporen van 

oudere formatieprocessen (grondbewerking, bewoning etc.) in de top van de Pleistocene 

afzettingen en onder een esdek bewaard zijn is niet op grond van het nu uitgevoerde bureau- en 

booronderzoek vast te stellen.  

 

9. Gegeven 7 en 8; welke kunnen een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming (geografisch en 

stratigrafisch) van eventuele aanwezige vondstspreidingen, de vondstdichtheid, vondst- en 

spoorniveaus (stratigrafisch), en de fysieke kwaliteit van eventueel aanwezige archeologische resten? 

In de top van het dekzand kunnen resten uit de prehistorie aanwezig zijn. Deze kunnen bestaan 

uit vuursteenverspreidingen (Paleolithicum en Mesolithicum) en nederzettingen met paalsporen 

van boerderijen en bijgebouwen, aardewerk, waterputten, afvalkuilen, en grafvelden. Deze resten 

zullen zich op het hogere, drogere dekzand bevinden. Wanneer er sprake is van een nederzetting 

kan de vondstdichtheid relatief groot zijn, in geval van vuursteenvindplaatsen is de 

vondstdichtheid laag. Wanneer er sprake blijkt van een esdek, is er kans dat deze resten nog 

relatief geconserveerd zijn. Het esdek kan de vindplaats hebben beschermd hebben tegen recente 

ploegactiviteit. Enige verstoring van vuursteenvindplaatsen is te verwachten. Dit zal dan zijn 

opgetreden tijdens de vroegste akkerfasen in het plangebied, voor het ontstaan van een 

eventueel esdek. Wanneer er geen esdek aanwezig blijkt te zijn kunnen deze resten reeds 

verploegd zijn door agrarische activiteit.  

Resten uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd zullen zich kenmerken door losse vondsten die met 

potstalmest of beerputvulling zijn meegekomen het land op, of als landinrichtingssporen zoals 

perceleringsgreppels of hekwerken. De kwaliteit van deze sporen kan goed zijn.  

De grondwaterstand in het plangebied is gekarteerd als III. Dit houd in dat de gemiddelde 

hoogste grondwaterstand minder dan 40 cm -mv is, en de gemiddelde laagste grondwaterstand 

tussen 80-120 cm -mv staat. Ten aanzien van organische archeologische resten betekend dit dat 

als deze dieper dan 120 cm -mv liggen, deze zeker goed bewaard zijn gebleven, en dat tussen 80 

en 120 cm -Mv de resten redelijk bewaard kunnen blijven. Hierbij moet wel opgemerkt worden 

dat de bodemkaart de situatie van enkele decennia geleden weergeeft, en dat bodemopbouw en 
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grondwatertrappen door de intensivering van de landbouw gedurende die periode ongetwijfeld 

veranderd zullen zijn. 

 

 

10. Gegeven 1 tot en met 9; wat is de aard (mobilia [materiaalsoorten, fragmentatie, dichtheden], 

immobilia, ruimtelijke en stratigrafische spreiding, etc.) van (mogelijk) aanwezige vondst- en/of 

spoorcomplexen? 

Resten uit het Paleolithicum en Mesolithicum zullen zich manifesteren in de vorm van 

vuursteenspreidingen. Deze zullen zich in de top van het dekzand bevinden, en bestaan uit kleine 

verspreidingen waar vuursteen bewerkt is. De vondsten kunnen bestaan uit afslagen, 

halffabrikaten en splinters. Resten uit het Neolithicum – Romeinse tijd kunnen bestaan uit 

nederzettingen, met boerderijen, bijgebouwen, afvalkuil, en waterputten. Vondstmateriaal zal 

bestaan uit aardewerk, een kleine component vuursteen voor de vroege perioden, metaal, 

botmateriaal, bewerkt natuursteen en houtskool. Materiaal uit gesloten contexten zoals 

afvalkuilen of waterputten kan uit grote fragmenten bestaan, materiaal wat verspreid over een 

nederzetting gelegen is, zal gefragmenteerder zijn, en afgeronder.  

Resten uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd zullen bestaan uit losse vondsten die met 

potstalmest zijn uitgereden op het land, en uit inrichtingsstructuren zoals perceleringsgreppels en 

hekwerken. De dichtheid is laag, en vondstmateriaal zal sterk gefragmenteerd en afgerond zijn 

door herhaaldelijk omploegen en blootstaan aan vorst-dooicycli.  

 

11. Hoe manifesteren deze zich tijdens prospectieonderzoek (prospectiekenmerken, geografisch en 

stratigrafisch)? 

Het onderzoek is in eerste instantie gericht op het bepalen van de intactheid van de bodem. Dit 

zal zich manifesteren als een bouwvoor met al dan niet een esdek eronder. Door de lagere ligging 

van het gebied is de kans op een klassieke podzolbodem klein, in tegenstelling tot het 

nabijgelegen plangebied waar een B-horizont is aangetroffen en iets hoger gelegen is. In het 

esdek worden archeologische indicatoren zoals houtskool en roodbakkend aardewerk verwacht. 

 

12. Welke vondst- en/of spoorcomplexen (conform het principediagram) kunnen binnen het 

onderzoeksgebied aangetoond worden? Licht beargumenteerd toe. 

Uit het onderzoek is het onduidelijk of de bodem in het plangebied intact is. Door 

werkzaamheden in de Nieuwe Tijd kan de bodem verstoord zijn geraakt. Eerste stap is het 

bepalen van de intactheid van de bodem. Indien de bodem intact is, kunnen resten in de vorm 

van mobilia (vuursteen, aardewerk, houtskool, verbrand leem etc.) verwacht worden in de top van 

het dekzand, en in het esdek in de vorm van aardewerk, botmateriaal, leem etc.. 

 

13. Met de inzet van welke zoekmethoden (detectie- en waarnemingsvorm, monsterbehandeling en 

zoekstrategieën) kunnen deze vondst- en/of spoorcomplexen (indicatoren) systematisch opgespoord 

worden (zoeksleuven, booronderzoek, veldkartering, geofysisch etc.)? Licht beargumenteerd toe met 

verwijzing naar de verschillende KNA-leidraden. 

In het plangebied is sprake van een lage archeologische verwachting op de archeologische 

beleidskaart, en uit het bureauonderzoek een middelhoge verwachting. De eerste inzet zal een 

verkennend booronderzoek zijn, waarbij de intactheid van de bodem bepaald moet worden 

(volgens KNA leidraad Archeologische Standaard Boorbeschrijving). Dit booronderzoek moet 

uitgevoerd worden met een boordichtheid van minimaal 6 boringen per hectare of 6 boringen 

per plangebied. 

 

Voor het inventariserend booronderzoek gelden de volgende aanvullende onderzoeksvragen: 

14. Wat is a) de aard (ontstaanswijze, textuur, kleur), b) diepteligging en c) ouderdom van de relevante 

natuurlijke afzettingen in de ondiepe ondergrond ter plaatse van het onderzoeksgebied? d) hoe dik 

is de holocene deklaag?  

In het plangebied is sprake van een bouwvoor (donkerbruin, matig grof, zwak siltig, zwak humeus 

zand) op wit zand (zwak siltig, matig grof zand). Duidelijke sporen van een esdek, zoals tekenen 

van uitloging, houtskool, vondstmateriaal, zijn niet aanwezig. De overgang van de bruine 

bouwvoor naar het witte zand is scherp. De bouwvoor is tot een diepte van 15-50 cm aanwezig. 
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15. Wat is a) de aard (kleur, textuur, samenstelling), b) diepteligging, c) genese en d) gaafheid van 

natuurlijke en eventueel antropogene bodemhorizonten (akkerlagen en overige ‘verstoringslagen’, 

bemestingslagen e.d.), ter plaatse van het onderzoeksgebied? 

In het plangebied zijn geen aanwijzingen voor een esdek aangetroffen. In de top van het 

bodemprofiel is sprake van een bouwvoor (Ap horizont), met daaronder een C-horizont. In 1 

geval is er sprake van een dunne verstoorde laag tussen deze beide horizonten. 

 

16. Wat is a) de aard, b) dikte en c) omvang van eventueel ter plaatse van het onderzoeksgebied 

voorkomende afdekkende lagen en de (geschatte) ouderdom daarvan (plaggendek, stuifzandlaag, 

kleidek, afvallaag, ophogingslaag)? 

Er zijn geen afdekkende lagen aangetroffen. 

 

17. Indien er afdekkende lagen voorkomen; wat is a) de aard (ontstaanswijze, kleur, textuur, 

samenstelling), b) gaafheid en c) dikte van het onderliggende afgedekte bodemprofiel (natuurlijke en 

antropogene bodemhorizonten zoals oude akkerlagen) en/of afzettingen? 

Er zijn geen afdekkende lagen aanwezig. 

 

18. Wat is a) de diepte tot waarop artefacten van recente ouderdom (‘modern’ afvalmateriaal) in het 

bodemprofiel voorkomen en/of b) tot welke diepte in het bodemprofiel is sprake van een ‘recente’ 

bodemverstoring (bodemgaafheid)? 

Het bodemprofiel is verstoord tot gemiddeld 60 cm onder maaiveld, met in boring 3 verstoring 

tot maximaal 1,0 meter onder maaiveld. 

 

 

4.2 Aanbevelingen 

Op basis van de resultaten van het bureau- als verkennend booronderzoek, kan worden geconcludeerd dat 

de middelhoge verwachting zoals gesteld in het bureauonderzoek, moet worden bijgesteld naar een lage 

verwachting, en de lage verwachting van de archeologische beleidskaart voor het hele plangebied geldt. In 

het plangebied zijn geen overtuigende aanwijzingen voor een esdek (zoals uitloging, houtskool, 

aardewerk) behalve misschien de dikte (50 cm) van de bouwvoor aanwezig, en ook uit karterend 

onderzoek aansluitend aan het plangebied zijn geen indicatoren voor een intact archeologisch niveau naar 

voren gekomen. De kans op het aantreffen van een (intacte) archeologische vondstlaag in het plangebied, 

wordt klein ingeschat. Hoewel in veel gevallen in zandgebied vindplaatsen zijn opgegraven in gebieden 

waar alleen een AC-profiel is aangetroffen, is de kans hierop in dit plangebied door de lagere ligging ten 

opzichte van vindplaatsen in de omgeving die op hogere locaties gelegen zijn, klein. Er moet wel worden 

opgemerkt dat verkennend booronderzoek niet gericht is op het opsporen van vondstmateriaal. Met het 

oog op voorgaande adviseert Salisbury Archeologie b.v. het plangebied vrij te geven voor de 

voorgenomen ingrepen.  

 

Met betrekking tot de aanbevelingen/bevindingen uit onderhavig onderzoek dient contact opgenomen te 

worden met het bevoegd gezag, in dit geval de gemeente Doetinchem. 

Ook voor het vrijgegeven plangebied bestaat altijd de mogelijkheid dat er tijdens graafwerkzaamheden 

toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen. Op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet 2016, 

dient zo spoedig mogelijk melding te worden gemaakt van de vondst bij de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed. 
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Bijlage 1 Boorpuntenkaart 
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Bijlage 2 Boorbeschrijvingen 

Project Oostelijke Randweg Doetinchem Precisie locatie GPS  

 

    

Datum 6-nov-18   Boortype & diameter (mm) 
7 cm 
Edelman     

Beschrijver N de Vries  Vondstzichtbaarheid slecht     
Landgebruik weiland   Locatie en plaatsbepaling van de boring GPS     
Type grond zand   Type onderzoek verkennend     

           

           

Boornr. Diepte  Textuur humus/grind Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Interpretatie Opmerkingen 
Mediaan 
zandfractie Overgang 

1 15 Zs1 H1 dbr wortels A bouwvoor  matiggrof scherp 

1 50 Zs1  wige  C C  grof Einde boring 

Boornr. Diepte  Textuur humus/grind Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Interpretatie Opmerkingen 
Mediaan 
zandfractie Overgang 

2 25 Zs1 H1 dbr wortels A bouwvoor  Matiggrof scherp 

2 50 Zs1  ge Fe band op overgang bouwvoor-C C  Matiggrof Einde boring 

Boornr. Diepte  Textuur humus/grind Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Interpretatie Opmerkingen 
Mediaan 
zandfractie Overgang 

3 50 Zs1 H1 dbrgr wortels A bouwvoor  Matiggrof geleidelijk 

3 100 Zs1 H3 dbrgr 
gebrokt, humeuze bandjes, 
spoellaagjes A slootvulling  Matiggrof scherp 

3 130 Zs1  wi  C C  Matiggrof Einde boring 

Boornr. Diepte  Textuur humus/grind Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Interpretatie Opmerkingen 
Mediaan 
zandfractie Overgang 

4 50 Zs1 H1 dbr wortels A bouwvoor  Matiggrof geleidelijk 

4 60 Zs1  brgrge geroerde laag X geroerd  Matiggrof scherp 

4 90 Zs1  ge  C C  matiggrof Einde boring 

Boornr. Diepte  Textuur humus/grind Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Interpretatie Opmerkingen 
Mediaan 
zandfratie Overgang 

5 30 Zs1 H1 dbr wortels A bouwvoor  Matiggrof scherp 

5 60 Zs1  ge Fe2 C C  Matiggrof Einde boring 

Boornr. Diepte  Textuur humus/grind Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Interpretatie Opmerkingen 
Mediaan 
zandfractie Overgang 

6 50 Zs1 H1 dbr wortels A bouwvoor  Matiggrof scherp 

6 80 Zs1  wi   C C  matiggrof Einde boring 
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Bijlage 10  Bijeenkomst ORW tankstation

 319 

bestemmingsplan 'Tankstations Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg 39-41 - 2019' vastgesteld 
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Bijeenkomst ORW tankstation 
21 december 2015, 19.30 – 21.15 uur 
(versie 21 januari 2016) 

 

Aanwezig: 

Buurt: 15 buurtbewoners, enkele afmeldingen vanwege vakantieperiode 

gD: Wethouder Drenth/PdD/LvdL 

Tankstation: De heren T. Wenting en J. van der Linden  

 

 

nr Vraag/reactie aanwezigen Reactie wethouder/gemeente 

1 Wat is de status van de besluitvorming en 

planvorming? 

Hiervoor verwijzen wij naar de eerder uitgereikte (globale) planning. Wenting werkt 

nu de onderzoeken en de plannen uit. Na toetsing en een akkoord hierop volgt een 

ontwerpbesluit. 

2 Buurt heeft gevoel niet tijdig te zijn geïnformeerd 

over status / komst tankstation. 

 

Wethouder wijst er nogmaals op dat de mogelijkheid voor een tankstation steeds in 

de plannen heeft gestaan. Bewoners en sectie M hebben hier ook op gereageerd en 

het tankstation is ook in de bezwaar en de beroepsprocedure aan de orde geweest. 

3 In de vraag van 10 november bij pt 10 is aangegeven 

dat in een Interview over tankstations de gemeente 

niet actief op zoek gaat. “Benaderd <--> niet actief 

van op zoek naar...?”  

Destijds is dit ontkend en gesteld 'maakt u zich nog 

geen zorgen’.  

Nu voldongen feit. Dat lijkt een “slinkse actie”.  

Een tankstation in de stad nabij woningen is gevaarlijk. De veiligheidseisen voor LPG 

zijn aangescherpt. Volgens de huidige eisen had het niet meer gekund. Daarom is in 

ons beleid toen al gepleit voor verplaatsing.   

 

Wij hebben in de plannen vanaf het ontwerpplan steeds deze mogelijkheid voor een 

tankstation meegenomen. (zie hiervoor ook antwoord bij punt 18 van 10 nov 2015). 

 

Omdat de gronden nog geen eigendom van de gemeente waren, hebben wij 

verzoeken om te mogen verplaatsen van tankstationhouders afgewezen en niet in 

behandeling genomen. Nu is de grond van en langs de ORW wel in het bezit van de 

gemeente. Nu kan en moet de gemeente dus een antwoord geven op de verzoeken 

om een tankstation vanuit de stad naar de ORW te mogen verplaatsen. 
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nr Vraag/reactie aanwezigen Reactie wethouder/gemeente 

4 Buurt is wantrouwend. Is er misschien een relatie 

met Iseldoks? Waarom moest infoavond sneller? 

Vanwaar snelheid infoavond, boven prioriteit 

aanwezigheid wethouder.  

 

Wethouder biedt excuus aan dat hij op 10 november niet aanwezig kon zijn. Hij 

vond het belangrijk om deze bijeenkomst op 21 december te hebben. De 

omwonenden hebben hier ook uitdrukkelijk om gevraagd. 

Er is vanuit de gemeente geen noodzaak om plannen er snel door te jagen. Wij 

willen graag duidelijkheid scheppen over onze standpunten en besluiten. Wij willen 

omwonenden, maar ook de aanvrager(s) voor verplaatsing van hun tankstation,  niet 

in onzekerheid laten of er wel of niet een tankstation kan komen. 

5 Beleidsnotitie over motorbrandstoffenbeleid stamt  

uit 1999. Is deze nog actueel? Lijkt erg gedateerd, 

terwijl beslissingen hierop wel gebaseerd worden en 

grote consequenties hebben voor de buurt.  

 

Wethouder licht toe dat de beleidsnota van de gemeenteraad geldt totdat er nieuw 

beleid wordt vastgesteld. Het uitplaatsen van tankstations naar uitvalwegen geldt dus 

nog steeds. 

 

In 2009 is bepaald dat er een tankstation langs de ORW zou komen als uitwerking 

van het beleid hierover. Hierover heeft de gemeenteraad een besluit genomen. 

Deze discussie is afgerond. Het gaat nu over de vraag hoe het tankstation er uit zou 

komen te zien. Daar zijn procedures voor. U kunt invloed uitoefenen op hoe het 

ontwerp. 

6 Waarom komt er een tankstation in een 

natuurgebied? Waarom niet op een industrieterrein? 

 

Is er niet naar andere locaties gekeken. Zijn daar 

onderzoeken van? Graag inzicht.  

 

Een ander optie is aan de overkant (boerderij).  

Het tankstation komt langs een ontsluitingsweg (uitvalsweg). De omliggende 

gronden zijn agrarisch. In de ruimtelijke ordening hebben deze gronden op dit 

moment een Agrarische bestemming. Vanuit het Zumpe-project kunnen  agrarische 

gronden worden omgezet naar natuur als de eigenaar mee wil doen. Dat is op 

vrijwillige basis. Dat zijn twee projecten die naast elkaar lopen.  

Het voelt nu misschien als natuur, maar dat is het juridisch niet. 

 

In de nota Motorbrandstofverkooppuntenbeleid van 1999 is de Oostelijke Randweg 

genoemd als vestigingsmogelijkheid voor verplaatsing. Er zijn aan andere 

uitvalswegen ook mogelijkheden. Verwezen wordt naar deze beleidsnota.  In deze 

beleidsnota is gesteld dat wij niet actief gaan sturen. Voor de andere locaties hebben 

zich tot op heden geen belangstellenden gemeld. Voor de ORW hebben zich 

meerdere belangstellenden gemeld. 
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nr Vraag/reactie aanwezigen Reactie wethouder/gemeente 

7 Welke veiligheidszones worden gehanteerd?  

80/150/110 meter? 

 

De locatie gaat uit van 150 meter als afstand tot nabijgelegen woonbebouwing. De 

grens hiervoor is bepaald door het beleid over externe veiligheid. Dit geldt voor 

LPG met een maximale verkoophoeveelheid van 1000 m3 per jaar. Dit is leidend.  

Voor de afstandsmaat is het vulpunt is bepalend. 
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nr Vraag/reactie aanwezigen Reactie wethouder/gemeente 

8 Is de locatie aan de ORW wel buiten de bebouwde 

kom? 

Ligt de Vossenstraat in de bebouwde kom? 

Ja dit deel van de ORW ligt buiten de bebouwde kom. De gemeenteraad bepaalt de 

grens van de bebouwde kom.  

De Vossenstraat zelf ligt binnen de bebouwde kom van de Wegenverkeerswet. 

Zie bijgaande uitsnede van de kaart met de blauwe stippellijn (januari 2016): 
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nr Vraag/reactie aanwezigen Reactie wethouder/gemeente 

9 Komt er zeker LPG op deze locatie? 

 

Hoe wordt de hoeveelheid LPG gecontroleerd? 

Dit is wel het uitgangspunt bij de verplaatsing. Dit is de mogelijkheid van het 

bestemmingsplan. Wij kunnen het niet afdwingen dat LPG er daadwerkelijk komt en 

in de toekomst ook blijft. Bij LPG geldt een maximale verkoophoeveelheid. Dit zit in 

de milieuvergunning. Hierop handhaven wij . Bij een overtreding hebben wij te 

maken met een milieudelict. Dit is een zwaar vergrijp. 

10 Wat vinden medewerkers van de gemeente van deze 

locatie aan de ORW. In andere bijeenkomsten wilde 

zij hierover geen echte reactie geven. 

De gemeenteraad bepaalt het beleid. Het college van B&W voert dit beleid uit en 

kan daarin standpunten bepalen. Medewerkers van onze organisatie onderschrijven 

het beleid van de gemeenteraad en het college. Privémeningen van medewerkers 

zijn hierbij niet relevant.   

11 Is er geen sprake van voortschrijdend inzicht. Dit 

plan van de ORW is inmiddels 7 jaar geleden.  

Verantwoording voor het plan ligt bij gemeentebestuur. Zij hebben dit plan 

vastgesteld. Zij hebben geen nieuwe besluiten genomen.  

12 De locatie komt op de es. Dit is een duidelijke 

verhoging in het landschap, terwijl de weg op 

maaiveld ligt. Door de hoge ligging op deze es wordt 

het tankstation extra beeldverstorend. 

 

Wat wordt het hoogtepeil t.o.v. zichtlijnen vanuit de 

Schimmelpennincklaan 

Het uitgraven en lager leggen van de weg is destijds een bewuste keuze geweest. 

In principe gaan wij uit van het huidige maaiveld ter plaatse. 

 

Wij zeggen toe dat wij onderzoeken wat het beste hoogtepeil kan worden. Daarbij 

zullen wij ook de zichtlijnen vanuit de woningen meenemen. 

 

13 Wat is de visie gemeente over inpassing in landschap  

 

De aanvrager moet zorgen voor een goede inpassing van het bouwplan en 

inrichtingsplan in het groen en in de omgeving. De gemeente zorgt voor de 

groeninpassing en dit blijft ook op gemeentegrond. Het ontwerp voegt zich in de 

omgeving. Daarbij is ook de zorg voor een goede verlichting en afstemming op de 

omgeving belangrijk. Met led-verlichting zijn hierop goede resultaten te halen. 
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14 Wij hebben bezwaren tegen één gezamenlijke in- en 

uitrit. Hierdoor ontstaan lichtprobleem van de auto’s 

bij uitrijden naar woningen. Hoe is dit te voorkomen? 

Het is een opmerkelijke keuze. De bewoners vinden 

dit onacceptabel. 

Wat is de reden hiervan? 

Hoe zit het met veiligheid, geluid, fijnstof, overlast, 

snelheid? 

Een gezamenlijke in- en uitrit is door de gemeente als vertrekpunt meegegeven voor 

het ontwerp. Deze keuze komt vanuit de doorstroming en de verkeersveiligheid. 

Dit is vanuit de gemeente geen keiharde eis. Wij zullen dit mogelijk heroverwegen. 

De terreinindeling en de aansluiting op de weg maakt onderdeel uit van de verdere 

uitwerking van de plannen.   

 

De genoemde punten maken onderdeel uit van het uit te voeren onderzoek. Wij 

nemen deze genoemde punten mee in onze toetsing van de plannen. 

15 Zijn er voorbeelden in de regio van een dergelijke 

aansluiting? 

 

Doetinchem werkt met uitvoegstroken. De provincie doet dit liever niet omdat de 

snelheid eruit gehaald wordt als  auto’s hierdoor afremmen. Voorbeeld bij 

Groenrijk (Steentjes) richting Zelhem. Hier staan afslaande auto’s stil op de weg. 

Het gaat hier om een gemeentelijke weg. Het is dus een keuze van de gemeente. 

Een ander voorbeeld is bij het tankstation tussen Toldijk/Baak op de weg naar 

Zutphen. Hier zijn geen aparte afslagstroken. Wij willen dit wel.  

Op de Europaweg zijn twee voorbeelden van veilige afslagmogelijkheden. 

De definitieve aansluiting nemen wij mee in de uitwerking van de plannen. 

16 Hoe zit het met 18 m lange trailers vanuit twee 

zijden? Het is een gevaarlijke situatie. 

Eénrichtingstoegang is geen optie. Wij hebben hier geleerd van andere situaties 

zoals BP/Shell bij de Bedrijvenweg en Terborgseweg. Dit levert ongewenst gedrag.  

17 De bewoners ervaren geluidsoverlast door ORW 

(we hoeven geen wekker meer te zetten). Hoe zit 

het met planschade / hogere schermen? De eisen zijn 

volgens bewoners veranderd. Tussen 

geluidsschermen door bij de Vossenstraat komt veel 

lawaai. 

Er wordt veel te hard gereden op de ORW. 

De geluidsschermen zijn hoger dan het wettelijke minimum. Wij hebben de eisen 

niet veranderd.  

 

Te hard rijden bespreken we met de politie.  

18 Bij de oversteekplaats Vossenstraat wordt vaak door 

rood gereden. De vraag is om hier intensiever te 

handhaven.  

Wij zullen dit afstemmen met de politie. 
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19 Bewoners doen het voorstel om het “Portugees 

systeem” in te voeren. Als je te hard rijdt springt het 

verkeerslicht op rood. 

Doetinchem werkt met een groene golf voor de verkeerslichten. Het inregelen 

ervan kost enige tijd. Het voorstel van de omwonenden om een ander systeem in te 

voeren zullen wij nader bekijken op de mogelijkheden en voordelen. 

20 Wat is de noodzaak om hier langs de ORW een 

tankstation aan te leggen? 

Wenting hoeft op de huidige locatie nu niet weg omdat hij voldoet aan de 

regelgeving. Daarbij is het wel wenselijk om te verplaatsen uit de woonomgeving. 

Vanuit het beleid willen wij tankstations liever op andere plekken. De gemeente gaat 

dit niet actief sturen, maar reageert op aanvragen. Dit is alleen mogelijk als er 

sprake is van een verplaatsing. Nieuwvestiging is niet mogelijk. De gemeente heeft 

die vragen ook gekregen. Verzoeken om nieuwvestiging zijn door ons afgewezen op 

basis van dit beleid. 

21 In hoeverre is de sanering van het aantal tankstations 

meegenomen? 

 

Of er misschien minder tankstations zouden kunnen zijn is een zaak van 

marktwerking. Daar mag de overheid zich niet in mengen.  Wij voldoen aan het 

beleid om mee te werken aan verplaatsing van overblijvende tankstations naar 

buiten de stad. 

22 Wat zijn de kosten voor de grond? Wat betaalt 

Wenting voor de grond? 

 

Wij hanteren een reële marktprijs voor de grondverkoop en andere kosten. De 

vergoeding kan ook met jaarlijks terugkerend betalingen. Er zijn verschillende 

constructies mogelijk. Het ziet er naar uit dat we de grond verkopen. 

23 Hoe zit het met geluidsoverlast van tankstation naar 

buitengebied?. 

Wat wordt hierover vastgelegd? 

 

Het geluid van een tankstation valt weg bij het geluid van het verkeer op de ORW. 

Het verkeersgeluid komt door met name het geluid van de banden op de weg. 

Daarnaast is optrekkend verkeer een geluidsbron. De grootste geluidsoverlast zijn 

de wielen en niet zozeer de motor. Wat je toevoegt door het tankstation is minder 

dan wat de weg zelf veroorzaakt. Dit onderdeel zit in de nadere onderzoeken die 

de aanvrager moet aanleveren en wij zullen toetsen. Dit moet voldoen aan de 

maximale toelaatbare geluidsbelasting. 
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24 Hoe zit het met planschade? Welke datum wordt 

hiervoor gehanteerd en tot welke datum kunnen de 

bewoners nog planschade claimen. 

Het vermoeden bestaat bij bewoners dat de normen 

voor uitkering planschade zijn aangepast. 

 

Hoe zit het met de ijkdatum van de voorzienbaarheid 

van de aanleg van de weg? Welke datum wordt hier 

gehanteerd? 

 

 

Voor de ORW is een planschaderisicoanalyse gemaakt. Dat is om een inschatting 

van de  kosten te maken. Deze bedragen krijgt men niet per definitie. Het gaat om 

een reservering van middelen om aan mogelijke verplichtingen te kunnen voldoen. 

Het gaat om onderzoeken uit 2008/2009. 

Wet- en regelgeving rond planschade is ongewijzigd. 

Planschade kan vijf jaar na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. 

Hier geldt dus de uitspraak van de Raad van State in 2012.  De termijn is dus tot en 

met 9 oktober 2017.  In het bestemmingsplan voor de weg zit ook het tankstation. 

Zie website van de gemeente over planschade 

(http://www.doetinchem.nl/inwoner/digitaal-loket_42713/product/planschade-

tegemoetkoming-aanvragen_1055.html). Als u vragen hierover hebt kunt u dit bij de 

gemeente stellen. Wij zullen u aangeven welke stappen u moet nemen en welke 

formulieren u hiervoor nodig hebt. Aanvragen planschade kost wel geld 

(drempelbedrag € 500,--). Die krijgt u terug als de planschade wordt toegekend. In 

het aanvraagformulier planschade wordt diverse malen gevraagd om een nadere 

toelichting of onderbouwing. Het is voldoende als de aanvrager daar een eigen 

inschatting van het gevraagde geeft. Als de aanvrager liever een deskundige wil 

inschakelen voor het indienen van een planschadeverzoek dan zijn de kosten voor 

rekening van de aanvrager. De tegemoetkoming in planschade is geen volledige 

schadeloosstelling. Er geldt  volgens artikel 6.2 Wro bij indirecte planschade (= 

planschade door planologische wijzigingen buiten het eigen perceel) een normaal 

maatschappelijk risico van in ieder geval 2%. Een aparte planschadecommissie 

onderzoekt uw aanvraag en brengt hierover advies uit aan het college. 

 

Voorzienbaarheid vanaf 24 februari 1964 (terinzagelegging ontwerp Uitbreidingsplan 

in hoofdzaak 1963). 

24a De aanleg van de weg zien de omwonenden niet 

terug in de WOZ waarde van de woningen. 

De WOZ-waarde wordt mede gebaseerd op recente verkopen van vergelijkbare 

woningen in de omgeving. Alle invloeden van de omgeving zijn daar ook in 

meegenomen. 
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25 Kunnen andere gegadigden voor een tankstation nog 

meedoen en in aanmerking komen voor deze locatie? 

 

Op dit moment zijn wij met Wenting in gesprek. Daar hebben wij een 

principebesluit over genomen. Als we met Wenting niet tot overeenstemming 

komen, kunnen ook andere tankstations vanuit Doetinchem zelf voor verplaatsing in 

aanmerking komen.  

26 Bij punt 35 uit de vragen van 10 november 2015 staat 

dat “Parkeren vrachtwagens niet voor overnachting 

bedoeld is”. Het gaat alleen om kort parkeren. Hoe 

gaat u dit handhaven? 

Op het terrein is geen plaats om vrachtauto’s langdurig te parkeren. De eigenaar 

ziet daarop toe op zijn eigen terrein. Overnachting is hier niet mogelijk. Daarop 

kunnen wij handhaven. 

27 Waarom komen er wasboxen en mocht dat daar 

wel? Onduidelijk is waarom dit daar mag komen. 

 

Wij gaan uit van een compleet tankstation. Daar horen deze voorzieningen bij. 

Door het gescheiden rioolstelsel in woonwijken mag je daar geen auto op de 

openbare weg wassen. Er is dus behoefte aan dergelijke voorzieningen. 

28 Wat is de omvang tankstation.  Men zegt dat het 

ongeveer twee voetbalvelden groot wordt? 

 

Op dit moment ligt er een vraag voor ca. 3500 tot 4000 m2. Deze maat is in het 

bestemmingsplan maximaal beschikbaar. Het kan niet groter worden. 
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29 Hoe ziet plaatje voor het tankstation eruit.  De 

eerder getoonde tekeningen passen niet in het  

plaatje van het bestemmingsplan volgens bewoners. 

Wat zijn de afmetingen? 

 

De eerder getoonde tekeningen voor een tankstation zijn wensbeelden van de 

aanvrager om te laten zien welke onderdelen hij wil. Dit is gemaakt om u als 

bewoners te informeren over de onderdelen van het plan. De afstemming tussen 

zijn plan, de beschikbare ruimte en de aansluiting op de weg moet nog uitgewerkt 

worden.  

 

Wij zeggen u toe dat u een tekening krijgt met de daadwerkelijke meters van het 

bestemmingsplan. Wij proberen dat in  januari 2016 u toe te sturen samen met de 

schriftelijke antwoorden op de gestelde vragen. 

De tekening/afbeelding met maten is aan het eind van de vragen toegevoegd. 

 

De vraag is altijd bij dergelijke plannen wanneer je ermee naar buiten gaat. De 

gemeente hanteert het bestemmingsplan en de mogelijkheden die daarin 

opgenomen zitten voor de toetsing en de beoordeling van de aanvraag..  Als het 

plan anders moet kan er geen gebruik gemaakt worden van de 

wijzigingsbevoegdheid. 

30 Mag de gemeente of de aanvrager zomaar de grond 

afgraven?  

Voor afgraven is een vergunning nodig. Wij zullen eerst het meest optimale peil 

uitzoeken en bepalen. Daar geven wij duidelijkheid over. Zie ook de vraag over het 

hoogtepeil. 

31 Vraag aan Wenting:  in hoeverre bereid tot 

investering inpassing in omgeving? Betrekt hij ook de 

wensen van de omwonenden bij zijn plannen. 

 

Een vegetatiedak wat op maaiveld begint past niet in de maatvoering van het 

beschikbare terrein. Mogelijk wel verticale groene wanden. Omwonenden kunnen 

hun wensen kenbaar maken. De gemeente wil meer dan een standaard tankstation, 

maar heeft wel begrip dat een plan betaalbaar moet zijn. De welstandscommissie 

toetst de plannen. Als het niet voldoet, kan dat een reden zijn voor weigering van 

de omgevingsvergunning. 

College kan wel gemotiveerd afwijken van advies van de welstandcommissie. Voor 

een omgevingsvergunning en de wijziging van het bestemmingsplan is bezwaar en 

beroep mogelijk.  
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32 Wat zijn de aanvullende eisen voor mogelijke 

milieuschade  bijvoorbeeld  in geval van lekkende 

tank in natuurgebied. 

Voor een tankstation zijn hier reguliere eisen ter voorkoming van lekkages van 

brandstof. De installatie van een tankstation wordt regelmatig gekeurd. De uitbater 

treft de benodigde voorzorgsmaatregelen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een 

vloeistofdichte verharding met olievangers e.d. 

33 Zijn er nog onderwerpen vanuit de gemeente die niet 

besproken zijn in dit verband?. Zijn alle zaken nu aan 

de orde geweest? Deze vraag komt vanuit  openheid 

/ wantrouwen.  

Volgens de gemeente is op dit moment alles aan de orde geweest. 

34 Hoe kan het dat aan de zijde van de Zumpe het plan  

goed wordt ingepast en juist aan de zijde van de 

woningen niet?  

In hoeverre gaat gemeente aan de andere zijde 

compenseren. 

De gemeente heeft niet alle grond rondom in eigendom. Niet alle grondeigenaren 

hebben grond aan gemeente verkocht.  We willen nagaan in overleg met de 

bewoners om in de tussenstrook tussen fietspad en rijweg wat daar mogelijk 

gewenst is voor de inpassing van het tankstation. In het voortraject wilden de 

bewoners hier geen wal of beplanting. Dat kan nu mogelijk anders en zullen dit zo 

mogelijk meenemen waar het grond van de gemeente is. 

35 Wie worden als omwonenden gezien? 

 

De samenstelling van omwonenden en belanghebbenden zijn nu deels anders dan bij 

de totaalaanleg van de ORW. Het gaat daarbij veelal om zichtlijnen op en afstand tot 

de ingreep.  

36 Vraag  aan Wenting wat de openingstijden zijn. 

 

Deze vraag is ook op 10 november gesteld en hier is antwoord op gegeven.  

Openingsstelling: Wenting gaat op dit moment uit van openstelling en bemensing 

van 6-23 uur. Daarna is onbemand tanken mogelijk, maar niet voor LPG. 

 

 

 

 

Afsluiting 21.15 uur. 
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Afbeelding: maatvoering terrein van wijzigingsbevoegdheid ORW uit bestemmignsplan ORW 2009 
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bestemmingsplan 'Tankstations Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg 39-41 - 2019' vastgesteld 
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1. INLEIDING  
 
 
 

1.1 Inleiding 
 
Er is het voornemen voor de realisatie en gebruik van een tankstation aan de oostelijke rondweg te 
Doetinchem (zie figuur 1 voor de globale ligging en bijlage 1 voor de exacte ligging en begrenzing). De 
aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten vormt een te onderzoeken aspect omdat met de 
plannen effecten kunnen ontstaan op soorten die beschermd zijn via de Wet natuurbescherming. Op 
grond hiervan is aan Adviesbureau Mertens B.V. uit Wageningen gevraagd om een verkennend 
veldonderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van wettelijk beschermde soorten en indien aanwezig, 
aan te geven hoe hiermee dient te worden omgegaan. In dit rapport worden de resultaten van deze 
verkenning gepresenteerd.  
 
 

Figuur 1. Globale ligging van het plangebied van het tankstation aan de oostelijke rondweg te 
Doetinchem.  
 
 

1.2 Het plangebied en de plannen 
 
Het plangebied van het tankstation aan de oostelijke rondweg te Doetinchem is een grasland (zie figuur 2). 
Het voornemen is om in dit gebied een tankstation met voorzieningen te realiseren. In en direct rond het 
plangebied ontbreekt het aan constant oppervlaktewater, bomen en bebouwing. Om het tankstation met 
voorzieningen te realiseren wordt het gebied bouwrijp gemaakt. Een gebied direct ten zuiden van het 
tankstation wordt bestemd als natuur. Fysiek zullen in dit gebied geen werkzaamheden plaats vinden en 
derhalve wordt de bestemmingsplanaanpassing buiten beschouwing gelaten in onderhavige toetsing.  
In figuur 2 wordt een beeld gegeven van het plangebied op vrijdag 17 januari 2020 en in figuur 3 worden 
de plannen weergegeven. 

N ▲ 
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Figuur 2. Foto-impressie van het plangebied en directe omgeving van het tankstation aan de 
oostelijke rondweg te Doetinchem.  
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Vervolg figuur 2. Foto-impressie van het plangebied en directe omgeving van het tankstation aan 
de oostelijke rondweg te Doetinchem.  
 

 

 
Figuur 3. Impressie van de plannen van het tankstation aan de oostelijke rondweg te Doetinchem.  
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1.3 Doelstelling van het onderzoek 
 

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt inzichtelijk gemaakt welke wettelijk beschermde 
natuurwaarden in het kader van de soortbescherming van planten- en diersoorten te verwachten zijn. 
Anderzijds worden de consequenties van deze aanwezigheid voor de planontwikkeling weergegeven.  
Gelet op de opdracht genoemd in de inleiding en de doelstelling, is het van belang dat de volgende vragen 
worden beantwoord: 
1. Welke wettelijk beschermde planten- en diersoorten komen mogelijk voor ter plaatse van en in de 

directe omgeving van het plangebied? 
2. Welke verwachte wettelijk beschermde planten- en diersoorten ondervinden nadelen van de 

plansituatie? 
 

1.4 Opbouw rapport 
 

Na een korte uitleg over de soortbescherming van de Wet natuurbescherming (hoofdstuk 2) komen 
achtereenvolgens aan de orde: 
- De onderzoeksmethode (hoofdstuk 3). 
- Een beschrijving van de aanwezigheid van beschermde soorten (hoofdstuk 4). 
- Een beoordeling van de effecten op beschermde soorten (hoofdstuk 5). 
In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte definities en afkortingen.  
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2. BESCHERMDE PLANTEN- EN DIERSOORTEN  
 

2.1 Wet natuurbescherming  
 

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden. Deze wet implementeert de Vogel- 
en Habitatrichtlijn en andere verdragen in het nationaal natuurbeschermingsrecht. Het bevoegd gezag is 
Gedeputeerde Staten van de Provincie(s) waar een project wordt gerealiseerd. Gedeputeerde Staten 
kunnen deze bevoegdheid ook overdragen conform lid 7 van deze wet. Doorgaans zijn dit 
Omgevingsdiensten. De soortbescherming richt zich dan ook primair op de bescherming van plant- en 
diersoorten die genoemd zijn in deze richtlijnen.  
Daarnaast is een deel van de soorten van de Rode Lijst (zie paragraaf 2.2) beschermd via de Wet 
natuurbescherming.  
Voor alle in Nederland in het wild voorkomende planten- en diersoorten is de algemene zorgplicht van 
toepassing; handelen of nalaten die gevolgen kunnen hebben dienen achterwege gelaten te worden of er 
dienen maatregelen getroffen te worden om effecten te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken of 
ongedaan te maken. 
Indien een plan resulteert in negatieve beïnvloeding van een soort of soorten kan ontheffing worden 
verleend conform artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming voor soorten van artikel 3.1 en 3.2 
(Vogelrichtlijnsoorten). Ontheffing kan worden verleend conform artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming 
voor soorten van artikel 3.4 en 3.6 (Habitatrichtlijnsoorten). De criteria voor ontheffingsverlening voor deze 
soorten zijn identiek aan die Vogel- en Habitatrichtlijn omdat deze richtlijnen zijn geïmplementeerd in het 
nationaal recht. Het nationaal recht staat het niet toe om hiervan af te wijken. De criteria zijn: 
 in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid; 
 in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 
 ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij en wateren; 
 ter bescherming van flora en fauna. 

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing dienen mitigerende en eventueel compenserende 
maatregelen genomen te worden die tot gevolg hebben dat soorten niet nadelig worden beïnvloed in het 
voorkomen en gedurende de uitvoering van een project.  
Provincies kunnen voor de nationaal beschermde soorten een algemene vrijstelling verlenen. In de 
Provincie Gelderland wordt voor een aantal soorten generieke vrijstelling verleend in het kader van de 
ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden. Het betreft o.a. aardmuis, bastaardkikker, bosmuis, 
bruine kikker, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, gewone pad, haas, huisspitsmuis, 
kleine watersalamander, konijn, meerkikker, ree, rosse woelmuis, veldmuis, vos en woelrat.  
 

2.2 Rode lijst 
 

De Rode lijst met bedreigde soorten is eind 2004 gepubliceerd in de Staatscourant en voor een deel in 
2009 en 2017 herzien. Aan de op deze lijst genoemde soorten komt bescherming toe voor zover zij vallen 
onder het beschermingsregime van de Wet natuurbescherming.  

 
Tussen de Wet natuurbescherming en de Rode lijsten bestaat geen formele relatie. Alleen op basis van 
“gunstige staat van instandhouding” kunnen bij beschermde Rode lijstsoorten "zwaardere" 
randvoorwaarden gelden ten aanzien van mitigerende en compenserende maatregelen dan voor 
algemene soorten. Zo zal het bij zeer algemeen voorkomende soorten die gering afnemen in aantal (Rode 
lijstsoort met het criterium gevoelig) relatief eenvoudig zijn om aan te tonen dat de "gunstige staat van 
instandhouding" niet in het geding komt. Voor soorten met een beperkt verspreidingsbeeld en die afnemen 
in aantal (soorten van de Rode lijst met het criterium bedreigd of ernstig bedreigd) is een uitgebreide 
effectenstudie wenselijk. Voor deze soorten geldt namelijk de zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat 
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iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun 
leefomgeving en voor alle planten en hun groeiplaats. Dit artikel is derhalve ook gericht op het voorkomen 
van doden en verwonden van algemene soorten. Op deze manier wordt nader invulling gegeven aan de 
bescherming van soorten die in aantal en/of verspreiding afnemen.
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3. METHODE  
 

 
Op vrijdag 17 januari 2020 is een bezoek gebracht aan het plangebied van het tankstation aan de 
oostelijke rondweg te Doetinchem en de directe omgeving. Gedurende dit bezoek is dit gebied en de 
directe omgeving beoordeeld op het mogelijk voorkomen van beschermde planten- en diersoorten. Dit 
vond plaats aan de hand van aanwezige ecotopen en sporen.  
Er is beperkt gebruik gemaakt van bestaande verspreidingsgegevens om het (potentieel) voorkomen van 
beschermde soorten te bepalen omdat deze via o.a. Waarneming.nl worden beheerd voor een veel groter 
gebied en het gebied recent braak is komen te liggen. Overige waarnemingen worden tevens bewaard 
voor een groot gebied, namelijk op kilometerniveau zoals weergegeven op www.telmee.nl. en op een nog 
groter schaalniveau in verspreidingsatlassen.  
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4. RESULTAAT INVENTARISATIE EN BEOORDELING  
 
 
 

4.1 Flora 
 

Het plangebied van het tankstation aan de oostelijke rondweg te Doetinchem is in cultuur gebracht en 
betreft gebied met een kruidachtige vegetatie. De vegetatie is relatief jong en het pioniersstadium niet 
ontgroeid. De aanwezigheid van beschermde planten wordt derhalve uitgesloten. Gedurende het 
verkennend veldonderzoek op vrijdag 17 januari 2020 zijn geen beschermde plantensoorten of resten van 
beschermde plantensoorten vastgesteld. Planten die beschermd worden via de Wet natuurbescherming 
komen voor in specifieke natuurlijke ecotopen. Dergelijke ecotopen komen niet voor. Op grond hiervan 
wordt de aanwezigheid van beschermde plantensoorten uitgesloten.  
 

 

4.2 Vleermuizen 
 

Getoetst is op de verschillende functies die het plangebied kan hebben voor vleermuizen. Dit betreft 
plaatsen waar vleermuizen kunnen verblijven (verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en 
winterverblijfplaatsen), vaste routen tussen verblijfplaatsen in de zomer en winter; respectievelijk vlieg- en 
migratierouten en plaatsen en gebieden waar vleermuizen foerageren.  
 
De aanwezigheid van verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en overwinteringsplaatsen van vleermuizen kan 
worden uitgesloten. In het plangebied ontbreekt het aan potentiele mogelijkheden voor vleermuizen om te 
verblijven.   
 
In het plangebied ontbreekt het aan opgaande lijnvormige landschapselementen. Het ontbreekt ook aan 
rechtlijnige landschapselementen waarop vleermuizen zich kunnen oriënteren. Effecten op vliegroutes 
worden derhalve uitgesloten.  
 
De aanwezigheid van migratieroutes wordt uitgesloten omdat grootschalige landschapselementen zoals 
dijken en rivieren niet voorkomen in of aansluiten op het plangebied.  
 
Met de realisatie van de plannen zal het gebied niet wezenlijk van vorm veranderen, gelet op de 
foerageermogelijkheden van vleermuizen. Mogelijk foerageert er sporadisch gewone dwergvleermuis als 
gevolg van de aanwezige ecotopen (pioniervegetatie, openheid e.d.). Door de openheid van het 
plangebied en omgeving kunnen vleermuizen zich minder oriënteren. Het plangebied en directe omgeving 
is als gevolg van de aanwezige ecotopen en openheid niet van waarde als essentieel foerageergebied en 
in de toekomst zal deze functie niet negatief verminderen doordat er geen essentiële zaken veranderen. 
Effecten op de foerageermogelijkheden van vleermuizen worden derhalve uitgesloten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Overige zoogdieren  
 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen sporen als uitwerpselen, holen of graafsporen aangetroffen die duiden 
op de aanwezigheid van internationaal beschermde grondgebonden zoogdieren. Voor noordse woelmuis 
en waterspitsmuis is het plangebied ongeschikt. Het leefgebied van deze soorten, een moeszone, 
ontbreekt volledig.  
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Voor marters is het gebied te veel in cultuur gebracht. Bovendien ontbreken in het plangebied en 
omgeving elementen als ruigten, struweel en takkenhopen die geschikt kunnen zijn als verblijfplaats voor 
deze soorten. In het plangebied zijn geen aanwijzingen gevonden van het voorkomen van marters zoals 
de wezel, hermelijn of bunzing. Het plangebied is ook ongeschikt voor deze soorten door het ontbreken 
van een dekkende vegetatie en prooidieren in ruime mate. Molshopen, rattenholen, drainagepijpen, 
houtstapels, takkenhopen, opgestapeld puin, holle bomen, schuurtjes, stapels hooi- en strobalen en alle 
andere mogelijke schuilplaatsen voor kleine marters ontbreken in en direct rond het plangebied.  
 
Mogelijk komt bosmuis en huisspitsmuis voor. Voor deze algemeen voorkomende zoogdieren bestaat een 
algemene provinciale vrijstelling in de Provincie Gelderland.  
 
 

4.4 Broedvogels 
 
Gedurende het verkennend veldonderzoek op vrijdag 17 januari 2020 zijn geen geschikte (potentiële) 
nestlocaties aangetroffen voor vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen. Nesten van vogels met vaste 
rust- en verblijfplaatsen zijn ook niet vastgesteld gedurende het verkennend veldonderzoek. Op grond 
hiervan wordt het voorkomen van broedvogels met vaste rust- en verblijfplaatsen uitgesloten.    
 
In het plangebied kunnen algemene broedvogels broeden zoals fazant, scholekster en kievit. In verband 
met de aanwezigheid van algemene broedvogels is het noodzakelijk om het plangebied bouwrijp te maken 
buiten het broedseizoen of op een manier te werken dat de vogels niet tot broeden komen 
(vogelverschrikkers gebruiken). Op deze manier kan worden voorkomen dat verbodsbepalingen van de 
Wet natuurbescherming worden overtreden.  
 
 

4.5 Amfibieën  

 
Gelet op de aanwezige ecotopen van het plangebied en de geografische ligging (zie Ravon.nl, Creemers 
& Delft, 2009) wordt de aanwezigheid van internationaal beschermde amfibieën uitgesloten. Rugstreeppad 
komt niet voor rond het plangebied van het tankstation aan de oostelijke rondweg te Doetinchem (zie 
Waarneming.nl, Creemers & Delft, 2009) 
Mogelijk komen in het plangebied wel gewone pad en bruine kikker voor. Voor deze algemeen 
voorkomende soorten is het plangebied geen essentieel leefgebied omdat in en direct rond het plangebied 
geen essentieel oppervlaktewater aanwezig is. Het ontbreekt daarnaast grotendeels aan een dekkende 
vegetatie die amfibieën beschutting geven. Voor de algemene soorten amfibieën bestaat een algemene 
provinciale vrijstelling.  
 
 

4.6 Vissen 
 

Door het ontbreken van oppervlaktewater in het plangebied, wordt de aanwezigheid van vissen 
uitgesloten. Effecten op vissen kunnen derhalve worden uitgesloten. 
 
 

4.7 Reptielen 

 
Gezien de huidige aanwezige ecotopen en directe omgeving ten opzichte van de verspreiding van 
reptielen (zie Ravon.nl, Creemers & Delft, 2009), kan de aanwezigheid van reptielen worden uitgesloten.  
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4.8 Overige 
 

Gezien de huidige aanwezige ecotopen kan de aanwezigheid van beschermde ongewervelden (o.a. 
diverse soorten dagvlinders en libellen) worden uitgesloten. Nationaal beschermde dagvlinders en libellen 
komen alleen voor in specifieke ecotopen.  
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5. SAMENVATTENDE CONCLUSIE  
 
 

 
Er is het voornemen voor de realisatie en gebruik van een tankstation aan de oostelijke rondweg te 
Doetinchem. Deze activiteit zou kunnen samen gaan met effecten op beschermde planten- en 
diersoorten. Op grond hiervan is een verkennend veldonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van 
beschermde soorten.  
 
In verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels is het noodzakelijk om het plangebied 
bouwrijp te maken buiten het broedseizoen of op een manier te werken dat de vogels niet tot broeden 
komen (vogelverschrikkers gebruiken). Op deze manier kan worden voorkomen dat verbodsbepalingen 
van de Wet natuurbescherming worden overtreden. 
Mogelijk vliegen en foerageren er vleermuizen. Gedurende en na realisatie van de plannen kunnen deze 
soorten er blijven vliegen en foerageren. In de omgeving zijn ook voldoende alternatieven aanwezig. Er 
zijn daarnaast mogelijk algemene nationaal beschermde zoogdieren en amfibieën aanwezig. Voor deze 
algemene soorten bestaat een algemene vrijstelling in provincie Gelderland. Het voorkomen van overige 
beschermde soorten wordt uitgesloten.  
 
Op grond van bovenstaande analyse worden effecten op beschermde planten- en diersoorten uitgesloten; 
de plannen voor de realisatie en gebruik van een tankstation aan de oostelijke rondweg te Doetinchem zijn 
niet in strijd met het gestelde binnen de Wet natuurbescherming.  
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1. PLANGEBIED  
 
 

 

 
 
 

 

N ▲ 

 



 
 

 

 

2. BEGRIPPEN 
 
 
 
Baltsplaats  Plaats waar een vleermuis al roepend rondvliegt in de herfst en die doorgaans wordt 

verdedigd tegen andere mannetjes.  
 
Foerageergebied Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert. Dat gebied wordt 

regelmatig bezocht door vleermuizen om in te foerageren en dat doorgaans meerdere 
foerageerplaatsen kent die langere tijd worden gebruikt.  

 
Foerageerplaats Plek (jachtplek) waar wordt gejaagd door vleermuizen. De plek kan in de directe omgeving 

van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop. 

Kolonie  Groep vleermuizen (kleine groep mannetjes of meestal grotere groep vrouwtjes, soms 
gemengd (soorten, geslacht)) die in het voorjaar tot de herfst bijeen blijven. De groep kan 
zich vestigen in gebouwen (in spouwmuren of onder daklijsten e.d.) of bomen 
(spechtengaten, scheuren). Een groep vrouwelijke vleermuizen wordt ook wel aangeduid als 
een kraamkolonie. In zo'n groep worden jongen geboren en grootgebracht. Een kolonie 
maakt vaak gebruik van meerdere verblijfplaatsen die soms gelijktijdig worden gebruikt. 

 
Migratieroute Een vaste route van zomerverblijfplaats naar winterverblijfplaats en visa versa (zie ook 

vliegroute) of een route in een andere tijd; bijvoorbeeld tussen foerageerplaatsen.  
 
Paarplaats  Territorium van territoriale mannetjes. Voor de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis 

is dit doorgaans te vinden in boomholten. Voor de laatvlieger en de dwergvleermuis is dit te 
vinden in gebouwen. Voor de watervleermuis is dit te vinden in bomen en later, tegen de 
winter, zijn ze te vinden in overwinteringverblijven. Het mannetje vormt een harem met 
meerdere vrouwtjes. De paartijd valt in de herfst (uitgezonderd de grootoorvleermuis waarbij 
het in april valt (vroege voorjaar). De hier geschetste situatie van de paring wordt in dit 
rapport omschreven als “herfst situatie”. 

 
Verblijfplaats Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere 

vleermuizen verblijven (overdag of ’s winters permanent). 
 
Vliegroute  Route die door vleermuizen elke avond wordt gebruikt om van de kolonieplaats naar 

foerageergebied te vliegen en visa vers (zie ook migratieroute). Vrouwtjes met jongen keren 
soms midden in de nacht terug om de jongen te zogen en gebruiken dan de route. 
Vliegroutes liggen over het algemeen langs lijnvormige (landschaps)elementen als 
bomenlanen, huizenrijen e.d. De functies zijn beschutting bij winderig en koud weer, 
oriëntatie in verband met de echolokatie-geluiden en het vinden van voedsel. 

 
Voorbijvliegend Vleermuizen die voorbijvliegen, niet via een vaste route. Het betreft meestal zwervers of 

trekkers. 
 
 
Zwermen  Direct na het uitvliegen, naar vooral voor het invliegen bij een kolonie zwermt een deel van 

de kolonie rond de kolonieplaats. Zwermgedrag is derhalve een indicatie voor een eventuele 
kolonieplaats.  

 
Winterverblijfplaats Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap  

(hybernation) gaan. Deze ruimte is doorgaans donker, heeft een hoge luchtvochtigheid en  



 
 

 

temperatuurwisselingen zijn nihil. 
 
Zomerverblijfplaats Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap zijn waarvan  

niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In 
sommige gevallen vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.  

 
 



 
 

 

 
 



Bijlage 12  Onderzoek stikstofdepositie

 354 

bestemmingsplan 'Tankstations Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg 39-41 - 2019' vastgesteld 



 

 

 
 
 
 
 

ONDERZOEK STIKSTOFDEPOSITIE 

OOSTELIJKE RANDWEG TE DOETINCHEM 



 
 
 
 
 
 

 
 

Onderzoek stikstofdepositie 
Oostelijke Randweg te Doetinchem 

  
Opdrachtgever Gemeente Doetinchem 

 Postbus 9020 
 7000 HA Doetinchem 
  

Rapportnummer 11467.001 
Versienummer D3 

Datum 23 juni 2021 
  

Vestiging Gelderland 
Fabriekstraat 19c 
7005 AP Doetinchem 
0314 - 365150 
doetinchem@econsultancy.nl 

Opsteller S.D.F. Slange, MSc 
Paraaf 

 
Kwaliteitscontrole R.M.P. Bouten, MSc 

Paraaf 

 
 
 



 

11467.001 

 

INHOUDSOPGAVE 
 

SAMENVATTING .................................................................................................................................. 1 

1 INLEIDING .................................................................................................................................. 2 

2 TOETSINGSKADER ................................................................................................................... 3 

2.1 Geen significante toename ............................................................................................... 3 

3 UITGANGSPUNTEN .................................................................................................................. 4 

3.1 Aanlegfase ........................................................................................................................ 4 
3.1.1 Mobiele werktuigen ............................................................................................ 4 
3.1.2 Verkeersbewegingen .......................................................................................... 4 

3.2 Gebruiksfase ..................................................................................................................... 6 
3.2.1 Verkeersbewegingen .......................................................................................... 6 

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING ........................................................................ 7 

 
 

 
 



 

Rapport 11467.001 versie D3  Pagina 1 van 9 

SAMENVATTING 
 
De initiatiefnemer is voornemens een nieuw tankstation te realiseren aan de Oostelijke Randweg te 
Doetinchem. Zowel de aanleg- als de gebruiksfase van het plan kunnen negatieve gevolgen hebben 
voor stikstofgevoelige habitattypen binnen omliggende beschermde natuurgebieden. Hierdoor is een 
onderzoek naar de stikstofdepositie noodzakelijk.  
 
De bescherming van de Natura 2000-gebieden is geregeld in de Wet natuurbescherming. In zowel de 
Habitat- als de Vogelrichtlijn zijn de gebieden opgenomen welke als Natura 2000-gebied worden aan-
gemerkt. Ten behoeve van de instandhouding van de natuurgebieden dienen negatieve effecten te 
worden uitgesloten, waardoor onder andere onderzoek plaats dient te vinden naar de stikstofdepositie 
op Natura 2000-gebieden.  
 
De relevante emissies van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) tijdens de aanlegfase vinden 
plaats door de verkeersbewegingen ten behoeve van de aan- en afvoer van materialen en personen, 
en de inzet van mobiele werktuigen tijdens constructie ten behoeve van de realisatie van het plan. De 
relevante emissies tijdens de gebruiksfase vinden plaats door de verkeersbewegingen van en naar 
het plan. 
 
De berekening van het projecteffect van de aanlegfase met peiljaar 2021 en de gebruiksfase met 
peiljaar 2022 is verricht met behulp van het programma AERIUS Calculator. Het projecteffect ten ge-
volge van de aanlegfase op de Natura 2000-gebieden ‘Stelkampsveld’, ‘Veluwe’ en ‘Korenburger-
veen’ is groter dan 0,00 mol/ha/jaar, maar blijft beperkt tot 0,01 mol/ha/jaar. De aanlegfase bevat ech-
ter werkzaamheden welke van tijdelijke aard zijn. Conform de provinciale regeling (zie paragraaf 2.1) 
geldt dat projecten met een kleine, tijdelijke depositie in de aanlegfase op voorhand niet zullen leiden 
tot significant negatieve effecten. Uitgangspunt hierbij is dat projecten met een depositie kleiner dan 
of gelijk aan 0,10 mol N/ha/jaar gedurende 1 jaar in beginsel niet vergunningsplichtig zijn.  
 
Het projecteffect op de Natura 2000-gebieden ten gevolgen van de gebruiksfase is kleiner dan of 
gelijk aan 0,00 mol/ha/jaar. Bij een dergelijke projecteffect zal het beoogde plan niet voor een signifi-
cante toename in stikstofdepositie zorgen en kunnen negatieve effecten worden uitgesloten. Op basis 
van het onderzoek blijkt dat er geen vergunning benodigd is voor het aspect stikstof.  
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1 INLEIDING 
 
De initiatiefnemer is voornemens een nieuw tankstation te realiseren aan de Oostelijke Randweg te 
Doetinchem. Zowel de aanleg- als de gebruiksfase van het plan kunnen negatieve gevolgen hebben 
voor stikstofgevoelige habitattypen binnen omliggende beschermde natuurgebieden. Hierdoor is een 
onderzoek naar de stikstofdepositie noodzakelijk. In figuur 1.1 is een globale situering van het plan 
weergegeven. 
 

 
Figuur 1.1 Situering plangebied 
 
Het plan is niet gelegen binnen de grenzen van een gebied dat aangewezen is als Natura 2000-
gebied. Het Natura 2000-gebied ‘Rijntakken’ ligt op circa 12 kilometer afstand het meest nabij het 
plan.  
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2 TOETSINGSKADER 
 
De bescherming van de Natura 2000-gebieden is geregeld in de Wet natuurbescherming. In zowel de 
Habitat- als de Vogelrichtlijn zijn de gebieden opgenomen welke als Natura 2000-gebied worden aan-
gemerkt. Ten behoeve van de instandhouding van de natuurgebieden dienen negatieve effecten te 
worden uitgesloten, waardoor onder andere onderzoek plaats dient te vinden naar de stikstofdepositie 
op Natura 2000-gebieden.  
 
2.1 Geen significante toename 
Het beoogde plan mag in beginsel geen negatieve effecten veroorzaken op de omliggende Natura 
2000-gebieden. Met het voorgeschreven programma AERIUS Calculator wordt de depositie van stik-
stofverbindingen in de vorm van ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx) op het oppervlak van de 
omliggende Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt. Bij een projecteffect kleiner dan of gelijk aan 
0,00 mol/ha/jaar zorgt het beoogde plan niet voor een significante toename in stikstofdepositie en 
kunnen negatieve effecten worden uitgesloten.  
 
Een tijdelijke depositie > 0,00 mol/ha/jaar wordt volgens een provinciale redeneerlijn toegestaan wan-
neer onderbouwd kan worden dat deze depositie niet zal leiden tot significant negatieve effecten. 
Indien een project zorgt voor een tijdelijke depositie kleiner dan of gelijk aan 0,05 mol/ha/jaar gedu-
rende maximaal 2 jaar (of een equivalent hiervan) kunnen negatieve effecten worden uitgesloten. Met 
een equivalent wordt bijvoorbeeld bedoeld 0,01 mol/ha/jaar in 10 jaar, of 0,02 mol/ha/jaar in 5 jaar, of 
0,10 mol/ha/jaar in 1 jaar. 
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3 UITGANGSPUNTEN 
 
3.1 Aanlegfase 
Met het plan wordt de bouw van een tankstation mogelijk gemaakt. De relevante emissies van stik-
stofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) tijdens de aanlegfase vinden plaats door de verkeersbewegin-
gen ten behoeve van de aan- en afvoer van materialen en personen, en de inzet van mobiele werk-
tuigen tijdens constructie ten behoeve van de realisatie van het plan. De aanlegfase betreft een tijde-
lijke ontwikkeling en zal minder dan één jaar duren. De werkzaamheden zullen in 2020 worden uitge-
voerd. 
 
3.1.1 Mobiele werktuigen 
De benodigde gegevens voor de aanlegfase zijn, op aangeven van de opdrachtgever, gebaseerd op 
de gegevens van vergelijkbare projecten uitgevoerd door Econsultancy en aangevuld op basis van de 
in AERIUS Calculator opgenomen kentallen. De emissiefactoren van de werktuigen zijn tevens geba-
seerd op het in AERIUS Calculator opgenomen kentallen bij reguliere werkzaamheden. De totale 
hoeveelheid draaiuren bestaat uit zowel gebruiks- als stationaire uren. Gemiddeld draait een mobiel 
werktuig 30% stationair van de totale hoeveelheid draaiuren1. De emissies ten gevolge van het statio-
nair draaien van de mobiele werktuigen zijn berekend conform de Instructie gegevensinvoer AERI-
US1. Voor de aanlegfase is de inzet van de in tabel 3.1 weergegeven mobiele werktuigen voorzien. 
Met betrekking tot de inzet van materieel is een worstcasescenario gehanteerd waarbij zowel de 
draaiuren als emissiefactoren in de praktijk waarschijnlijk lager zullen uitvallen.  
 
Tabel 3.1 Mobiele werktuigen aanlegfase 

Type werktuig Bouwjaar Brandstof Vermogen 
(kW) 

motorbelas-
ting (%) 

Aantal actie-
ve/belaste 
draaiuren 

(70%) 

emissiefactor 
[g/kWh] 

NOx NH3 

graafmachine 2006 diesel 200 69% 320 4,4 0,0024
7 

asfalt afwerkinstalla-
tie 2007 diesel 100 76% 160 5,5 0,0029

1 

hijskraan 2006 diesel 200 69% 320 5,5 0,0028
3 

wals 2007 diesel 90 55% 160 5,5 0,0029
1 

ruw terrein heftruck 2007 diesel 100 74% 160 5,2 0,0028
6 

betonstorter 2006 diesel 200 69% 320 5,5 0,0028
3 

 
3.1.2 Verkeersbewegingen 
Naast de inzet van werktuigen vinden er ook verkeersbewegingen plaats voor het vervoer van mate-
rialen en personen van en naar het plan. Gebaseerd op soorgelijke opdrachten wordt ingeschat dat er 
tijdens de gehele aanlegfase 3.200, 800 en 800 verkeersbewegingen met respectievelijk lichte, 
middelzware en zware motorvoertuigen plaatsvinden. 
 
De ontsluiting van het verkeer kan alleen via de N315 plaatsvinden. Een criterium voor wanneer ver-
keer in het heersende verkeersbeeld is opgenomen wordt gegeven in de instructie1, namelijk: ‘op het 
moment dat het aan- en afvoerende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag niet meer 
onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt. Hierbij weegt ook mee 
hoe de verhouding is tussen de hoeveelheid verkeer dat door de voorgenomen ontwikkeling wordt 
aangetrokken en het reeds op de weg aanwezige verkeer.’  
 

                                                      
1 Expertiseteam Stikstof en Natura 2000, Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2020, Versie 2020 3.0 
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De etmaalintensiteit op de N315 ligt met circa 13.000 motorvoertuigen vele malen hoger dan de 
maximale verkeersgeneratie van de aanlegfase van het plan. Het verkeer ten gevolge van de aanleg-
fase zal derhalve volledig zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld bij invoegen op de N315.  
 
Wanneer het verkeer berekend wordt volgens de standaard invoermethode en rekenmethodiek in 
AERIUS, wordt de depositie niet berekend op Natura 2000-gebieden verder dan 5 kilometer van de 
gemodelleerde bron. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, ‘Rijntakken’, ligt op meer dan 12 
kilometer van het plangebied. Derhalve is het verkeer niet volgens de standaard rekenmethodiek in-
gevoerd. Er is gebruik gemaakt van de sector ‘anders’, subsectie (licht/zwaar) verkeer. Op deze ma-
nier wordt de depositie wel voor gebieden verder dan 5 kilometer berekend. De ingevoerde emissies 
zijn bepaald door het aantal verkeersbewegingen in te voeren volgens de standaardrekenmethodiek 
en deze emissies vervolgens bij de sector ‘Anders’ in te voeren. De overige emissiekenmerken zijn 
bepaald aan de hand van kengetallen en expert judgement. In bijlage 1 is een verschilberekening 
opgenomen van een fictieve situatie tussen een standaard ‘wegverkeer’-bron en een ‘anders’ bron. 
Uit de verschilberekening wordt geconcludeerd dat, met het gebruik van een ‘anders’ bron, een 
worstcasescenario in kaart wordt gebracht. In de berekening voor zowel de aanleg- als gebruiksfase 
worden zowel de reguliere ‘wegverkeer’ bron als de ‘anders’ bron meegenomen voor de modelering 
van het verkeer. 
 
In figuur 3.1 zijn de emissiebronnen voor de mobiele werktuigen (bron 1), het verkeer volgens traditi-
onele methode (bron 2 en 3) en het verkeer met ‘anders’ bronnen (bron 4-9) weergegeven.  
 

 
Figuur 3.1 Emissiebronnen aanlegfase  
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3.2 Gebruiksfase  
De nieuwbouw zal niet worden aangesloten op het gasnet. De relevante emissies van stikstofoxiden 
(NOx) en ammoniak (NH3) tijdens de gebruiksfase vinden plaats door de verkeersbewegingen van en 
naar het plan. De benodigde gegevens voor de gebruiksfase zijn door de opdrachtgever bepaald en 
aangevuld op basis van de in AERIUS Calculator opgenomen kentallen. 
 
3.2.1 Verkeersbewegingen 
Uit de opgave van de opdrachtgever blijkt dat er per etmaal 354, 22, 10 respectievelijk lichte, 
middelzware en zware motorvoertuigen het tankstation bezoeken. In een worstcase scenario is dit 
verkeer zowel als aanrijdend als wegrijdend verkeer gemodelleerd. Het tankstation zorgt niet voor 
nieuw verkeer, alle bezoekers maakten al gebruik van de weg voordat het tankstation wordt 
gerealiseerd. Voor de ontsluiting van het verkeer wordt verwezen naar paragraaf 3.1.2. In het pro-
gramma AERIUS is het verkeer door middel van een lijnbron gemodelleerd. In figuur 3.2 zijn de emis-
siebronnen voor het verkeer volgens traditionele methode (bron 1&2) en het verkeer met ‘anders’ 
bronnen (bron 3 tot 8) globaal weergegeven.  
 
 

 
Figuur 3.2 Emissiebronnen gebruiksfase  
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4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING 
 
De berekening van het projecteffect van de aanlegfase met peiljaar 2021 en de gebruiksfase met 
peiljaar 2022 is verricht met behulp van het programma AERIUS Calculator. Onderstaand zijn de 
screenshots van de berekeningsresultaten weergegeven. 
 

 

 

 

 

 
Het projecteffect ten gevolge van de aanlegfase op de Natura 2000-gebieden ‘Stelkampsveld’, ‘Velu-
we’ en ‘Korenburgerveen’ is groter dan 0,00 mol/ha/jaar, maar blijft beperkt tot 0,01 mol/ha/jaar. De 
aanlegfase bevat echter werkzaamheden welke van tijdelijke aard zijn. Conform de provinciale rege-
ling (zie paragraaf 2.1) geldt dat projecten met een kleine, tijdelijke depositie in de aanlegfase op 
voorhand niet zullen leiden tot significant negatieve effecten. Uitgangspunt hierbij is dat projecten met 
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een depositie kleiner dan of gelijk aan 0,10 mol N/ha/jaar gedurende 1 jaar in beginsel niet vergun-
ningsplichtig zijn.  
 
Het projecteffect op de Natura 2000-gebieden ten gevolgen van de gebruiksfase is kleiner dan of 
gelijk aan 0,00 mol/ha/jaar. Bij een dergelijke projecteffect zal het beoogde plan niet voor een signifi-
cante toename in stikstofdepositie zorgen en kunnen negatieve effecten worden uitgesloten. Op basis 
van het onderzoek blijkt dat er geen vergunning benodigd is voor het aspect stikstof.  
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BIJLAGE 1. Toelichting ‘wegverkeer’ en ‘anders’ bronnen 
 
In deze bijlage is een verschilberekening opgenomen van een fictieve situatie tussen een standaard 
‘wegverkeer’-bron en een ‘anders’ bron. Om te bekijken wat het verschil is, dat wordt berekend op 
diverse afstanden tot de bron, is op elke circa 250 meter een toetspunt aangemaakt, tot op 5 kilome-
ter afstand (toetspunt a tot en met t noord, toetspunt u tot en met bm oost, toetspunt bn tot en met cf 
zuid en toetspunt cg tot en met cy west). Uit de berekening wordt geconcludeerd dat de ‘anders’-bron, 
met de gehanteerde parameters, een overschatting maakt van de depositie ten opzichte van de ‘weg-
verkeer’-bron tot op 5 kilometer afstand. Dit is geldend voor alle vier de windrichtingen. Hieruit valt te 
concluderen dat met het gebruik van een ‘anders’ bron, een worstcasescenario wordt gehanteerd met 
betrekking tot de depositie van de ‘wegverkeer’-bron. De ‘anders’-bron wordt wel verder dan 5 km van 
de bron meegenomen in de berekening van de depositie en is daardoor een (worstcase) alternatief 
om de depositie ten gevolge van wegverkeer in beeld te brengen in het geval Natura 2000-gebieden 
verder dan 5 kilometer van een wegverkeersbron bevinden.   
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan
het bestemmingsplan 'Tankstations Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg 39-41 - 2019' met 
identificatienummer NL.IMRO.0222.R17H064A-0002 van de gemeente Doetinchem;

1.2  bestemmingsplan
de geometrisch bepaalde planobjecten 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  aaneengebouwde woning
een woning die onderdeel uitmaakt van een blok van meer dan twee aaneengebouwde woningen, 
niet zijnde gestapelde woningen;

1.6  aangebouwd bijbehorend bouwwerk
een bijbehorend bouwwerk dat met minimaal één gevel tegen de gevel van het hoofdgebouw is 
gebouwd. Dit op een zodanige wijze dat een rechtstreekse - voor mensen toegankelijke - interne 
verbinding tussen beide gebouwen mogelijk is;

1.7  aan huis gebonden beroep en/of bedrijf
een beroep en/of bedrijf, dat in of bij een woning wordt uitgeoefend waarbij de woning in 
overwegende mate de woonfunctie behoudt en waarbij het beroep en/of bedrijf een ruimtelijke 
uitwerking heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is (zie Lijst van aan huis gebonden 
beroepen en/of bedrijven);

1.8  achtererfgebied
erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit 
evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw 
opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen;

1.9  antennedrager
antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne;
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1.10  archeologisch deskundige
de regionaal (beleids)archeoloog of een andere door het bevoegd gezag aan te wijzen deskundige 
op het gebied van de archeologische monumentenzorg;

1.11  archeologische verwachting
een gebied met een daaraan toegekende hoge, middelmatige of lage archeologische verwachting 
in verband met de kennis en wetenschap van de in dat gebied te verwachten overblijfselen van 
menselijke aanwezigheid of activiteiten uit het verleden;

1.12  archeologische waarde
een gebied met een daaraan toegekende archeologische waarde in verband met de kennis en 
studie van de in dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten 
uit het verleden;

1.13  archeologisch onderzoek
een onderzoek gericht op het opsporen, waarderen en/of behouden van archeologische resten, al 
dan niet ex-situ, conform de cyclus van de Archeologische Monumentenzorg. Het onderzoek 
moet worden verricht door een dienst, bedrijf of instelling, gecertificeerd conform artikel 5.1 van de 
Erfgoedwet en werkend volgens de geldende kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie;

1.14  bebouwing
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.15  bebouwingspercentage
een percentage, dat de grootte van het deel van het bouwperceel aangeeft dat maximaal mag 
worden bebouwd met gebouwen en andere bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.16  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;

1.17  bedrijf
een zelfstandige productie-eenheid;

1.18  bedrijfswoning (dienstwoning)
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, uitsluitend bedoeld voor (het huishouden van) 
een persoon en zijn gezin, van wie de huisvesting daar in verband met de bestemming 
noodzakelijk is;

1.19  beperkt kwetsbaar object
object zoals gedefinieerd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
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1.20  bestaand
op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan legaal aanwezig of op grond van 
een vergunning toegestaan;

1.21  bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak;

1.22  bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.23  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;

1.24  boeiboord
opstaande kant van een dakgoot of dakrand, meestal uitgevoerd in hout of plaatmateriaal;

1.25  bos
elk terrein waarop bosbouw wordt uitgeoefend, zijnde het geheel van bedrijfsmatige handelingen 
en activiteiten gericht op de duurzame instandhouding en ontwikkeling van bestaande en nieuwe 
bossen ten behoeve van één of meer van de volgende functies en aspecten: natuur, houtproductie, 
landschap, milieu, waaronder begrepen waterhuishouding, en recreatie;

1.26  bouwen
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, of veranderen en het vergroten van 
een bouwwerk;

1.27  bouwgrens
de grens van een bouwvlak;

1.28  bouwlaag
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte 
liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met 
uitsluiting van onderbouw en zolder;

1.29  bouwperceel
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten;

1.30  bouwperceelsgrens
de grens van een bouwperceel;
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1.31  bouwvlak
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.32  bouwwerk
een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is 
verbonden;

1.33  bronmaatregel
maatregel om de oorzaak van het probleem weg te nemen;

1.34  dagrecreatie
recreatie in de vorm van:
a. extensieve dagrecreatie welke in hoofdzaak gericht is op natuurbeleving en 

landschapsbeleving zoals wandelen en fietsen;
b. intensieve dagrecreatie welke in hoofdzaak gericht is op het bedrijfsmatig aantrekken van 

(grote) groepen mensen zoals een attractiepark en een dierentuin;

1.35  detailhandel
het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ter verkoop), verkopen, verhuren en 
leveren van goederen aan personen die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of 
aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.36  dienstverlening
het bedrijfsmatig verlenen van op publiek gerichte diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al 
dan niet via een balie) te woord wordt gestaan en geholpen (dus geen kantoor);

1.37  druiplijn
onderste horizontale lijn van een dakvlak dat geen goot heeft, bijvoorbeeld een rieten dak;

1.38  erker
een erker of een uitgebouwd venster is een in plattegrond recht-, drie-, veelhoekige of halfronde 
uitbreiding van een ruimte in een gebouw, die buiten de gevel uitsteekt en in open verbinding staat 
met de bedoelde ruimte. De buitenzijde bestaat uit (een borstwering en) raamconstructies 
(wanden die grotendeels bestaan uit glas);

1.39  erf
al dan niet bebouwd perceel of een gedeelte daarvan dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en 
dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van dat gebruik van dat gebouw en het plan deze 
inrichting niet verbiedt;

1.40  evenement
periodieke en/of incidentele manifestaties van meerdere dagen zoals concerten, festivals, 
kermissen, volksfeesten, stadsfeesten, circussen, sportmanifestaties e.d.;
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1.41  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;

1.42  externe veiligheid
de kans om buiten een inrichting te overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval 
binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is; 

1.43  functioneel verbonden
huisvesting in verband met mantelzorg wordt in dit plan aangemerkt als functioneel verbonden met 
het hoofdgebouw, een en ander zoals bedoeld in artikel 1, lid 4 van bijlage II van het Besluit 
omgevingsrecht (Bor);

1.44  garagebedrijf
herstelinrichting voor motorvoertuigen, al dan niet met een verkooppunt voor motorbrandstoffen;

1.45  gebouw
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt;

1.46  geluidsgevoelig object
woningen, geluidsgevoelige terreinen en andere geluidsgevoelige gebouwen, zoals bedoeld in 
artikel 1 van de Wet geluidhinder;

1.47  geluidruimte
De verdeling van de beschikbare geluidruimte per kavel passend binnen de geluidzonegrens, zoals 
vastgelegd op de verkavelingskaart behorend bij het zonebeheerplan (geluidruimte per m2);

1.48  geluidzonegrens
een op grond van de Wet geluidhinder in het bestemmingsplan vastgelegd gebied rond een 
industrieterrein waarbuiten de geluidbelasting ten gevolge van dat industrieterrein niet meer mag 
bedragen dan 50 dB(A);

1.49  geurgevoelig object
woningen en andere geurgevoelige gebouwen, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en 
veehouderij;

1.50  gevaarlijke stof 
stof zoals gedefinieerd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 

1.51  gevellijn
de als zodanig aangeduide lijn, waar de voorgevel van een hoofdgebouw op moet zijn georiënteerd;
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1.52  groepsrisico
de cumulatieve kans per jaar dat ten minste 10, 100 of 1.000 personen overlijden als rechtstreeks 
gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval 
binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof of gevaarlijke afvalstof betrokken is; 

1.53  grote lawaaimaker
een inrichting die is aangewezen in onderdeel D, Bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht;

1.54  hoofdgebouw
gebouw, of een 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 belangrijkst is;

1.55  huishouden
persoon of groep personen die een huishouden voert, waarbij sprake is van een onderlinge 
verbondenheid en continuïteit in de samenstelling ervan, die binnen een woning gebruik maakt van 
dezelfde voorzieningen;

1.56  kantoor
het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of uitsluitend in ondergeschikte 
mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen;

1.57  kleine windturbine
een windturbine om energie op te wekken, deze staat op het maaiveld;

1.58  kwetsbaar object
object zoals gedefinieerd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);

1.59  luifel
een afdak met een diepte van meer dan 0,75 m, bevestigd aan de gevel van een gebouw zonder 
directe verbinding met de grond;

1.60  maaiveld
bovenkant van een terrein dat een bouwwerk omgeeft;

1.61  mantelzorg
intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt 
geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks 
voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van 
huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan de behoefte met een verklaring van een huisarts, 
wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur kan 
worden aangetoond;
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1.62  mini windturbine
een windturbine om windenergie op te wekken, deze staat op het dak van een gebouw;

1.63  mogelijkheden voor ontmoeting
terrassen, standplaatsen voor de ambulante handel, weekmarkten, rommelmarkten, braderieën, 
stadspromotionele activiteiten en andere vergelijkbare activiteiten niet zijnde evenementen;

1.64  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;

1.65  onderbouw
een gedeelte van een gebouw, dat wordt afgedekt door een vloer waarvan de bovenkant minder 
dan 1,20 m boven peil is gelegen;

1.66  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;

1.67  openbaar toegankelijk gebied
weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, maar ook 
pleinen, parken, plantsoenen, openbaar water en ander openbaar toegankelijk gebied dat voor 
publiek algemeen toegankelijk is, met uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de 
ontsluiting van percelen door langzaam verkeer;

1.68  overig bouwwerk
een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de 
aarde is verbonden;

1.69  overkapping
een bouwwerk met een open constructie;

1.70  pand
de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die 
direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is;

1.71  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. als 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);

 377 

bestemmingsplan 'Tankstations Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg 39-41 - 2019' vastgesteld 



1.72  plaatsgebonden risico (PR)
risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon die 
onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van 
een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of 
bestrijdingsmiddel betrokken is;

1.73  plaatsgebonden risicocontour 10-6
plaatsgebonden risicocontour waarbinnen de kans 1 op de 1.000.000 per jaar is dat een persoon 
die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg 
van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of 
bestrijdingsmiddel betrokken is;

1.74  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;

1.75  reclamezuil
een rechtopstaand bouwwerk geen gebouw zijnde dat aanmerkelijk hoger is dan breed voor de 
uiting van reclame;

1.76  rijbaan
elk voor rijdende voertuigen bestemd weggedeelte met uitzondering van fietspaden;

1.77  (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;

1.78  risicobron
1. inrichtingen bij welke ingevolge het 'Bevi' een grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. 

een risico-afstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van 
kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten en/of;

2. inrichtingen waar opslag, overslag en/of het gebruik van gevaarlijke stoffen plaatsvindt én die 
behoren tot een categorie van inrichtingen als bedoeld in bijlage 1 van het Besluit algemene 
regels voor inrichtingen milieubeheer én waarvan het invloedsgebied tot over de  eigen 
perceelsgrens reikt en/of;

3. inrichtingen waarvoor, krachtens artikel 3.12, 3.17, 3.18, 3.28, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7 of 4.81 
van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, regels gelden bij de opslag, 
overslag en / of het gebruik van gevaarlijke stoffen met betrekking tot minimaal aan te houden 
afstanden ten aanzien van (beperkt) kwetsbare objecten en/of;

4. een inrichting waarin meer dan 1.000 kilogram consumentenvuurwerk als bedoeld in het 
Vuurwerkbesluit of waarin professioneel vuurwerk als bedoeld in het Vuurwerkbesluit wordt 
opgeslagen of bewerkt of;

5. inrichtingen die niet onder 1 tot en met 4 vallen en waarvan de plaatsgebonden risicocontour 
10-6 per jaar voor het plaatsgebonden risico is gelegen buiten de eigen perceelsgrens;

6. Transporten van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor die vallen per 1 april 2015 onder 
het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt);
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7. Transportleidingen voor gas, olie en chemicaliën (buisleidingen) die vallen onder het Besluit 
externe veiligheid buisleidingen (Bevb);

1.79  risicocontour
denkbeeldige contour rondom een object (een bedrijf, buisleiding of weg), waarbinnen in geval van 
een calamiteit de bevolking ongewenste risico's loopt in de zin van doden en gewonden; 

1.80  ruimtelijke uitwerking
de aard, de omvang, de intensiteit, maar ook de ruimtelijke uitstraling van het gebruik en/of de 
functie van gronden en/of bouwwerken;

1.81  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;
d. een parenclub; 
e. een (raam)prostitutiebedrijf, waaronder ook begrepen een erotische massagesalon;
al dan niet in combinatie met elkaar of in combinatie met een sekswinkel.

Thuisprostitutie en een escortbedrijf vallen niet onder het begrip seksinrichting.

1.82  straatmeubilair
bij of op de weg behorende bouwwerken zoals verkeersgeleiders, abri's, zitbanken, reclamezuilen, 
bloembakken, ondergrondse vuilcontainers en cocons van vuilcontainers;

1.83  supermarkt
een detailhandelsbedrijf dat zich in hoofdzaak richt op het verkopen van voedings- en 
genotmiddelen en dagelijkse levensbenodigdheden in een algemeen assortiment, in de vorm van 
een zelfbedieningszaak, waarbij de verkoopvloeroppervlakte minimaal 300 m2 bedraagt;

1.84  terrasinrichting
bij een terras behorende (semi-permanente) bouwwerken zoals terrasschermen, parasols en 
vlonders;

1.85  thuisprostitutie
een vorm van prostitutie, waarbij de seksuele dienstverlening plaatsvindt op het woonadres van de 
prostituee en waarbij ook uitsluitend door deze prostituee op dit adres wordt gewerkt als 
prostituee;

1.86  tijdelijke woonunit
een demontabel en/of relatief eenvoudig verwijderbaar gebouw voor huisvesting voor mantelzorg 
onder welke benaming ook aangeduid, doch in het spraakgebruik als woonunit wordt aangemerkt, 
bestaande uit één bouwlaag, geschikt en ingericht ten dienste van woon-, dag- en/of nachtverblijf;
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1.87  twee-onder-een-kap woning
een woning die deel uitmaakt van een blok van maximaal twee aaneengebouwde woningen;

1.88  toegangspartij
een toegangspartij of een uitgebouwde toegang is een uitbreiding van de toegangsruimte (hal) van 
een gebouw, die buiten de gevel uitsteekt en al dan niet in open verbinding staat met die ruimte;

1.89  verantwoording groepsrisico
het afleggen van verantwoording over het genomen besluit om toename van het groepsrisico toe te 
staan. Hierbij moet aandacht worden besteed aan mogelijke alternatieven en risico reducerende 
maatregelen en het belichten van de mogelijkheid voor rampenbestrijding en hulpverlening;

1.90  verblijfsrecreatie
vormen van vrijetijdsbesteding waarbij ook in overnachtingsmogelijkheden is voorzien;

1.91  vliering
bergruimte onder het dak en niet voor bewoning geschikt;

1.92  volumineuze detailhandel
detailhandel in volumineuze goederen;

1.93  volumineuze goederen
goederen waarvoor, voor de tentoonstelling of opslag ervan, een grote vloeroppervlakte nodig is, 
niet zijnde perifere detailhandel of kringloopwinkels: auto's, boten, caravans, landbouwvoertuigen 
en aanverwante voertuigen, motorfietsen, bromfietsen en fietsen of vergelijkbare goederen;

1.94  voorgevel
de naar de openbare weg gekeerde gevel van een gebouw, of als het een gebouw betreft met meer 
dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die kennelijk als zodanig moet worden aangemerkt;

1.95  vrij beroep
een professionele dienstverlening, voornamelijk bestaande uit hoofdarbeid, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van verworvenheden verkregen door een academische of een hogere beroepsopleiding 
(zie lijst 'Lijst van vrije beroepen');

1.96  vrijstaand bijbehorend bouwwerk
een bijbehorend bouwwerk, dat vrij van het hoofdgebouw gebouwd is en in functioneel opzicht 
geen deel uitmaakt van het hoofdgebouw;

1.97  woning
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden, 
woonwagens niet inbegrepen;
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1.98  woonfunctie
wonen in enge zin;

1.99  zolder
ruimte(n) in een gebouw die geheel is (zijn) afgedekt met veelal schuine daken en die in 
functioneel opzicht deel uitmaakt (uitmaken) van de daaronder gelegen bouwlaag of bouwlagen;
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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, de overdekte 
gebouwgebonden buitenruimten (dakoverstekken) tot 0,75 m niet meegerekend;

2.2  de bebouwde oppervlakte van een perceel of ander terrein
de som van de oppervlakten van alle op een perceel of een ander terrein gelegen gebouwen en 
andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 1 m boven peil neerwaarts geprojecteerd en 
buitenwerks gemeten;

2.3  de bouwhoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard 
daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.4  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;

2.5  de bruto-vloeroppervlakte (b.v.o.)
de som van de horizontale vloeroppervlakten van de bouwlagen, met inbegrip van de daarbij 
behorende kantoren, magazijnen, werkplaatsen en overige dienstruimten, buitenwerks gemeten;

2.6  de dakhelling
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 
bij een 'half-ronde' of anderszins gebogen kapvorm, wordt de dakhelling berekend als de hoek 
tussen de lijn die de goothoogte en het hoogste punt van het bouwwerk verbindt ten opzichte van 
het horizontale vlak; 

2.7  de goothoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord, of een daarmee 
gelijk te stellen constructiedeel, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen; bij 
afgeknotte schilddaken is de onderste goothoogte maatgevend, onder de voorwaarde dat de 
dakhelling van alle dakvlakken maximaal 60° is;

2.8  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 niet meegerekend;
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2.9  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;

2.10  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;

2.11  de verkoopvloeroppervlakte (v.v.o.)
de som van de horizontale vloeroppervlakten van ruimten die rechtstreeks ten dienste staan van de 
detailhandelsactiviteiten en voor publiek toegankelijk zijn (kantoren, magazijnen en overige 
dienstruimten worden hieronder niet begrepen), binnenwerks gemeten;

2.12  de vloeroppervlakte van een woning
de som van de horizontale vloeroppervlakten van de voor bewoning bestemde vertrekken van een 
woning, waaronder mede moeten worden verstaan keukens, slaapvertrekken, gangen, toiletten, 
bad- en doucheruimten, zolders en vlieringen welke gebruikt worden als berging, maar ook 
inpandige of aangebouwde bergingen die op grond van het bestemmingsplan verbouwd mogen 
worden tot woonruimte, binnenwerks gemeten;
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Bedrijf - 1

3.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijf - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven, met dien verstande dat:

1. bedrijven met bijbehorende bedrijfsactiviteiten in de categorieën 1 en 2, zoals opgenomen 
in de Staat van bedrijfsactiviteiten voor bedrijven (Bijlage 4) zijn toegestaan, met 
uitzondering van zelfstandige kantoor-, detailhandel- en horecabedrijven;

2. de hoofdactiviteit van het bedrijf minimaal 50% van de bruto-vloeroppervlakte beslaat;
b. kantoor, uitsluitend ten dienste van en voor maximaal 50% van de bruto-vloeroppervlakte van 

het in sub a genoemde bedrijf;
c. detailhandel in ter plaatse geproduceerde goederen, uitsluitend ten dienste van en voor 

maximaal 10% van de bruto-vloeroppervlakte van het in sub a genoemde bedrijf, met een 
maximum van 200 m2;

d. horeca, uitsluitend in de vorm van een bedrijfsrestaurant/kantine en ondergeschikt aan het in 
sub a genoemde bedrijf;

e. bestaande bedrijfswoning;
f. groen- en nutsvoorzieningen;
en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Algemeen
Op de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 
'Bedrijf - 1' worden gebouwd.

3.2.2  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de navolgende regels:
a. realisatie is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
b. ter plaatse van de aanduidingen 'maximum goothoogte, maximum bouwhoogte, maximum 

bebouwingspercentage' gelden de weergegeven maten.

3.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:
a. de bouwhoogte mag achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde bouwgrens 

maximaal 3 m bedragen; 
als het bouwwerk vóór (het verlengde van) de naar de weg gekeerde bouwgrens wordt 
geplaatst, mag de bouwhoogte maximaal 1 m bedragen;

b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van:
1. speeltoestellen bij een bedrijfswoning maximaal 3,5 m bedragen;
2. verlichting en vlaggenmasten maximaal 10 m bedragen;
3. antennedragers inclusief antennes maximaal 15 m bedragen;
4. reclamemasten en reclamezuilen achter en tot maximaal 0,5 m vóór (het verlengde van) 

de naar de weg gekeerde bouwgrens maximaal de toegestane bouwhoogte als bedoeld in 
lid 3.2.2 bedragen; als een bouwwerk vóór 0,5 m van (het verlengde van) de naar de weg 
gekeerde bouwgrens wordt geplaatst, mag de bouwhoogte maximaal 2 m bedragen;
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c. de totale oppervlakte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag maximaal 20 m2 per 
bouwperceel bedragen.

3.2.4  Bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning gelden de navolgende 
regels:
a. realisatie is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
b. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag maximaal 100 m2 per woning 

bedragen;
c. bijbehorende bouwwerken mogen niet vóór de voorgevel van de woning worden gebouwd;
d. bijbehorende bouwwerken mogen, tot op de bouwperceelsgrenzen worden gebouwd;
e. 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;

f. de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen.

3.2.5  Erkers en toegangspartijen bij een bedrijfswoning
In afwijking van het bepaalde in lid 3.2.4 sub c mogen aan het hoofdgebouw bijbehorende 
bouwwerken in de vorm van erkers en toegangspartijen vóór de voorgevel 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.

3.2.6  Overkappingen bij een bedrijfswoning
In afwijking van het bepaalde in lid 3.2.4 sub c mogen bijbehorende bouwwerken in de vorm van 
overkappingen vóór de voorgevel 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;

d. de in lid 3.2.4 sub b opgenomen oppervlaktenorm (100 m2) onverminderd van kracht blijft.

3.3  Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 3.2, op gronden 
met de bestemming 'Bedrijf - 1' nadere eisen stellen met betrekking tot:
a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein;
onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik van 

 386 

bestemmingsplan 'Tankstations Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg 39-41 - 2019' vastgesteld 



gronden en bouwwerken in de weg staan.

3.4  Afwijken van de bouwregels

3.4.1  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten bouwvlak
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.2 sub a 
voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak, onder 
voorwaarden dat:
a. het bouwperceel aan de zijde waar de bouwgrens wordt overschreden grenst aan openbaar 

toegankelijk gebied, waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee vergelijkbare 
bestemming rust;

b. de afstand tot het in sub a genoemde gebied minimaal 2 m bedraagt;
c. de naar de weg gekeerde bouwgrens niet wordt overschreden;
d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
f. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaats vinden;
g. wordt voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente 

Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 5), met dien verstande 
dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden 
met die wijziging;

h. de overige bouwregels onverminderd blijven gelden.

3.4.2  Toegangspartijen
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.2 sub a 
voor het bouwen van een toegangspartij buiten het bouwvlak, onder voorwaarden dat:
a. de toegangspartij wordt aangebouwd aan de voorgevel van het hoofdgebouw;
b. de overschrijding van de naar de weg gekeerde bouwgrens maximaal 3 m mag bedragen mits 

een strook van minimaal 5 m tussen de voorzijde van de toegangspartij en de naar de weg 
gekeerde bouwperceelsgrens onoverdekt/onoverbouwd blijft;

c. de toegangspartij maximaal 25% van de breedte van de voorgevel mag bedragen waaraan de 
toegangspartij wordt aangebouwd;

d. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
e. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is.

3.4.3  Luifels
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.3 sub a 
voor het bevestigen van een luifel aan een hoofdgebouw, onder voorwaarden dat:
a. de luifel wordt bevestigd aan de voorgevel en/of de zijgevel van het hoofdgebouw;
b. de luifel maximaal 1,50 m uit de gevel van het hoofdgebouw mag steken;
c. de breedte van de luifel niet meer dan de totale breedte van de gevel waaraan de luifel wordt 

bevestigd mag bedragen met aan weerszijden een overstek van maximaal 0,75 m;
d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
f. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaats vinden.

3.4.4  Mantelzorgwoning
a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.4 

sub a en 3.5.3 voor het plaatsen en gebruiken van een tijdelijke woonunit voor mantelzorg, 
waarbij de volgende regels gelden:
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1. de mantelzorgwoning is functioneel verbonden met het hoofdgebouw; 
2. totale oppervlakte die voor mantelzorg in gebruik wordt genomen maakt onderdeel uit van 

de in lid 3.2.4 sub b genoemde oppervlaktenorm (100 m2) en de woonunit strekt zich niet 
uit tot meer dan één bouwlaag;

3. de afstand tussen de woonunit en de achterste bouwperceelsgrens bedraagt minimaal 
8 m; deze afstand kan worden teruggebracht naar 3 m als de aangrenzende (openbare) 
grond ter hoogte van de geplande woonunit een groen-, natuur-, water-, verkeer of 
daarmee vergelijkbare bestemming heeft;

4. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de gebruiksmogelijkheden van 
aangrenzende gronden;

5. er moet sprake zijn van een ruimtelijke eenheid; de woonunit moet binnen een straal van 
10 m van het hoofdgebouw worden geplaatst;

6. de woonunit moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit en de bouwverordening;
7. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking is aanvaardbaar;

b. het bevoegd gezag kan in uitzonderlijke gevallen, als er geen goede alternatieven zijn, 
toestaan dat:
1. in afwijking van het bepaalde in sub a lid 3 (minimaal 8 of 3 m uit de achterste 

bouwperceelsgrens), een woonunit op minder dan 3 m uit of op de bouwperceelsgrens 
wordt geplaatst;

2. de in sub a lid 2 genoemde oppervlaktenorm (100 m2) wordt overschreden tot maximaal 
150 m2;

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; dat 
betekent dat daarna geen sprake meer is van (extra) woonruimte of de tijdelijke woonunit is 
verwijderd.

3.5  Specifieke gebruiksregels

3.5.1  Vrij beroep en aan huis gebonden beroep en/of bedrijf
Een als zodanig bestemde woning, inclusief eventueel aanwezige aangebouwde bijbehorende 
bouwwerken, mag ook worden gebruikt voor zowel een vrij beroep ('Lijst van vrije beroepen') als 
een beroep en/of bedrijf (Lijst van aan huis gebonden beroepen en/of bedrijven) , in het laatste 
geval uitsluitend mits voldaan wordt aan de voorwaarden 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 woning, inclusief aangebouwde 

bijbehorende bouwwerken die voor woondoeleinden mogen worden gebruikt, mag worden 
gebruikt voor het aan huis gebonden beroep en/of bedrijf;

c. het medegebruik van aangebouwde bijbehorende bouwwerken zodanig beperkt blijft dat de 
afstand tussen de als zodanig gebruikte ruimte en de achterste bouwperceelsgrens minimaal 
8 m bedraagt. Als het hoofdgebouw op kortere afstand ligt, geldt die afstand als norm. De 
afstandsnorm geldt niet voor bouwwerken die binnen het bouwvlak liggen;

d. de woning moet blijven voldoen aan het bepaalde in het Bouwbesluit en de bouwverordening 
van de gemeente Doetinchem;

e. degene die het aan huis gebonden beroep en/of bedrijf uitoefent ook de bewoner van de 
woning moet zijn;

f. uitsluitend een aan huis gebonden beroep en/of bedrijf toelaatbaar is, dat behoort tot de Lijst 
van aan huis gebonden beroepen en/of bedrijven zoals opgenomen in Lijst van aan huis 
gebonden beroepen en/of bedrijven; 

g. geen detailhandel mag plaatsvinden, behoudens:
1. internetverkoop (internetwinkels);
2. een beperkte verkoop (als ondergeschikte nevenactiviteit) van producten die ter plaatse 
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zijn vervaardigd, dan wel direct verband houden met het beroep en/of bedrijf aan huis;
h. een bedrijf geen winkeluitstraling mag hebben;
i. geen uitstalling van te verkopen artikelen mag plaatsvinden; geen showroom binnen of buiten;
j. wordt voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente 

Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017( Nota Parkeernormen Auto en 
Fiets), met dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, 
rekening wordt gehouden met die wijziging;

k. uitsluitend onverlichte reclame-uitingen met een oppervlakte kleiner dan 0,5 m2 zijn 
toegestaan, waarvan de langste zijde minder dan 1 m moet bedragen;

l. geen sprake mag zijn van werkzaamheden, activiteiten en/of opslag in de open lucht voor de 
uitoefening van het aan huis gebonden beroep en/of bedrijf; buitenactiviteiten gekoppeld aan 
gastouderschap zijn wel toegestaan;

m. vrijstaande bijbehorende bouwwerken niet mogen worden gebruikt voor de uitoefening van het 
aan huis gebonden beroep en/of bedrijf.

3.5.2  Parkeren
In geval van bouw, uitbreiding of vervangende nieuwbouw en/of wijziging van gebruik moet worden 
voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente Doetinchem, 
zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Nota Parkeernormen Auto en Fiets), met dien 
verstande dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt 
gehouden met die wijziging.

3.5.3  Strijdig gebruik
Onverminderd het bepaalde in artikel Artikel 16 wordt onder strijdig gebruik in ieder geval verstaan 
het gebruiken of het laten gebruiken van een bijbehorend bouwwerk als zelfstandige woning.

3.5.4  Parkeren
In geval van bouw, uitbreiding of vervangende nieuwbouw en/of wijziging van gebruik moet worden 
voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente Doetinchem, 
zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 5), met dien verstande dat wanneer 
deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

3.6  Afwijken van de gebruiksregels

3.6.1  Andere bedrijfsactiviteiten
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.1 sub a 
voor het toestaan van een bedrijf met bijbehorende bedrijfsactiviteiten, dat niet is vermeld in de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten voor bedrijven (Bijlage 4), onder voorwaarden dat:
a. de ter plaatse maximaal toelaatbare categorie niet wordt overschreden;
b. het bedrijf met bijbehorende bedrijfsactiviteiten naar aard, omvang en hinder gelijk te stellen is 

met de op grond van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegelaten bedrijven en dat dit indien 
nodig middels een milieuhygiënisch onderzoek door de aanvrager is aangetoond;

c. de afwijking niet mag worden verleend voor grote lawaaimakers;
d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
e. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
f. wordt voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente 

Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 5), met dien verstande 
dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden 
met die wijziging.
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3.6.2  Mantelzorg
a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.5.3en 

toestaan dat een al dan niet vrijstaand bijbehorend bouwwerk bij een bestaande woning wordt 
gebruikt als woonruimte voor mantelzorg, waarbij de volgende regels gelden:
1. de mantelzorgwoning is functioneel verbonden met het hoofdgebouw;
2. de totale oppervlakte die voor mantelzorg in gebruik wordt genomen maakt onderdeel uit 

van de in lid 3.2.4 sub b genoemde oppervlaktenorm (100 m2) en de woonunit strekt zich 
niet uit tot meer dan één bouwlaag;

3. de afstand tussen het bijbehorend bouwwerk en de achterste bouwperceelsgrens 
bedraagt minimaal 8 m; deze afstand kan worden teruggebracht naar 3 m als de 
aangrenzende (openbare) grond ter hoogte van de geplande woonruimte een groen-, 
natuur-, water-, verkeer of daarmee vergelijkbare bestemming heeft;

4. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de gebruiksmogelijkheden van 
aangrenzende gronden;

5. de hoogtenorm voor bijbehorende bouwwerken blijft onverminderd van kracht;
6. de woonruimte voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit en de bouwverordening;
7. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking is aanvaardbaar;

b. het bevoegd gezag kan in uitzonderlijke gevallen, als er geen goede alternatieven zijn, 
toestaan dat:
1. in afwijking van het bepaalde in sub a lid 3 (minimaal 8 of 3 m uit de achterste 

bouwperceelsgrens), een woonunit op minder dan 3 m uit of op de bouwperceelsgrens 
wordt geplaatst;

2. de in sub a lid 2 genoemde oppervlaktenorm (100 m2) wordt overschreden tot maximaal 
150 m2;

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 4  Bedrijf - 2

4.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijf - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt 

motorbrandstoffen met lpg', uitsluitend een verkooppunt voor motorbrandstoffen met lpg is 
toegestaan met een maximale doorzet van 1.000 m3 per jaar;

b. detailhandel in motorbrandstoffen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt 
motorbrandstoffen met lpg' en detailhandel en horeca ondergeschikt en verbonden aan de 
verkoop van motorbrandstoffen, met dien verstande dat het verkoopvloeroppervlak maximaal 
50 m2 mag zijn;

c. groen- en nutsvoorzieningen;
en daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Algemeen
Op de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 
'Bedrijf - 2' worden gebouwd.

4.2.2  Gebouwen en bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van gebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de navolgende regels:
a. realisatie is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
b. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg' bedraagt de bebouwing 

(exclusief overkapping) maximaal 100 m2 en een maximale bouwhoogte van 4 m, met dien 
verstande de bebouwing uitsluitend ten behoeve van het verkooppunt motorbrandstoffen mag 
worden gebouwd;

c. alleen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overkapping', is een 
overkapping toegelaten met een maximum oppervlakte van 400 m2 en een maximale 
bouwhoogte van 6 m.

4.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:
a. een vulpunt voor lpg is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'vulpunt lpg'; 
b. de bouwhoogte mag achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde bouwgrens 

maximaal 3 m bedragen; 
als het bouwwerk vóór (het verlengde van) de naar de weg gekeerde bouwgrens wordt 
geplaatst, mag de bouwhoogte maximaal 1 m bedragen;

c. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van:
1. verlichting en vlaggenmasten maximaal 10 m bedragen;
2. reclamemasten en reclamezuilen achter en tot maximaal 0,5 m vóór (het verlengde van) 

de naar de weg gekeerde bouwgrens maximaal de toegestane bouwhoogte als bedoeld in 
lid 4.2.2 bedragen; als een bouwwerk vóór 0,5 m van (het verlengde van) de naar de weg 
gekeerde bouwgrens wordt geplaatst, mag de bouwhoogte maximaal 6 m bedragen;

d. de totale oppervlakte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag maximaal 20 m2 per 
bouwperceel bedragen.
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4.3  Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 4.2, op gronden 
met de bestemming 'Bedrijf - 2' nadere eisen stellen met betrekking tot:
a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
e. 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.

4.4  Specifieke gebruiksregels

4.4.1  Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing
Binnen 1 jaar na de realisatie van het verkooppunt motorbrandstoffen moet het inrichtingsplan 
'Landschappelijke Inrichtingsplan Tankstation' (Bijlage 1 van de regels) zijn aangelegd en in stand 
worden gehouden.

4.4.2  Voorwaardelijke verplichting parkeren
Het motorbrandstoffenverkooppunt mag slecht worden gerealiseerd onder de voorwaarde, dat 
minimaal vijf parkeerplaatsen voor motorvoertuigen worden aangelegd met de minimale afmetingen 
van 2,50 x 5 meter. 

4.4.3  Parkeren
In geval van uitbreiding of vervangende nieuwbouw en/of wijziging van gebruik moet worden voldaan 
aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente Doetinchem, zoals 
vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017, met dien verstande dat wanneer deze nota gedurende 
de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.
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Artikel 5  Detailhandel

5.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. detailhandel, niet zijnde detailhandel in de vorm van een supermarkt;
b. dienstverlening, uitsluitend ondergeschikt aan de in sub a genoemde functie;
c. groen- en nutsvoorzieningen;
en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Algemeen
Op de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 
'Detailhandel' worden gebouwd.

5.2.2  Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:
a. de bouwhoogte mag achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde bouwgrens 

maximaal 3 m bedragen; als het bouwwerk vóór (het verlengde van) de naar de weg gekeerde 
bouwgrens wordt geplaatst, mag de bouwhoogte maximaal 1 m bedragen;

b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van:
1. speeltoestellen maximaal 6 m bedragen;
2. verlichting en vlaggenmasten maximaal 10 m bedragen;
3. antennedragers inclusief antennes maximaal 15 m bedragen;

c. de totale oppervlakte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag maximaal 20 m2 per 
bouwperceel bedragen.

5.3  Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 5.2, op gronden 
met de bestemming 'Detailhandel' nadere eisen stellen met betrekking tot:
a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
e. 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  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten bouwvlak
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2.2 sub a 
voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak, onder 
voorwaarden dat:
a. het bouwperceel aan de zijde waar de bouwgrens wordt overschreden grenst aan openbaar 

toegankelijk gebied, waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee vergelijkbare 
bestemming rust;

b. de afstand tot het in sub a genoemde gebied minimaal 2 m bedraagt;
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c. de naar de weg gekeerde bouwgrens niet wordt overschreden;
d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
f. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
g. wordt voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente 

Doetinchem, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 5), met dien verstande 
dat wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden 
met die wijziging 2016-2020, met dien verstande dat wanneer deze nota gedurende de 
planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging;

h. de overige bouwregels onverminderd blijven gelden.

5.5  Specifieke gebruiksregels

5.5.1  Parkeren
In geval van bouw, uitbreiding of vervangende nieuwbouw en/of wijziging van gebruik moet worden 
voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente Doetinchem, 
zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (Bijlage 5), met dien verstande dat wanneer 
deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.  
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Artikel 6  Natuur

6.1  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, voor zover de in sub a bedoelde waarden niet onevenredig worden 

aangetast;
c. parkeerterrein, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein';
d. waterlopen, waterbergingen en waterinfiltratievoorzieningen;
e. fiets- en wandelpaden, voor zover de onder a bedoelde waarden niet onevenredig worden 

aangetast;
f. kunstobjecten;
g. nutsvoorzieningen;
en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Algemeen
Op de in lid 6.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 
'Natuur' worden gebouwd.

6.2.2  Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de navolgende regels:
a. realisatie is alleen toegestaan binnen het bouwvlak; 
b. de bouwhoogte is maximaal 4 m.

6.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:
a. de bouwhoogte mag maximaal 2 m bedragen;
b. de totale oppervlakte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag maximaal 20 m2 per 

hectare bedragen.

6.3  Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 6.2, 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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6.4  Afwijken van de bouwregels

6.4.1  Verlichting en kunstobjecten
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2.3 sub a 
voor de bouwhoogte van verlichting tot 4 m en voor kunstobjecten tot 10 m, 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. vooraf advies is ingewonnen bij een ter zake deskundige op het gebied van ecologie;
c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is.

6.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden

6.5.1  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 of rooien 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.

6.5.2  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:
1. reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;
2. mogen worden uitgevoerd op basis van een vergunning waarin de te beschermen waarden 

al zijn meegewogen.

6.5.3  Advies
Alvorens te beslissen op een verzoek om een omgevingsvergunning wint het bevoegd gezag 
advies in bij een ter zake deskundige op het gebied van ecologie. 
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Artikel 7  Verkeer

7.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. verkeer, verblijf en mogelijkheden voor ontmoeting;
b. waterlopen, waterberging en waterinfiltratievoorzieningen;
c. geluidwerende voorzieningen;
d. straatmeubilair en speeltoestellen;
e. parkeervoorzieningen;
f. groenvoorzieningen;
g. nutsvoorzieningen;
h. kunstobjecten;
en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

7.2  Bouwregels

7.2.1  Algemeen
Op de in lid 7.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 
'Verkeer' worden gebouwd.

7.2.2  Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen op gronden met de bestemming 'Verkeer' gelden de navolgende 
regels:
a. de gebouwen dienen zodanig gesitueerd te worden dat zij niet onevenredig afbreuk doen aan 

de stroomfunctie en de ontsluitingsfunctie van de gronden met de bestemming 'Verkeer';
b. de bouwhoogte van de gebouwen mag maximaal 4 m bedragen;
c. de oppervlakte van een gebouw mag maximaal 20 m2 bedragen;

7.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde op gronden met de bestemming 
'Verkeer' gelden de navolgende regels:
a. de bouwhoogte mag maximaal 4 m bedragen;
b. in afwijking van het bepaalde onder sub a mag de bouwhoogte van:

1. speeltoestellen maximaal 6 m bedragen;
2. verlichting, vlaggenmasten, straatmeubilair (geen terrasinrichting), kunstobjecten en 

vergelijkbare bouwwerken maximaal 10 m bedragen;
3. antennedragers inclusief antennes maximaal 15 m bedragen; 

c. de oppervlakte van een bouwwerk geen gebouw zijnde mag maximaal 20 m2 bedragen;

7.3  Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 7.2, op gronden 
met de bestemming 'Verkeer' nadere eisen stellen met betrekking tot:
a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. 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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7.4  Afwijken van de bouwregels

7.4.1  Gebouwen
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.2.2 sub b 
voor de bouwhoogte van gebouwen tot maximaal 5 m, onder voorwaarden dat:
a. niet onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de stroom- of ontsluitingsfunctie van gronden met 

de bestemming 'Verkeer';
b. vooraf advies wordt ingewonnen bij een ter zake deskundige op het gebied van stedenbouw en 

verkeer;
c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is.

7.4.2  Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.2.3 sub b 
voor de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde tot maximaal 30 m onder 
voorwaarden dat:
a. niet onevenredig inbreuk wordt gedaan aan de stroom- of ontsluitingsfunctie van de gronden 

met de bestemming 'Verkeer';
b. vooraf advies wordt ingewonnen bij een ter zake deskundige op het gebied van stedenbouw en 

verkeer;
c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is. 
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Artikel 8  Verkeer - Railverkeer

8.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. spoorwegen;
b. kruisend wegverkeer;
c. waterlopen, waterberging en waterinfiltratievoorzieningen;
d. geluidwerende voorzieningen;
e. groenvoorzieningen;
f. nutsvoorzieningen;
en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

8.2  Bouwregels

8.2.1  Algemeen
Op de in lid 8.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 
'Verkeer - Railverkeer' worden gebouwd.

8.2.2  Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen op gronden met de bestemming 'Verkeer - Railverkeer' gelden de 
navolgende regels:
a. de gebouwen dienen zodanig gesitueerd te worden dat zij de spoorwegfunctie niet 

onevenredig benadelen;
b. de bouwhoogte van de gebouwen mag maximaal 4 m bedragen;
c. de oppervlakte van een gebouw mag maximaal 20 m2 bedragen.

8.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde op gronden met de bestemming 'Verkeer 
- Railverkeer' gelden de navolgende regels:
a. de bouwhoogte mag maximaal 4 m bedragen;
b. in afwijking van het bepaalde onder sub a mag de bouwhoogte van verlichting, dragers voor 

bovenleidingen, seinpalen en vergelijkbare bouwwerken maximaal 20 m bedragen;
c. de oppervlakte van een bouwwerk geen gebouw zijnde mag maximaal 20 m2 bedragen.

8.3  Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting van de 
bebouwing, voor:
a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
onder voorwaarde dat de nadere eisen nog op onevenredige wijze een doelmatig gebruik van de 
gronden en bouwwerken in de weg staan.
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8.4  Afwijken van de bouwregels

8.4.1  Gebouwen
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.2.2 sub b 
voor de bouwhoogte van gebouwen tot maximaal 5 m, onder voorwaarden dat:

a. niet onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de stroom- of ontsluitingsfunctie van de gronden met 
de bestemming 'Verkeer - Railverkeer';

b. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is. 
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Artikel 9  Water

9.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. het ontvangen, bergen en/of afvoeren van water zoals waterlopen en andere watergangen met 

de daarbij behorende oeverstroken;
b. extensieve dagrecreatie;
c. beroeps- en pleziervaart, ter plaatse van de aanduiding 'vaarweg';
d. de instandhouding van de aanwezige natuurlijke waarden, visuele waarden en 

landschappelijke waarden;
e. infrastructurele voorzieningen;
f. groen- en nutsvoorzieningen;
en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

9.2  Bouwregels

9.2.1  Algemeen
Op de in lid 9.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 
'Water' worden gebouwd.

9.2.2  Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde op gronden met de bestemming 'Water' 
gelden de navolgende regels:
a. de bouwhoogte mag maximaal 3 m bedragen;
b. in afwijking van het bepaalde in sub a mag de bouwhoogte van:

1. dammen, duikers en vergelijkbare bouwwerken maximaal 4 m bedragen;
2. verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare bouwwerken maximaal 10 m bedragen;
3. antennedragers inclusief antennes maximaal 15 m bedragen;
4. bruggen en vergelijkbare bouwwerken maximaal 20 m bedragen;

c. de oppervlakte per bouwwerk geen gebouw zijnde, niet zijnde bruggen, aanlegsteigers, 
dammen en duikers, mag maximaal 20 m2 bedragen.

9.3  Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 9.2, op gronden 
met de bestemming 'Water' 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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Artikel 10  Waarde - Archeologische verwachting 2

10.1  Bestemmingsomschrijving
a. De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 

andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, versterking, 
bescherming en/of het herstel van te verwachten archeologische waarden in de bodem; 

b. Als een bouwwerk wordt gebouwd, of een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden 
worden uitgevoerd binnen verschillende archeologische dubbelbestemmingen op één 
bouwperceel, moet uitgegaan worden van de waarde die past bij de onderliggende 
verwachtingszone.

10.2  Bouwregels

10.2.1  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 100 m2 en met een bodemverstoring dieper dan 0,3 m moet 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 waarde 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 indien de archeologische waarde van de gronden 
in andere beschikbare informatie, die is getoetst door de archeologisch deskundige, afdoende 
is vastgesteld. Het in sub b bepaalde is mutatis mutandis van overeenkomstige toepassing.

10.2.2  Advies archeologisch deskundige
Alvorens het bevoegd gezag beslist over een vergunning als bedoeld in lid 10.2.1 sub a, wint het 
advies in bij de archeologisch deskundige.

10.2.3  Geen archeologisch rapport
Het bepaalde onder lid 10.2.1 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 100 m2 wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut, 
met uitzondering van nieuwe kelders; of

c. gebouwen maximaal 2,5 m uit de bestaande fundering worden vergroot, met behoud van 
bestaande funderingen.
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10.3  Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 10.2, 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 in de grond ('in situ') te behouden.

10.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden

10.4.1  Vergunningplicht
Onverminderd het in de Erfgoedwet 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 over een oppervlakte van 100 m2 of meer;
b. grondwerkzaamheden dieper dan 0,3 m onder het maaiveld over een oppervlakte van meer dan 

100 m2 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 oppervlakte verhardingen en het graven van een 
bouwput;

c. bodem verlagen of afgraven over een oppervlakte van 100 m2 of meer (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 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.

10.4.2  Uitzonderingen vergunningplicht
Het in lid 10.4.1 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 de inwerkingtreding van 

het bestemmingsplan een omgevingsvergunning in dit kader is verleend;
e. als op grond van de Erfgoedwet een vergunning is vereist dan wel overige bepalingen van de 

Erfgoedwet gelden.

10.4.3  Beoordelingscriteria
Ten aanzien van de in lid 10.4.1 genoemde vergunning gelden de volgende beoordelingscriteria:
a. de vergunning kan uitsluitend worden verleend voor zover de archeologische waarden niet 

onevenredig worden aangetast, dat zal moeten blijken uit een rapport dat de aanvrager bij de 
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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.

10.4.4  Voorschriften
Het bevoegd gezag kan aan de omgevingsvergunning voorschriften verbinden, waaronder;
a. 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;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag 
goedgekeurd Programma van Eisen;

c. 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;

d. 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. 

10.4.5  Advies archeologisch deskundige
Voordat het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in 
lid 10.4.1 wint het advies in bij een archeologisch deskundige.

10.5  Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van artikel 3.6 van Wet ruimtelijke ordening, het 
plan wijzigen door:
a. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 2' geheel of gedeeltelijk te 

verwijderen, 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 2' te wijzigen in 'Waarde 
Archeologie' als uit nader archeologisch onderzoek blijkt dat ter plaatse behoudenswaardige 
archeologische waarden aanwezig zijn, met dien verstande dat de nieuwe dubbelbestemming 
de regeling bevat zoals opgenomen in Bijlage 6 van deze regels. 
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Artikel 11  Waarde - Archeologische verwachting 3

11.1  Bestemmingsomschrijving
a. De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 

andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, versterking 
bescherming en/of het herstel van te verwachten archeologische waarden in de bodem;

b. Als een bouwwerk wordt gebouwd, of een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden 
worden uitgevoerd binnen verschillende archeologische dubbelbestemmingen op één 
bouwperceel, moet uitgegaan worden van de waarde die past bij de onderliggende 
verwachtingszone.

11.2  Bouwregels

11.2.1  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 en met een bodemverstoring dieper dan 0,4 m 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 waarde 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 indien de archeologische waarde van de gronden 
in andere beschikbare informatie, die is getoetst door de archeologisch deskundige, afdoende 
is vastgesteld. Het in sub b bepaalde is mutatis mutandis van overeenkomstige toepassing.

11.2.2  Advies archeologisch deskundige
Alvorens het bevoegd gezag beslist over een vergunning als bedoeld in lid 11.2.1 sub a, wint het 
advies in bij de archeologisch deskundige.

11.2.3  Geen archeologisch rapport
Het bepaalde onder lid 11.2.1 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 benut, 
met uitzondering van nieuwe kelders; of

c. gebouwen maximaal 2,5 m uit de bestaande fundering worden vergroot, met behoud van 
bestaande funderingen.
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11.3  Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 11.2, 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 in de grond ('in situ') te behouden.

11.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden

11.4.1  Vergunningplicht
Onverminderd het in de Erfgoedwet 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 over een oppervlakte van 250 m2 of meer;
b. grondwerkzaamheden dieper dan 0,4 m onder het maaiveld over een oppervlakte van meer dan 

250 m2 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 over een oppervlakte van 250 m2 of meer (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 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.

11.4.2  Uitzonderingen vergunningplicht
Het onder lid 11.4.1 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 de inwerkingtreding van 

het bestemmingsplan een omgevingsvergunning in dit kader is verleend;
e. als op grond van de Erfgoedwet een vergunning is vereist dan wel overige bepalingen van de 

Erfgoedwet gelden.

11.4.3  Beoordelingscriteria
Ten aanzien van de onder lid 11.4.1 genoemde vergunning gelden de volgende 
beoordelingscriteria:
a. de vergunning kan uitsluitend worden verleend voor zover de archeologische waarden niet 
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onevenredig worden aangetast, dat zal moeten 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.

11.4.4  Voorschriften
Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning onder beperkingen verlenen en kan voorschriften 
aan de omgevingsvergunning verbinden, waaronder;
a. 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;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag 
goedgekeurd Programma van Eisen;

c. 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;

d. 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. 

11.4.5  Advies archeologisch deskundige
Voordat het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in 
lid 11.4.1 wint het advies in bij een archeologisch deskundige.

11.5  Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van artikel 3.6 van Wet ruimtelijke ordening, het 
plan wijzigen door:
a. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 3' geheel of gedeeltelijk te 

verwijderen, 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 3' te wijzigen in 'Waarde - 
Archeologie' als uit nader archeologisch onderzoek blijkt dat ter plaatse behoudenswaardige 
archeologische waarden aanwezig zijn, met dien verstande dat de nieuwe dubbelbestemming 
de regeling bevat zoals opgenomen in Bijlage 6 van deze regels. 
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Artikel 12  Waarde - Archeologische verwachting 6

12.1  Bestemmingsomschrijving
a. De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 6' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 

andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, versterking, 
bescherming en/of het herstel van te verwachten archeologische waarden in de bodem; 

b. Als een bouwwerk wordt gebouwd, of een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden 
worden uitgevoerd binnen verschillende archeologische dubbelbestemmingen op één 
bouwperceel, moet uitgegaan worden van de waarde die past bij de onderliggende 
verwachtingszone.

12.2  Bouwregels

12.2.1  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 en met een bodemverstoring dieper dan 0,3 m 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 waarde 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 indien de archeologische waarde van de gronden 
in andere beschikbare informatie, die is getoetst door de archeologisch deskundige, afdoende 
is vastgesteld. Het in sub b bepaalde is mutatis mutandis van overeenkomstige toepassing.

12.2.2  Advies archeologisch deskundige
Alvorens het bevoegd gezag beslist over een vergunning als bedoeld in lid 12.2.1 sub a, wint het 
advies in bij de archeologisch deskundige.

12.2.3  Geen archeologisch rapport
Het bepaalde onder lid 12.2.1 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.
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12.3  Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 12.2, 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 in de grond ('in situ') te behouden.

12.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden

12.4.1  Vergunningplicht
Onverminderd het in de Erfgoedwet 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 over een oppervlakte van 5.000 m2 of meer;
b. grondwerkzaamheden dieper dan 0,3 m onder het maaiveld over een oppervlakte van meer dan 

5.000 m2 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 oppervlakte verhardingen en het graven van 
een bouwput;

c. bodem verlagen of afgraven over een oppervlakte van 5.000 m2 of meer (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 uitvoeren of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
g. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

12.4.2  Uitzonderingen vergunningplicht
Het in lid 12.4.1 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 in werking treden van 

het bestemmingsplan een omgevingsvergunning in dit kader is verleend;
e. als op grond van de Erfgoedwet een vergunning is vereist dan wel overige bepalingen van de 

Erfgoedwet gelden.

12.4.3  Beoordelingscriteria
Ten aanzien van de in lid 12.4.1 genoemde vergunning gelden de volgende beoordelingscriteria:
a. de vergunning kan uitsluitend worden verleend voor zover de archeologische waarden niet 

onevenredig worden aangetast, dat zal moeten blijken uit een rapport dat de aanvrager bij de 
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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.

12.4.4  Voorschriften
Het bevoegd gezag kan aan de omgevingsvergunning voorschriften verbinden, waaronder:
a. 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;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag 
goedgekeurd Programma van Eisen;

c. 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;

d. 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. 

12.4.5  Advies archeologisch deskundige
Voordat het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunningaanvraag als 
bedoeld in lid 12.4.1 wint het advies in bij een archeologisch deskundige.

12.5  Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van artikel 3.6 van Wet ruimtelijke ordening, het 
plan wijzigen door:
a. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 6' 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 6' te wijzigen in 'Waarde - 
Archeologie' als uit nader archeologisch onderzoek blijkt dat ter plaatse behoudenswaardige 
archeologische waarden aanwezig zijn, met dien verstande dat de nieuwe dubbelbestemming 
de regeling bevat zoals opgenomen in Bijlage 6 van deze regels. 
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Artikel 13  Waarde - Ecologie

13.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Ecologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daarop rustende 
bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en instandhouding van de aanwezige flora 
en fauna in het gebied, met dien verstande dat in geval van strijdigheid van de regels van de 
bestemming 'Waarde - Ecologie' met een andere op deze gronden rustende bestemming, de 
regels van de bestemming 'Waarde - Ecologie' vóór de regels van de andere bestemming gaan.

13.2  Bouwregels

13.2.1  Algemeen
Op de in lid 13.1 bedoelde gronden mogen alleen bouwwerken geen gebouwen zijnde, ten 
behoeve van terreinafscheiding worden gebouwd.

13.2.2  Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde geldt dat de bouwhoogte maximaal 2 m 
mag bedragen.

13.2.3  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 

aanwezige flora en fauna in het gebied;
b. vooraf advies is ingewonnen bij een ter zake deskundige.

13.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden

13.3.1  Algemeen
Het is verboden om zonder omgevingsvergunning op gronden met de bestemming 'Waarde - 
Ecologie' 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 en/of het vellen of rooien 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/of egaliseren van 

gronden;
e. het verlagen van het (grond)waterpeil;
f. het uitvoeren van heiwerken en/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.

13.3.2  Uitzonderingen
Geen omgevingsvergunning is vereist als:
a. de werken c.q. werkzaamheden het normale onderhoud betreffen, met inbegrip van 

onderhoudswerkzaamheden aan en vervangingswerkzaamheden van verhardingen, 
beplantingen en (tracés van) kabels en leidingen;
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b. op basis van een natuurwaardenonderzoek is aangetoond dat eventueel aanwezige 
ecologische waarden niet onevenredig (kunnen) worden aangetast danwel bij besluit van de 
bevoegde minister vrijstelling van afwijking van de Natuurbeschermingswet is verleend; of

c. het werken en werkzaamheden betreft die:
1. reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;
2. mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende:

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden; 
omgevingsvergunning voor het kappen; of 
ontgrondingsvergunning.

13.3.3  Voorwaarden
Alvorens te beslissen op een verzoek om een omgevingsvergunning wint het bevoegd gezag 
advies in bij een ter zake deskundige.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 14  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 15  Algemene bouwregels

15.1  Bouwregels bij overschrijding van de bouw- en/of bestemmingsgrenzen
Het verbod tot bouwen met overschrijding van de bouw- en/of bestemmingsgrenzen 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 1 m 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.

15.2  Afwijken van de bouwregels bij overschrijding van de bouw- en/of 
bestemmingsgrenzen
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 15.1 voor het 
overschrijden van bouw- en/of bestemmingsgrenzen met ten hoogste 2 m, als 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 lid 15.1 onder c, 
nummers 1 en 2;

d. overbouwingen voor de verbinding van twee bouwwerken, met inachtneming van het bepaalde 
in lid 15.1 onder c;

e. bloemenkozijnen, balkons en galerijen, mits zij bij overschrijding van de grens van de weg 
voldoen aan het bepaalde in lid 15.1 onder c;

f. luifels en draagconstructies voor reclame, mits zij bij overschrijding van de weggrens voldoen 
aan het bepaalde in lid 15.1 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;
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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.

15.3  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.

15.4  Ondergronds bouwen
In dit plan gelden de bouwregels uitsluitend voor het bovengronds bouwen; niet voor het 
ondergronds bouwen.
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Artikel 16  Algemene gebruiksregels

16.1  Verboden gebruik
a. Het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken in strijd met het 

plan. Onder verboden gebruik wordt in ieder geval verstaan 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. verblijfsrecreatie en intensieve dagrecreatie;
6. het racen en/of crossen met gemotoriseerde voertuigen of fietsen.

b. Het bepaalde onder sub a is niet van toepassing op (tijdelijk) gebruik voor de realisering en/of 
handhaving van de bestemmingen of het normale onderhoud, gebruik en/of beheer van 
gronden en/of bouwwerken.

16.2  Toegestaan gebruik - opwekken duurzame energie
Het opwekken van duurzame energie met behulp van zonnepanelen of andere - op grond van de 
bestemmingsregels geoorloofde - voorzieningen op het dak is toegestaan.
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Artikel 17  Algemene aanduidingsregels

17.1  Overige zone - gnn (Gelders Natuurnetwerk)

17.1.1  Aanduidingsomschrijving
De gronden ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - gnn' zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en ontwikkeling van natuur 
van internationaal, nationaal en provinciaal belang dat strekt tot de veiligstelling van ecosystemen 
met de daarbij behorende soorten.

17.1.2  Voorwaarden omgevingsvergunning of wijzigingsbevoegdheid
Een besluit tot het:
1. verlenen van een omgevingsvergunning voor het

a. afwijken van de bouw- of gebruiksregels;
b. uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden;

2. toepassen van een wijzigingsbevoegdheid;
moet voldaan worden aan het gestelde met betrekking tot het Gelders Natuurnetwerk in de 
provinciale geconsolideerde Omgevingsverordening d.d. 31-03-2021 met identificatie 
NL.IMRO.9925.PVOmgverordeningGC-gc08, met dien verstande dat wanneer deze verordening 
gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

17.1.3  Advies
Een omgevingsvergunning of een wijzigingsbevoegdheid als bedoeld onder lid 17.1.2 wordt niet 
verleend respectievelijk toegepast, dan nadat advies is gevraagd aan een deskundige op het 
gebied van natuur en landschap van de provincie.

17.2  Overige zone - nieuwe risicobronnen uitgesloten

17.2.1  Algemeen
Het is ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - nieuwe risicobronnen uitgesloten' verboden 
om: 
a. een nieuwe risicobron te vestigen;
b. een bestaande risicobron uit te breiden. 

17.2.2  Afwijk ing van het vestigings- en uitbreidingsverbod voor risicobronnen 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 17.2.1 en de 
vestiging van een nieuwe of uitbreiding van een bestaande risicobron toestaan, onder voorwaarden 
dat:
a. de risicobron zich niet binnen het gebiedstype 'woongebieden' bevindt, zoals weergegeven op 

de kaart 'Gebiedstypen' (Bijlage 7);
b. uit onderzoek blijkt dat er geen kwetsbare objecten in de plaatsgebonden risicocontour 10-6 

liggen; beperkt kwetsbare objecten zijn toegestaan indien er zwaarwegende redenen voor zijn;
c. wordt voldaan aan minimale veiligheidsafstanden op grond van wet- en regelgeving;
d. ingeval de nieuw te vestigen of uit te breiden risicobron een risicovolle inrichting betreft moet 

de plaatsgebonden risicocontour 10-6 van de inrichting gelegen zijn binnen de inrichtingsgrens 
van de inrichting;

e. de nieuwvestiging of uitbreiding in overeenstemming is met de geldende bestemming;
f. het groepsrisico is verantwoord;
g. advies is ingewonnen bij de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. 
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17.3  Veiligheidszone - lpg
In afwijking van het bepaalde in de bestemmingsregels, geldt dat ter plaatse van de aanduiding 
'veiligheidszone - lpg' geen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten zijn toegestaan als bedoeld 
in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen 
(Bevi) zoals deze gelden ten tijde van de tervisielegging van dit plan.
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Artikel 18  Algemene afwijkingsregels
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, 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 overschrijden van de bouwregels inzake de goothoogte, de bouwhoogte en de 
(vloer)oppervlakte van gebouwen, met niet meer dan 10%;

c. het overschrijden van de bouwregels inzake de bouwhoogte en de oppervlakte van 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met niet meer dan 10%;

d. het in geringe mate aanpassen van het plan, teneinde enig onderdeel van het plan, zoals een 
bouwgrens, te veranderen, als 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 grens met niet meer dan 3 m worden verschoven;

e. het oprichten van masten voor mobiele (beeld)telefonie en zendmasten tot een bouwhoogte 
van maximaal 15 m;

f. het oprichten van kunstobjecten tot een bouwhoogte van maximaal 10 m.
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Artikel 19  Algemene wijzigingsregels

19.1  Algemeen
Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van artikel 3.6 van Wet ruimtelijke ordening, het 
plan wijzigen voor:
a. het in geringe mate aanpassen van het plan, teneinde enig onderdeel van het plan, zoals een 

bestemmingsgrens of een bouwgrens, te veranderen, als 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, als dit voor 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;

d. het geheel of gedeeltelijk verwijderen of wijzigen van een aanduidingsvlak als bedoeld in artikel 
17 Algemene aanduidingsregels als vaststaat dat ter plaatse van de aanduiding, hetzij geen 
functie of waarde meer aanwezig is, hetzij de begrenzing functie of waarde veranderd is. 
Vooraf moet advies worden ingewonnen bij een ter zake deskundige.

 420 

bestemmingsplan 'Tankstations Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg 39-41 - 2019' vastgesteld 



Artikel 20  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, met dien verstande dat 
wanneer deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die 
wijziging.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 21  Overgangsrecht

21.1  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 omgevingsvergunning, 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 voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na 
de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

21.2  Afwijking
Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen 
voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 
10%.

21.3  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 vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

21.4  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.
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Artikel 22  Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Tankstations Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg 39-41 - 
2019'.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Doetinchem in de openbare raadsvergadering 
d.d. 15 juli 2021

de griffier,      de voorzitter,
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Bijlagen regels
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Bijlage 1  Inrichtingsplan

 426 

bestemmingsplan 'Tankstations Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg 39-41 - 2019' vastgesteld 



 

 
Landschappelijke inpassing Tankstation Oostelijke Randweg 
  
Rondom het tankstation wordt langs de oost zuidzijde een grondwal met struweel en boomsoorten aangebracht (zie figuur 1 en 2). De 
bestaande grondwal wordt daartoe doorgetrokken.  
 
Parallel aan de oostelijke randweg wordt aan de westzijde een haag van meidoorn of beuk aangebracht met een minimale afmeting van 
1,50 m breedte en 1,00 m hoogte (na 3 jaar). Hierbij zal rekening gehouden moeten worden met de obstakelvrijezone en de zichtlijnen 
voor automobilisten.  
Aan de noordzijde wordt voorzien in een los groeiende meidoornhaag van één meter breed die zowel in de hoogte 3 meter kan uitgroeien. 
De initiatiefnemer van het tankstation is verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van de structuren aan de west- en noordzijde.  
 
 
 
 
 
 
  



 

 
  

Figuur 1 Landschappelijke inpassing tankstation Oostelijke Randweg 



 

 
dschappelijke inpassing tankstation Oostelijke Randweg 

 
 
  

Figuur 2 Profiel houtwal inpassing tankstation Oostelijke Randweg 



 

 
Toelichting beplanting grondwal uitbreiding tankstation Oostelijke randweg 
 
Zijde Tankstation 
De westelijke flank van de grondwal wordt in een zone van 11 meter (2 meter uit de erfgrens) verspreid voorzien in de aanplant van 
boomgroepen 15 stuks per groep, plantafstand 1,25 m. De boomsoortkeuze bestaat uit winterlinde, wintereik, haagbeuk. Tussendoor worden 
groenblijvende soorten als de hulst en wilde liguster in afwisseling met schaduw verdragende gewone vogelkers, veldesdoorn en dicht 
meidoorn (licht minnend randen toepassen) en hazelaarstruweel aangebracht die groot en breed uitgroeien. Eveneens in groepen van 15 
stuks, plantafstand 1,25 m. De boomsoorten en hulst worden minimaal in maat 12-14 / 14-16 aangeplant. De wal geeft dan direct een groener 
beeld.  
 
Zijde De Zumpe 
Op de oostelijke zijde wordt in struweel voorzien soorten als hondsroos, wilde lijsterbes en sleedoorn (plantafstand van 1,25 m). Tevens wordt 
ten behoeve van de ecologische meerwaarde voorzien in klimbeplanting met soorten kamperfoelie en heggenrank in groepen aan de 
onderzijde van de grondwal. De wilde kamperfoelie is een waardplant voor de Kleine IJsvogelvlinder die in de omgeving voorkomt 
(stapsteen). De heggenrank is een zeer geliefde nectarplant voor diverse soorten bijen (zandbijen, metselbijen etc.).  
 
De hoogte van de grondwal bedraagt 5 meter (max) en heeft een breedte van  15 meter.  
 

Zijde Tankstation voet 
Grondwal 

 Zijde Tankstation  
Grondwal 
schaduwsoorten 

 Zijde De Zumpe 
Licht minnende soorten 

 

Boomsoort Aantal Struweelsoort Aantal  Struweelsoort Aantal 

Haagbeuk 100 Hulst 200 Hondsroos 150 

Winterlinde 100 veldesdoorn 150 Wilde lijsterbes  150 

Wintereik  100 Wilde liguster 200 Sleedoorn 150 

  Hazelaar 100 Wilde kamperfoelie 100 

  Gewone vogelkers  150 Heggenrank   100 

      

 
 
 



Bijlage 2  Lijst van vrije beroepen

Lijst van vrije beroepen op grond van de Handelsregisterwet
Advocaat
Accountant-administratieconsulent
Alternatieve genezer
Belastingconsulent
Bouwkundig architect
Dierenarts
Fysiotherapeut
Gerechtsdeurwaarder
Huidtherapeut
Huisarts
Interieurarchitect
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  Lijst van aan huis gebonden beroepen en/of 
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 en Bed & Breakfast

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)

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
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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 (waaronder thuisprostitutie en 
escortbedrijf), niet elders genoemd in de richtafstandenlijst 
1 - Activiteiten van Bedrijven en milieuzonering van het 
VNG (editie 2009)
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Bijlage 4  Staat van Bedrijfsactiviteiten voor bedrijven
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01 01 -

0125 0149 0 Fokken en houden van overige dieren:

0125 0149 5 - bijen 10 0 30 C 10 30 2 1 G 1

0125 0149 6 - overige dieren 30 10 30 C 0 30 D 2 1 G 1

014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:

014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1

014 016 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1

0142 0162 KI-stations 30 10 30 C 0 30 2 1 G 1

15 10, 11 -

1551 1051 0 Zuivelprodukten fabrieken:

1552 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30 0 30 2 1 G 1

1581 1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:

1581 1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 30 10 30 C 10 30 2 1 G 1

1584 10821 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en 

suikerwerk:

1584 10821 3 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van 

chocoladewerken met p.o. <= 200 m²

30 10 30 10 30 2 1 G 1

1584 10821 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1

18 14 -

182 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 2 G 2

20 16 -

2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:

205 162902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30 0 30 2 1 G 1

22 58 -

221 581 Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1

2222.6 18129 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 30 2 1 P 1 B

2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10 0 10 1 1 G 1

2223 1814 B Binderijen 30 0 30 0 30 2 2 G 1

2224 1813 Grafische reproduktie en zetten 30 0 10 10 30 2 2 G 1 B

2225 1814 Overige grafische aktiviteiten 30 0 30 10 30 D 2 2 G 1 B

223 182 Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10 0 10 1 1 G 1

24 20 -

2442 2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:

2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30 10 30 2 2 G 1

26 23 -

262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:

262, 263 232, 234 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10 30 10 30 2 1 G 1 L

30 26, 28, 33 -

30 26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 30 10 30 10 30 2 1 G 1

31 26, 27, 33 -

316 293 Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30 10 30 2 1 G 1

33 26, 32, 33 -

33 26, 32, 33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en 

instrumenten e.d. incl. reparatie

30 0 30 0 30 2 1 G 1

36 31 -

361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10 0 10 1 1 P 1

362 321 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 30 2 1 G 1 B

363 322 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 30 2 2 G 2

3663.1 32991 Sociale werkvoorziening 0 30 30 0 30 2 1 P 1

40 35 -

40 35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:

40 35 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1 B

40 35 D0 Gasdistributiebedrijven:

40 35 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 0 0 10 C 10 10 1 1 P 1

40 35 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B 

en C

0 0 30 C 10 30 2 1 P 1

40 35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:

40 35 E2 - blokverwarming 10 0 30 C 10 30 2 1 P 1

41 36 -

41 36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:

41 36 B1 - < 1 MW 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1

45 41, 42, 43 -

45 41, 42, 43 3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 10 30 10 30 2 1 G 1 B

50 45, 47 -

501, 502, 504 451, 452, 454 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en 

servicebedrijven

10 0 30 10 30 2 2 P 1 B

5020.4 45204 B Autobeklederijen 0 0 10 10 10 1 1 G 1

5020.5 45205 Autowasserijen 10 0 30 0 30 2 3 P 1

503, 504 453 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 0 0 30 10 30 2 1 P 1

505 473 0 Benzineservisestations:

505 473 3 - zonder LPG 30 0 30 10 30 2 3 P 1 B

Staat van Bedrijfsactiviteiten voor bedrijven

LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW

VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN

VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS
C

A
T

E
G

O
R

IE

SBI-1993 SBI-2008

N
U

M
M

E
R

OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA

VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN

VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN

VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT

INDICES

VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDHEDEN

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN

VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.

PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER

WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER

BOUWNIJVERHEID

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS
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51 46 -

5122 4622 Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 30 2 2 G 1

5134 4634 Grth in dranken 0 0 30 0 30 2 2 G 1

5135 4635 Grth in tabaksprodukten 10 0 30 0 30 2 2 G 1

5136 4636 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30 0 30 2 2 G 1

5137 4637 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30 0 30 2 2 G 1

5138, 5139 4638, 4639 Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30 10 30 2 2 G 1

514 464, 46733 Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30 10 30 2 2 G 1

5148.7 46499 0 Grth in vuurwerk en munitie:

5148.7 46499 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 10 0 30 10 V 30 2 2 G 1

5148.7 46499 5 - munitie 0 0 30 30 30 2 2 G 1

5153 4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:

5153 4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30 10 30 2 1 G 1

5153.4 46735 4 zand en grind:

5153.4 46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m² 0 10 30 0 30 2 1 G 1

5154 4674 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:

5154 4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 0 0 30 0 30 2 1 G 1

5155.2 46752 Grth in kunstmeststoffen 30 30 30 30 R 30 2 1 G 1

5156 4676 Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30 10 30 2 2 G 2

518 466 0 Grth in machines en apparaten:

519 466, 469 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden 

e.d.

0 0 30 0 30 2 2 G 1

52 47 -

527 952 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 0 0 10 10 10 1 1 P 1

55 55 -

5552 562 Cateringbedrijven 10 0 30 C 10 30 2 1 G/

P

1

60 49 -

6022 493 Taxibedrijven 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

603 495 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 0 0 30 C 10 30 D 2 1 P 1 B

63 52 -

6311.2 52242 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:

6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C 10 30 2 2 G 1

6321 5221 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 10 0 30 C 0 30 2 3 P 1 L

634 5229 Expediteurs, cargadoors (kantoren) 0 0 10 0 10 D 1 1 P 1

64 53 -

641 531, 532 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

642 61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C 0 10 1 1 P 1

642 61 B0 zendinstallaties:

642 61 B2 - FM en TV 0 0 0 C 10 10 1 1 P 2

642 61 B3 - GSM en UMTS-steunzenders (indien 

bouwvergunningplichtig)

0 0 0 C 10 10 1 1 P 2

71 77 -

711 7711 Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30 10 30 2 2 P 1

714 772 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30 10 30 D 2 2 G 2

72 62 -

72 62 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10 0 10 1 1 P 1

72 58, 63 B Datacentra 0 0 30 C 0 30 2 1 P 1

73 72 -

731 721 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30 30 R 30 2 1 P 1

732 722 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10 0 10 1 1 P 1

74 63, 69 t/m 71, 

73, 74, 77, 78, 

80 t/m 82

-

7481.3 74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C 10 30 2 2 G 1 B

7484.4 82992 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10 0 10 1 2 P 1

90 37, 38, 39 -

9001 3700 A0 RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking 

voorbezinktanks:

9001 3700 B rioolgemalen 30 0 10 C 0 30 2 1 P 1

9002.2 382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:

9002.2 382 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 10 10 30 30 R 30 2 1 G 1 B L

9002.2 382 C0 Composteerbedrijven:

92 59 -

921, 922 591, 592, 601, 

602

Studio's (film, TV, radio, geluid) 0 0 30 C 10 30 2 2 G 1

926 931 0 Schietinrichtingen:

926 931 11 - buitenbanen met voorzieningen: boogbanen 0 0 30 30 30 2 1 P 1

926 931 2 - binnenbanen: boogbanen 0 0 10 C 10 10 1 1 P 1

93 96 -

9301.2 96012 Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30 30 R 30 2 2 G 1 B L

9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30 0 30 2 1 G 1

9301.3 96013 B Wasserettes, wassalons 0 0 10 0 10 1 1 P 1

DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN

LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING

VERVOER OVER LAND

DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER

OVERIGE DIENSTVERLENING

VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN

COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE

SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

MILIEUDIENSTVERLENING

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

POST EN TELECOMMUNICATIE

GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
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1. Inleiding 

1.1 Achtergrond: Parkeernota basis voor parkeernormen 

De huidige Parkeernota en parkeernormen zijn ruim 4 jaar oud. Sinds 2012 is er veel veranderd. Zo 

groeide het autobezit en is er een trend die inzet op een mix van autogebruik en alternatieven, zoals 

openbaar vervoer en fiets. De komende jaren worden ook bestemmingsplannen geactualiseerd en zijn 

er bouw- en wijzigingsplannen in ontwikkeling. In 2012 zijn door het CROW nieuwe parkeerkengetallen 

gepubliceerd. Actuele parkeernormen en een eenduidige interpretatie van de beleidsregels rondom 

rekenmethodes zijn een noodzakelijk beleidsinstrument. Daarom is deze Nota Parkeernormen 

opgesteld. Deze Nota is een integraal onderdeel van de Parkeernota 2016-2020 van de gemeente. Met 

het vaststellen door de raad van de Parkeernota is dan ook deze Nota Parkernormen van kracht. 

 

Op basis van de Parkeernota 2016 – 2020 en deze Nota Parkeernormen wordt voor situaties waarvoor 

een omgevingsvergunning (WABO) vereist is, berekend hoeveel parkeerplaatsen nodig zijn. Als het 

beleid wijzigt, wordt aan het nieuwe beleid getoetst. 

 

In deze Nota Parkeernormen is ook het effect van de Reparatiewet BZK 2014 verwerkt. Volgens die wet 

dient elk bestemmingsplan, dat voorziet in nieuwe ontwikkelingen, aandacht te besteden aan de 

parkeerbehoefte. Voor bestaande bestemmingsplannen geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2018. Voor 

nieuwe bestemmingsplannen vervalt de parkeerbepaling uit de bouwverordening direct. Via een 

verplichting is te regelen dat er voldoende plaatsen, in beginsel op eigen terrein, aanwezig moeten zijn, 

voordat de bestemming in gebruik wordt genomen. 

 

Een parkeernorm is een getal dat aangeeft hoeveel auto- en fietsparkeerplaatsen voor een functie nodig zijn bij een 

eenheid: zo kan voor woningen een parkeernorm voor autoverkeer 1,5 parkeerplaats per woning gelden.  

De procedure voor het gebruiken, toetsen en afwijken van de normen moet helder en eenduidig zijn. 

 
1.2 Doel en reikwijdte van de Nota Parkeernormen Auto en fiets 

Parkeernormen hebben tot doel een zodanig aantal parkeerplaatsen voor nieuwe ontwikkelingen voor 

te schrijven, dat voorzien wordt in de in te schatten parkeervraag. Dat aantal voorkomt dat door de 

aanleg van te weinig plaatsen er een tekort ontstaat. Ook voorkomt het toepassen van de normen dat er 

teveel plaatsen komen, waardoor de automobiliteit gestimuleerd wordt en de leefbaarheid, ruimtelijke 

kwaliteit en bereikbaarheid nadelig wordt beïnvloed. De nota wil ook de toepassing van de normen voor 

burgers, bedrijven, gebouweigenaren, ontwikkelaars, et cetera inzichtelijk maken. Ook juridisch gezien 

dient de invulling van de parkeernormen dus gewaarborgd te zijn.  

De nota is niet van toepassing op de bestaande omgeving, omdat die al gerealiseerd zijn. De nota is ook 

niet van toepassing op plannen waarvoor al een ontwerpbesluit ter inzage ligt of heeft gelegen. Bij 

plannen met een vastgesteld stedenbouwkundig plan, maar waarvan geen ontwerpbesluit ter inzage 

heeft gelegen, overlegt de gemeente met de initiatiefnemer over welke normen worden opgenomen. 

 

1.3 Leeswijzer 

De hoofdstukken 2 en 3 vertalen landelijke kencijfers naar parkeernormen voor respectievelijk het auto 

en fiets. Hoofdstuk 4 beschrijft hoe de gemeentelijke parkeernormen in de praktijk toegepast worden. 
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2. Parkeernormen auto 
 

2.1 Gebiedsindeling 

Landelijke kencijfers voor parkeernormen zijn vastgelegd bij het platform voor infrastructuur, verkeer en 

openbare ruimte, het CROW. Zij gaat uit van twee gebiedsindelingen: 

a. stedelijkheidsgraad: uiteenlopend van Zeer Sterk Stedelijk tot Niet Stedelijk. 

b. stedelijke zone: Centrum, Schil/overloopgebied, Rest bebouwde kom en Buitengebied. 

 

De stedelijkheidsgraad is van invloed op de 

parkeerbehoefte van veel functies. Volgens het CBS is 

de stedelijkheidsgraad het aantal adressen per km2. 

Doetinchem heeft een “adressendichtheid” van 1.115 

adressen per km2 (bron: CBS). Dat wordt 

gekwalificeerd als ‘matig stedelijk’.  

 

2.2 Relatie parkeerbehoefte en loopafstanden 

Voor de parkeerkencijfers hanteert het CROW een onderscheid in:  

• Centrum 

• Schil/overloopgebied 

• Rest bebouwde kom  

• Buitengebied 

  

Onderstaande figuren tonen dat de gemeente Doetinchem bestaat uit de kernen Wehl, Gaanderen en 

Doetinchem. De kern Doetinchem heeft een centrum met schil/overloop. De kernen Wehl en 

Gaanderen hebben een zodanig lage adressendichtheid, dat zij behoren tot “Rest bebouwde kom”. De 

resterende gebieden behoren tot het buitengebied. De navolgende figuren tonen het resultaat 

Klasse Adressen per km² 

Zeer sterk stedelijk >2.500 

Sterk stedelijk 1.500 – 2.500 

Matig stedelijk 1.000 – 1.500 

Weinig stedelijk 500 – 1.000 

Niet stedelijk <500 

               Centrum 

               Schil/overloop 

               station/overloop 
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2.3 Toe te passen parkeernormen: het gemiddelde van de bandbreedte 

Bijlage A geeft de toe te passen parkeernormen voor de gemeente Doetinchem weer. Die normen zullen 

altijd moeten aansluiten op de actuele landelijke kencijfers van het CROW. Als de kencijfers veranderen, 

dan gelden de dán actuele cijfers. Per functie geeft het CROW minimum en maximum kencijfers. De 

gemeente kiest voor het gemiddelde van de bandbreedte als parkeernorm voor auto- en fietsverkeer. 

Per functie zijn de voor dit moment geldende (2016) normen in bijlage A per tabel verwoord, 

onderverdeeld naar zeven hoofdgroepen: 

1. Wonen. 

2. Winkels. 

3. Werkgelegenheid. 

4. Onderwijsvoorzieningen. 

5. Zorginstellingen. 

6. Horeca. 

7. Sport- en Sociaal-culturele voorzieningen. 

 

2.4 Parkeernormen voor de hoofdgroep woningen 

Bijlage A geeft de parkeernormen voor de volgende type woningen: 

• Vrijstaand 

• 2 onder 1 kap 

• Rijtjeswoningen: Tussen-/hoekwoning 

• Appartementen in een gebouw 

• Kamer (voor verhuur) 

• Aanleunwoning c.q. serviceflat 

 

Er zijn ook bezoekers aan woningen, zoals buurtzorg, arts en therapeut. Dit is verwerkt in de norm. 

 

Appartementen zijn onderscheiden naar prijsklasse. Uitgangspunt voor het onderscheid naar sociale 

huur- en koopwoningen zoals de gemeente die hanteert, betreffen (1) Goedkoop (tot € 192.000), (2) 

Midden (€ 192.000 - € 300.000) en (3) Duur (vanaf € 300.000). Ook huurwoningen en -appartementen 

worden onderscheiden naar prijsklasse (huur per maand): Huurhuis, sociale huur; goedkoop/midden 

huurappartement (< € 710,68) en Duur appartement; huurhuis vrije sector (> € 710,68). 

Bij veel woningen is er behoefte aan parkeren op eigen terrein. Per woning wordt gerekend met 1 

parkeerplaats op eigen terrein. De ervaring leert evenwel dat dergelijke voorzieningen vaak anders dan 

voor parkeren worden gebruikt. Het parkeren wordt dan afgewenteld op de openbare ruimte en kan 

leiden tot parkeerproblemen. Dit gedrag is evenwel niet verboden. 

 

2.5 Parkeren bij bedrijven  

De plaatsen bij bedrijven moeten volledig op eigen terrein worden aangelegd. Dit bevordert 

gecombineerd een pand / bedrijf meerdere zelfstandige functies aanwezig zijn, wordt wel voor iedere 

functie afzonderlijk getoetst gebruik. Uitgangspunt bij het stellen van 

parkeernormen is toetsing aan de hoofdfunctie en eventuele ondergeschikte functies, zoals een kantoor 

van een transportbedrijf wordt niet afzonderlijk getoetst. Indien binnen en kan een totale parkeerbalans 

worden opgesteld (bijlage Parkeerbalans van de Parkeernota 2016 - 2020). 

 

2.6 Bijzondere vormen van parkeren 

2.6.1 Elektrische auto’s  

Om het elektrisch rijden te laten toenemen zijn oplaadplaatsen nodig. Deze oplaadplaatsen zijn niet 

voor openbaar gebruik en nemen bovendien (openbare) parkeerruimte in beslag. Het is onduidelijk hoe 

snel de elektrische auto opkomt. In deze Nota wordt voorgesteld om initiatiefnemers geen norm op te 

leggen voor elektrisch vervoer. Indien oplaadpunten bij nieuwe initiatieven in het openbaar gebied 

gerealiseerd worden, komen die plaatsen (voor de gemeente) extra op de parkeereis. 

  

2.6.2 Minder validen  

Bij openbare c.q. maatschappelijke voorzieningen, zoals het gemeentehuis, sportcomplexen, 

zorginstellingen en zwembad dienen algemene minder-validenplaatsen (zonder onderbord met 

kenteken) aangewezen te worden. Met het aanwijzen van deze plaatsen wordt de bereikbaarheid van 

deze voorzieningen voor minder validen gegarandeerd. Minimaal 2% van de openbare parkeerplaatsen 
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dienen algemene minder-validenplaatsen te zijn. De plaatsen dienen goed verspreid over de gemeente 

bij de voorzieningen te liggen. 

 

2.6.3 Dubbelgebruik en loopafstanden  

Niet alle plaatsen worden gelijktijdig gebruikt. Zo parkeren bewoners vooral ’s avonds en ’s nachts. 

Bezoekers aan en medewerkers van het kernwinkelgebied en/of kantoren parkeren op momenten dat 

de meeste bewoners vertrokken weg zijn. Die lege plaatsen zijn dan door de anderen te gebruiken. Dat 

vraagt om inzicht in de aanwezigheid per functie. Bijlage B toont de aanwezigheidscijfers. Gecombineerd 

gebruik van plaatsen leidt dus tot een lager aantal benodigde openbare plaatsen.  

Om gecombineerd gebruik te benutten is ook de ligging van de parkeerplaatsen van belang. Als een 

parkeerplaats te ver van de gecombineerde functie ligt, dan is dat niet bij de parkeerbalans te 

betrekken. Bij meerdere functies geldt de loopafstand tot de hoofdfunctie. Op basis van het 

parkeeronderzoek Doetinchem (2015/2016), aangevuld met de landelijke kencijfers, komen voor alle 

kernen en gebieden in de gemeente Doetinchem de volgende acceptabele afstanden naar voren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.4 Laden & Lossen  

Als een gebouw aanleiding geeft tot behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet 

in deze behoefte voldoende zijn voorzien op eigen terrein aan, in of onder dat gebouw. De eis van 

voldoende ruimte voor het laden of lossen van goederen op eigen terrein, blijft gehandhaafd. Deze Nota 

Parkeernormen gaat er van uit dat speciale laad- en losplaatsen niet worden aangelegd. Kleine 

voertuigen die in een normaal parkeervak passen, kunnen tijdens dat laden en lossen ook normaal 

parkeren (eventueel tijdens venstertijden).  

 

2.6.5 Algemene Plaatselijke Verordening 

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) regelt aspecten, het parkeren van motoren, van 

bromfietsen en brommobielen. De (APV-2016) van de gemeente Doetinchem blijft van kracht voor de in 

hoofdstuk 5 afdeling 1 “Parkeerexcessen” met betrekking tot de volgende onderwerpen: 

• Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d. (artikel 5.2). 

• Te koop aanbieden van voertuigen (artikel 5.3). 

• Defecte voertuigen (artikel 5.4). 

• Voertuigwrakken (artikel 5.5). 

• Kampeermiddelen e.a. (artikel 5.6). 

• Parkeren van reclamevoertuigen (artikel 5.7). 

• Parkeren van grote voertuigen/vrachtauto’s (artikel 5.8). 

• Parkeren van uitzicht belemmerende voertuigen (artikel 5.9). 

• Parkeren van voertuigen met een stank verspreidende stof (artikel 5.10). 

• Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen (artikel 5.11). 

• Overlast van fiets of bromfiets (artikel 5.1.12). 

 

 

 

 

 

 

Hoofdfunctie Acceptabele loopafstand 

Wonen ≤ 100 meter 

Bezoekers bewoners ≤ 200 meter 

Kort parkerende bezoekers (winkels, gemeentehuis) ≤ 200 meter 

Lang parkerende bezoekers (werken) ≤ 500 meter 

Werken (ambulant) ≤ 250 meter 

Ontspanning ≤ 200 meter 

Gezondheidszorg ≤ 150 meter 

Onderwijs ≤ 150 meter 
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3. Parkeernormen: fietsen 

3.1 Parkeernorm fiets: stimuleren fietsgebruik 

De gemiddelde fietsparkeernormen zijn een maat die bepaalt hoeveel fietsparkeerplaatsen minimaal 

gerealiseerd dienen te worden. Iedere functie of voorziening moet voldoen aan een parkeernorm voor 

fietsen. Net als bij de parkeernormen voor auto’s, geldt hier ook de eis “voldoen aan de 

fietsstallingsnorm”. Het uitgangspunt bij nieuwbouw, verbouwing of functiewijziging is dat 

fietsparkeervoorzieningen zoveel mogelijk op eigen terrein wordt gerealiseerd.  

 

De fietsparkeernorm draagt er aan bij dat er maatregelen getroffen kunnen worden voor 

de fietser bij ruimtelijke ontwikkelingen. De aantrekkelijkheid van het fietsgebruik wordt mede bepaald 

door de beschikbaarheid en kwaliteit van fietsstallingen. De fietsparkeernorm dient daarmee bij te 

dragen aan het stimuleren van het fietsgebruik. De gemeente Doetinchem heeft op basis van kencijfers 

van het CROW (+Leidraad Fietsparkeren) de fietsparkeernormen bepaald. Omwille van eenduidigheid is 

aansluiting gezocht bij de systematiek van de parkeernormen voor de auto. Per functie zijn de voor dit 

moment geldende (2016) parkeernormen in bijlage C verwoord, 

 

Voor afstanden tot 7,5 kilometer en met de opkomst van de elektrische fiets tot 15 kilometer, is de fiets 

een uitstekend alternatief voor de auto. Voldoende en goede fietsparkeervoorzieningen kunnen leiden 

tot minder autogebruik en dus tot een geringere behoefte aan parkeerplaatsen voor auto’s bij functies. 

Het gewenste aantal fietsparkeervoorzieningen bij een kantoor, een winkel of openbare voorzieningen 

worden bepaald op basis van tellingen. Dat biedt de beste garantie dat het aanbod past bij de vraag. 

 

De fietsparkeernormen zijn bedoeld voor afzonderlijke functies. Ze zijn niet geschikt voor gebieden met 

grote menging van functies, zoals het centrumgebied. Het drukste moment in de week of in het jaar is 

maatgevend voor de parkeernorm. De parkeernormen gelden niet voor het NS-station Doetinchem. De 

verschillen tussen NS-stations zijn te groot. Voor gedetailleerde inzichten wordt verwezen naar ProRail. 

Die heeft inzicht in de parkeer- c.q. stallingsbehoefte per station. 
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4. De parkeernormen toegepast 

4.1 Inleiding 

Voor het toepassen van de parkeernormen worden procedures doorlopen om te komen tot het benodigde 

aantal parkeerplaatsen voor de auto en/of fiets, tot het gebruik van de plaatsen, het dubbelgebruik 

(aanwezigheidspercentage) en tot mogelijkheden als niet aan de parkeereis is te voldoen. 

 

4.2 Procedure 

De parkeerbehoefte als gevolg van nieuwe ontwikkelingen komt tot stand via aantal stappen: 

1. Bepalen van de parkeerbehoefte voor auto’s en/of fietsen. 

2. Inspanningsverplichting van de ontwikkelaar/initiatiefnemer: de parkeervraag dient in de 

planontwikkeling op eigen terrein te worden opgelost. 

3. Ontheffing en afkoopregeling: 

a. Alternatieven: inzet van alternatieve parkeerlocaties als aantoonbaar niet in de parkeerbehoefte 

op eigen terrein is te voorzien.  

b. Gebruik van openbare parkeerplaatsen: het opvangen van de parkeerbehoefte door het gebruik 

van gemeentelijke, openbare parkeerplaatsen via de afkoopregeling 

c. Ontheffing op basis van belangenafweging. 

 

4.2.1 Bepalen van de parkeerbehoefte 

De hoofdstukken 2 en 3 verwijzen naar de parkeernormen en aanwezigheidscijfers. Ontwikkelingen c.q. 

initiatieven waarvoor een omgevingsvergunning vereist is, dienen te voldoen aan de parkeernormen. De 

initiatiefnemer/ontwikkelaar dient een parkeerberekening aan te leveren bij de vergunningaanvraag voor 

(één van) de volgende situaties: 

a. Nieuwbouw dient te voorzien in de parkeerbehoefte op eigen terrein. Bij verbouwing of 

functiewijziging van bestaande gebouwen is het reeds aanwezige aantal plaatsen op eigen terrein in 

mindering te brengen op de nieuwe parkeerbehoefte. Het inbrengen van bestaande parkeercapaciteit 

is alleen mogelijk als deze behoort tot een functie die vervalt. Dan worden die parkeerplaatsen 

toegewezen aan de nieuwe functie.  

Het vernieuwen van een woongebied door woningcorporaties vergt maatwerk. Daarbij wordt het 

aantal parkeerplaatsen in de bestaande situatie bepaald. De uitkomst wordt vergeleken met het aantal 

benodigde plaatsen in de nieuwe situatie. Het verschil moet worden opgelost bij een toename. Alleen 

de vervallen plaatsen door de planontwikkeling, moeten worden gecompenseerd. Een voorbeeld. 

 

Situatie Bestaande situatie Nieuwe situatie 

Aantal woningen: 60 65 

Parkeernorm auto: 1,5/woning 50 woningen met P-norm 1,3 / 10 met 1,5 / 5 met 1,4 

Benodigd aantal plaatsen 90 65 + 15 + 7  = 87 

Conclusie: de nieuwe situatie heeft minder plaatsen nodig. Een parkeerprobleem hoeft daarmee niet opgelost 

zijn. Het is gewenst om een tekort aan te vullen. 

 

De optelsom van de berekende parkeerbehoefte van de verschillende doelgroepen is vaak dan de 

werkelijke parkeerbehoefte. De uitwisseling hiervan is toegestaan. De mogelijkheden daarvoor hangen 

af van de locatie van de parkeerplaatsen, de maximale parkeerbehoefte van verschillende functies in de 

tijd (aanwezigheidscijfers en loopafstanden (§2.5.3).  

 

Parkeren op eigen terrein wordt onmogelijk als garages of opritten gebruikt worden als bergruimte 

en/of tuin. De parkeernormen houden hiermee geen rekening. Daardoor kunnen parkeerproblemen op 

straat ontstaan. Het behoud van de parkeerplaatsen op eigen terrein is dan gewenst. Een oprit naar de 

parkeergarage die voldoet aan de minimale afmetingen van een parkeerplaats wordt gezien als 
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parkeerplaats op eigen terrein. Het realiseren van een parkeerplaats op eigen terrein wordt niet 

toegestaan als dat ten koste gaat van een parkeerplaats in de openbare ruimte. Bijlage D geeft situaties 

weer voor de beoordeling van dergelijke situaties en beoordeelt wanneer inritten zijn toegestaan. 

b. Bestaande situaties (bv uitbreiding van een bestaande winkel of woning): de extra parkeerbehoefte 

wordt vastgesteld op basis van het aantal m² uitbreiding. Reeds aanwezige parkeerplaatsen op eigen 

terrein kunnen in mindering worden gebracht op de nieuwe parkeerbehoefte ná uitbreiding. Dit geldt 

uitsluitend als er sprake is van overcapaciteit.  

Bij herbouw van een bestaand pand na brand of sloop anderszins wordt het niet redelijk geacht om een 

voorziening die is afgebrand en moet worden herbouwd op te zadelen met een nieuwe parkeereis als 

de voormalige functie in dezelfde omvang terugkeert. Wel dient met de initiatiefnemer voor herbouw 

gezocht te worden naar een passende oplossing. Als op de betreffende locatie een nieuwe functie 

wordt gerealiseerd, dan dient aan de vigerende parkeernorm te worden voldaan. 

c. Verbouw c.q. functiewijziging en sloop: op basis van de parkeernormen de parkeereis berekenen. Die 

parkeereis mag verminderd worden met de parkeereis van de laatste actieve functie.  

Het inbrengen van bestaande parkeerplaatsen is toegestaan, als die plaatsen behoren tot een functie 

die verdwijnt. Dan worden die plaatsen toegewezen aan de nieuwe functie, bijvoorbeeld via verkoop. 

Voor openbare plaatsen kan dit ook in de planvorming worden geregeld. De ontwikkelaar van de 

nieuwe functie krijgt dan een beschikking dat hij X parkeerplaatsen minder hoeft te realiseren (en dus 

ook geen compensatiebedrag hoeft te betalen). 

 

De gemeente voorziet in beginsel niet in de extra parkeerbehoefte. Zij heeft de mogelijkheid om daarin wel te 

voorzien door middel van het parkeercompensatiefonds. 

 

4.2.2 Inspanningsverplichting en Parkeercompensatiefonds  

Inspanningsverplichting 

Het handhaven van een strikt beleid met betrekking tot de toepassing van parkeernormen is essentieel 

om Doetinchem duurzaam bereikbaar en leefbaar te houden. 

 

Voor nieuwbouwlocaties is het voorzien in de eigen parkeerbehoefte veelal geen probleem, maar voor 

ontwikkelingen in bestaande situaties, zoals in de binnenstad, schil c.q. kernen is dit vaak niet mogelijk, 

omdat er geen ruimte beschikbaar is of omdat de kosten van een gebouwde parkeervoorziening te hoog 

zijn. Dan moet de parkeerruimte elders worden gevonden. 

 

De aanvrager van een omgevingsvergunning moet aantonen dat er voldoende inzet geleverd is om 

benodigde plaatsen te realiseren en dat die op eigen terrein niet te realiseren zijn. Pas dan kan de 

aanvrager op zoek naar alternatieve, openbare parkeerruimte. Daarbij mag de alternatieve 

parkeervoorziening niet in gebruik zijn voor een andere ontwikkeling en gelden de loopafstanden tot de 

ontwikkeling (§2.6.3). Dit alternatief kan alleen als er voldoende parkeerruimte is. Als grens geldt in 

beginsel een bezetting van 85% in 2020 voor alle functies in de gehele gemeente. 

 

De aanvrager moet door middel van een onafhankelijk parkeeronderzoek aantonen dat binnen de 

genoemde loopafstanden rondom zijn planontwikkeling voldoende parkeergelegenheid in de openbare 

ruimte aanwezig is. Dit moet met de omgevingsaanvraag worden meegeleverd. Bijlage E toont de eisen 

die de gemeente stelt aan het parkeeronderzoek. 

 

Als blijkt dat de ontwikkeling dan kan plaatsvinden, geldt de parkeercompensatieregeling. Wanneer een 

initiatiefnemer in zijn ontwikkeling speciale maatregelen treft waardoor de automobiliteit vermindert, is 

bijstelling van de parkeernorm mogelijk. Een voorbeeld is de inzet van deelauto’s bij woningen. 

 

Het College kan in bijzondere gevallen besluiten om ontheffing te verlenen van de parkeernormen 

(bijlage F). Het is dan mogelijk dat een planontwikkeling gerealiseerd wordt, zonder dat aan de 

parkeernorm wordt voldaan. Bijvoorbeeld als de planontwikkeling voor de gemeente van een bijzonder 

gemeentelijk belang is, dat het voldoen aan de parkeernormen niet als doorslaggevende factor wordt 

beschouwd, dan kan het College ontheffing verlenen van de parkeereis. De afdeling FO moet betrokken 
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worden in deze gevallen. Een voorbeeld van zo’n “bijzonder gemeentelijk belang” is een ontwikkeling 

die een aanzet geeft voor nieuwe ontwikkelingen of waar een ander groot belang uit voortkomt. 

 
Parkeercompensatieregeling: bijdrage aan parkeren in het centrum 

De huidige Parkeercompensatieregeling van de parkeereis is voor velen onduidelijk. Bovendien blijkt het 

voor de gemeente vaak onhaalbaar om de afgekochte parkeerplaatsen alsnog aan te leggen. De essentie 

van deze regeling is er evenwel op gericht om ontwikkelingen, die niet aan de parkeereis van de 

omgevingsvergunning (kunnen) voldoen, tóch mogelijk te maken. Afwijken van de parkeereis is dus 

mogelijk. Dat is te realiseren bij bijvoorbeeld aantoonbaar dubbelgebruik, het voor langere tijd benutten 

van structurele leegstaande parkeercapaciteit, voldoende ruimte voor commerciële deelauto’s, gebruik 

van openbaar vervoer of fiets en in uitzonderlijke situaties in een bestuurlijke afweging van een 

bijzonder gemeentelijk belang. 

 

In alle gevallen waar ontwikkelaars er evenwel voor kiezen om geen parkeerplekken aan te leggen en te 

kiezen voor een alternatief, wordt vanuit de gemeente geen parkeervergunning verstrekt. Dat geldt 

voor de huidige eigenaar en de daaropvolgende.  

 

De gemeente houdt wel de mogelijkheid van maatwerk voor kleine bouwprojecten (1.500 m2, drie à vier 

woningen) of appartementen/kleine woningen ((<50 m2 GO). Per te realiseren parkeerplaats moeten dan 

minimaal 2 fietsparkeerplaatsen worden gerealiseerd. Dit bovenop de verplichte berging volgens het 

Bouwbesluit. Bewoners van die woningen hebben geen recht op de aanvraag van een parkeervergunning. 

Zij kunnen ze een abonnement nemen in de Catharina- of Amphiongarage. Als de fietsvoorziening niet op 

eigen terrein is te realiseren, dan mag er een alternatief binnen 60 meter loopafstand vanaf de hoofdingang 

worden gerealiseerd. Dit alternatief moet aan de vergunning eisen voldoen, met specifieke aandacht voor 

de toegankelijkheid, het gebruiksgemak en sociale veiligheid.  

 

De parkeerplaatsen die in het kader van de parkeercompensatieregeling worden gerealiseerd, dienen altijd aan 

te sluiten bij het gemeentelijk Parkeerbeleid, inclusief de parkeerbalans en bij te dragen aan de kostenneutrale 

jaarlijkse Parkeerexploitatie. 

 

Indien aan bovenstaande niet is te voldoen kan het college in extremis besluiten om de ontwikkelaar/ 

initiatiefnemer voor de niet gerealiseerde parkeerplaatsen een compensatiebedrag in rekening te brengen. 

Hij/zij betaalt aan de gemeente een bedrag voor de aanleg van plaatsen die niet op eigen terrein zijn te 

realiseren. Het gaat om concrete locaties van parkeerplaatsen. Daarom wordt per ontwikkeling c.q. 

aanvraag bekeken of dit bedrag naar beneden of naar boven dient te worden bijgesteld. Het tarief, prijspeil 

2016, exclusief BTW en jaarlijks te indexeren per parkeerplaats op maaiveld bedraagt: 

• Centrum: € 7.920,-. 

• Schil/overloop: € 6.800,-. 

• Rest bebouwde kom (de overige kernen): € 6.800,-. 

 

4.2 Toepassing van de fietsparkeernormen 

De fietsparkeernormen dienen toegepast te worden. Ook deze juridische grondslag daarvoor dient 

ingebed te worden in plankaders (bestemmingsplan of omgevingsvergunning). Daarmee kan het college 

in bijzondere gevallen afwijken (bijlage F).  

 

Bij een functiewijziging van te renoveren, nieuw te bouwen c.q. bestaande gebouwen wordt de 

fietsparkeerbehoefte afgetrokken van de fietsparkeerbehoefte van de nieuwe functie. Het verschil aan 

fietsparkeerplaatsen moet worden gerealiseerd. Een overschot hoeft niet te worden opgeheven. 

Het aantal te realiseren fietsparkeerplaatsen kan worden teruggebracht als het onmogelijk om aan de 

norm is te voldoen. Het is aan de ontwikkelaar/initiatiefnemer om aan te tonden dat daarvan sprake is 

(parkeeronderzoek uitvoeren).  
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Bijlage A: Parkeernormen auto 

Tabel 1.1: Parkeernormen voor Wonen 
Gemeente Doetinchem Verstedelijkingsgraad: MATIG 

Weergave: GEMIDDELDE PARKEERNORM 

Parkeernormen WONEN 

                                       Gebied                                                                                     

Type WONING 

Cen-

trum 

Schil/over-

loop 

Rest 

beb.  

kom 

Buiten-

gebied 
Eenheid 

Aandeel 

bezoek 

Koopwoningen 

Vrijstaand 1,8 1,9 2,2 2,4 woning 0,3/woning 

Twee-onder-één-kap 2,2 1,8 2,1 2,2 woning 0,3/woning 

Rijtjeshuis (tussen-

/hoekwoning) 
1,5 1,7 1,9 2 woning 0,3/woning 

Appartement-duur 1,6 1,7 2 2,1 woning 0,3/woning 

Appartement-middenprijs 1,4 1,6 1,3 1,9 woning 0,3/woning 

Appartement-goedkoop 1,3 1,4 1,6 1,6 woning 0,3/woning 

Huurwoningen 

Vrije sector 1,5 1,7 1,9 2 woning 0,3/woning 

Sociale huur 1,3 1,4 1,6 1,6 woning 0,3/woning 

Appartement-duur 1,4 1,6 1,8 1,9 woning 0,3/woning 

Appartement-

midden/goedkoop 
1,1 1,2 1,4 1,4 woning 0,3/woning 

Aanleunwoningen 1,1 1,1 1,1 1,2 woning 0,3/woning 

Kamer 0,5 0,6 0,7 0,7 woning 0,2/woning 

 

 

 

 

Tabel 1.2: Parkeernormen voor Werkgelegenheid 

Gemeente Doetinchem Verstedelijkingsgraad: MATIG 

Weergave: GEMIDDELDE PARKEERNORM 

Parkeernormen: WERKGELEGENHEID 

                                       Gebied                                                                                     

Type WERKGELEGENHEIDSINSTELLING 

Cen-

trum 

Schil/over-

loop 

Rest beb.  

kom 

Buiten-

gebied 
Eenheid 

Aandeel 

bezoek 

Kantoor zonder baliefunctie (zonder afspraak niet 

binnenlopen) 
1,5 2 2 2,5 ppl/100 m² 5% 

Commerciele diensten (kantoor met balie): zakelijk/ 

privébezoek, makelaar, gemeentehuis, uitzendbureau, etc. 
2 2,3 2,8 3,5 ppl/100 m² 20% 

Arbeidsintensief (weinig bezoekers) (industrie, 

laboratorium, werkplaats, transportbedrijf) 
1,5 1,9 4,3 4,3 ppl/100 m² 5% 

Arbeidsextensief (weinig bezoekers) (loods, opslag, 

transportbedrijf) 
0,6 0,8 1 1 ppl/100 m² 5% 

Bedrijfsverzamelgebouw 1,2 1,5 1,8 1,9 ppl/100 m² 5% 
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Tabel 1.3: Parkeernormen voor Winkels 

 

 

Tabel 1.4: Parkeernormen voor Onderwijsinstellingen 

Gemeente Doetinchem Verstedelijkingsgraad: MATIG 

Weergave: GEMIDDELDE PARKEERNORM 

Parkeernormen: WINKELEN EN BOODSCHAPPEN 

                                                                         Gebied                                                                                     

Type WINKEL 

Cen-

trum 

Schil/over-

loop 

Rest beb.  

kom 

Buiten-

gebied 
Eenheid 

Aandeel 

bezoek 

Full-service supermarkt (hoog prijsnivo) (uitgebreid 

assortiment/hoog servicenivo/AH/Jumbo/Plus) 
3,6 4 4,9 N.V.T. ppl/100m² 93% 

Full-service supermarkt (laag prijsnivo) laag 

servicenivo/≥1.000m²) (Aldi) 
3,1 4,7 5,4 N.V.T. ppl/100m² 93% 

Discount supermarkt (laag prijsnivo/-beperkt 

assortiment) (Emté) 
3,3 4,9 6,5 N.V.T. ppl/100m² 96% 

Buurtsupermarkt (≤600m²) (dorp-/ wijkcentrum) 1,9 2,7 3,5 N.V.T. ppl/100m² 89% 

Grote supermarkt (>2500m²) 6 6,9 7,7 N.V.T. ppl/100m² 84% 

Binnenstad Doetinchem 3,3 N.V.T. N.V.T. N.V.T. ppl/100m² 82% 

Buurt-/dorpscentrum N.V.T. 3,1 3,7 N.V.T. ppl/100m² 72% 

Wijkwinkelcentrum (klein) N.V.T. 3,7 4,5 N.V.T. ppl/100m² 76% 

Wijkwinkelcentrum (gemiddeld) N.V.T. 4,4 5,1 N.V.T. ppl/100m² 79% 

Wijkwinkelcentrum (groot) N.V.T. 4,8 5,7 N.V.T. ppl/100m² 81% 

Weekmarkt (1 kraam = 6m¹ + 1 ppl per 

standhouder) 
0,19 0,19 0,19 N.V.T. 

1 m¹ 

kraam 
85% 

Kringloopwinkel N.V.T. 1,2 1,8 2,2 ppl/100m² 89% 

Bruin-/witgoedwinkel 3,9 5,8 7,8 9,2 ppl/100m² 92% 

Woonwarenhuis/woonwinkel 1,2 1,6 1,8 1,9 ppl/100m² 91% 

Bouwmarkt N.V.T. 1,8 2,3 2,4 ppl/100m² 87% 

Tuincentrum (≥1.000m² buiten-/rand stedelijk 

gebied met aanverwante artikelen (dieren, kerst, 

etc) 

N.V.T. 2,2 2,5 2,8 ppl/100m² 89% 

Groencentrum (kleine tuincentra bij 

hoveniersbedrijf, kwekerij, o.d., beperkt extra 

artikelen (gereedschap)) 

N.V.T. 2,2 2,5 2,8 ppl/100m² 89% 

Groothandel levensmiddelen (op bedrijventerrein)         ppl/100m² 80% 

Outletcentrum         ppl/100m² 94% 

Gemeente Doetinchem Verstedelijkingsgraad: MATIG 

Weergave: GEMIDDELDE PARKEERNORM 

Parkeernormen: ONDERWIJSINSTELLINGEN 

                                                            Gebied                                                                                     

Type ONDERWIJSINSTELLING 

Cen-

trum 

Schil/over-

loop 

Rest beb.  

kom 

Buiten-

gebied 
Eenheid 

Aandeel 

bezoek 

Basisonderwijs 0,7 0,7 0,7 0,7 per lokaal 0% 

Middelbaar onderwijs 3,7 4,5 4,9 4,9 per 100 leerlingen 11% 

ROC 4,7 5,4 5,8 5,9 per 100 leerlingen 7% 

Hogeschool (Iselinge) 9,3 10 10,7 10,9 per 100 leerlingen 72% 

Kinderdagverblijf 1 1,2 1,4 1,5 per 100m² BVO 0% 

Avondonderwijs 4,5 5,6 6,8 10,5 per 10 studenten 95% 
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Tabel 1.5: Parkeernormen zorg- / maatschappelijke instellingen 

Gemeente Doetinchem Verstedelijkingsgraad: MATIG 

Weergave: GEMIDDELDE PARKEERNORM 

Parkeernormen: ZORGINSTELLINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN 

                                           Gebied                                                                                     

Type ZORGVOORZIENING 

Cen-

trum 

Schil/over-

loop 

Rest beb.  

kom 

Buiten-

gebied 
Eenheid 

Aandeel 

bezoek 

Huisartsenpost 2 2,4 2,9 3,2 1 behandelkamer 57% 

Apotheek 2,2 2,7 3,1 N.V.T. Apotheek 45% 

Fysiopraktijk 1,2 1,4 1,7 1,9 1 behandelkamer 57% 

Consultatiebureau (kinderen) 1,3 1,5 1,8 2,1 1 behandelkamer 50% 

Consultatiebureau (ouderen) 1,3 1,6 1,9 2,2 1 behandelkamer 38% 

Tandartsenpraktijk 1,5 1,9 2,3 2,6 1 behandelkamer 47% 

Gezondheidscentrum 1,5 1,8 2,1 2,4 1 behandelkamer 55% 

Ziekenhuis** 1,4 1,6 1,7 2 100 m² BVO 29% 

Crematorium N.V.T. N.V.T. 30,1 30,1 
gelijktijdige 

plechtigheid 
99% 

Begraafplaats N.V.T. N.V.T. 31,6 31,6 
gelijktijdige 

plechtigheid 
97% 

Penitentiaire inrichting 1,6 2,1 3,2 3,6 10 cellen 37% 

Religiegebouw (kerk/moskee) 0,1 0,1 0,1 N.V.T. zitplaats   

Verpleeg-/verzorgingshuis 0,6 0,6 0,6 N.V.T. wooneenheid 60% 

Ziekenhuis** : het betreft hier algemene kencijfers. Parkeerbehoefte verschilt per type zorginstelling. 

Specifieke kencijfers voor type ziekenhuizen (cf CBZ/COTG/NVTG): HTPP-Verkeer en Parkeren (info@htpp.nl) 

 

 

Tabel 1.6: Parkeernormen horeca 

Gemeente Doetinchem Verstedelijkingsgraad: MATIG 

Weergave: GEMIDDELDE PARKEERNORM 

Parkeernormen: HORECA EN (VERBLIJFS)RECREATIE 

                                                                      Gebied                                                                                     

Type: HORECA / RECREATIE 

Cen-

trum 

Schil/over-

loop 

Rest beb.  

kom 

Buiten-

gebied 
Eenheid 

Aandeel 

bezoek 

Camping N.V.T. N.V.T. N.V.T. 1,2 Standplaats 90% 

Bungalowpark (huisjescomplex) N.V.T. N.V.T. 1,7 2,1 bungalow 91% 

Hotel 1* 0,4 0,8 2,4 4,5 10 kamers 77% 

Hotel 2* 1,3 2,2 4 6,2 10 kamers 80% 

Hotel 3* 2,1 3,3 5 6,8 10 kamers 77% 

Hotel 4* 3,4 5,1 7,2 9 10 kamers 73% 

Hotel 5* 5,3 7,9 10,6 12,6 10 kamers 65% 

Café / bar / cafetaria 5 5 6 N.V.T. 100 m² BVO 90% 

Restaurant 9 9 13 N.V.T. 100 m² BVO 80% 

Discotheek 6,9 13,9 20,8 20,8 100 m² BVO 99% 

Evenementenhal/beurs-/ congresgebouw 5,5 6,5 8,5 N.V.T. 100 m² BVO 99% 

Fastfoodrestaurant # N.V.T. N.V.T. 2285 N.V.T. vestiging   

# Toelichting: Van deze functie zijn geen kencijfers bekend. Er is een globale kencijfers verkeersgeneratie bekend. 

Voor deze functie geldt het kencijfer "Restaurant" met norm tussen 11 en 15 plaatsen/100 m m² BVO 
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Tabel 1.7: Parkeernormen Sociaal-culturele voorzieningen 

Gemeente Doetinchem Verstedelijkingsgraad: MATIG 

Weergave: GEMIDDELDE PARKEERNORM 

Parkeernormen: SOCIAAL-CULTURELE VOORZIENINGEN 

                                                                       Gebied                                          

Type VOORZIENING 

Cen-

trum 

Schil/over-

loop 

Rest beb.  

kom 

Buiten-

gebied 
Eenheid 

Aandeel 

bezoek 

Bibliotheek 0,4 0,7 1,1 1,3 100 m² BVO 97% 

Museum 0,6 0,8 1,1 N.V.T. 100 m² BVO 95% 

Bioscoop 3,2 8 11,2 13,7 100 m² BVO 94% 

Filmhuis/filmtheater 2,6 5,3 7,9 9,9 100 m² BVO 97% 

Schouwburg 7,4 8 9,8 12 100 m² BVO 87% 

Musicaltheater 2,9 3,4 4 5,1 100 m² BVO 86% 

Casino 5,7 6,1 6,5 8 100 m² BVO 86% 

Bowlingcentrum 1,6 2,3 2,8 2,8 100 m² BVO 89% 

Biljart-/snookercentrum 0,8 1,1 1,3 1,7 100 m² BVO 87% 

Dansstudio 1,6 3,9 5,5 7,4 100 m² BVO 93% 

Sportschool/fitnessstudio 1,4 3,4 4,8 6,5 100 m² BVO 87% 

Fitnesscentrum 1,7 4,5 6,3 7,4 100 m² BVO 90% 

Wellnesscentrum (thermen, kuur, beautycentrum) N.V.T. N.V.T. 8,8 10,3 100 m² BVO 99% 

Sauna / hammam 2,5 4,6 6,7 7,3 100 m² BVO 99% 

Sporthal 1,5 2,1 2,8 3,4 100 m² BVO 96% 

Squashhal 1,6 2,4 2,7 3,2 100 m² BVO 84% 

Sportzaal 1,1 1,9 2,7 3,2 100 m² BVO 94% 

Tennishal 0,3 0,4 0,5 0,5 100 m² BVO 87% 

Zwembad overdekt N.V.T. 10,7 11,5 13,3 m ² bad   

Zwembad openlucht N.V.T. 10,1 12,2 15,8 m ² bad 99% 

Zwemparadijs (verkeersgeneratie; forse marges) N.V.T. N.V.T. 12,5 N.V.T. 100 m² BVO   

Stadion (De Graafschap-Vijverberg) 0,15 0,15 0,15 N.V.T. zitplaats 99% 

Sportveld 20 20 20 20 hectare terrein 95% 

Kunstijsbaan (<400m) 1,2 1,5 1,8 2 100 m² BVO 98% 

Kunstijsbaan (400m) N.V.T. 2,2 2,5 2,7 100 m² BVO 98% 

Ski-snowboardhal (verkeersgeneratie; forse marges) N.V.T. N.V.T. 5,7 N.V.T. 100 m² BVO   

Jachthaven 0,6 0,6 0,6 0,6 ligplaats   

Golfoefencentrum N.V.T. N.V.T. 51,1 56,2 centrum 93% 

Golfbaan (18 holes) N.V.T. N.V.T. 96 118,3 18 holes/60 ha. 98% 

Indoorspeeltuin (kinderspeelhal, gemiddeld/klein) 3,1 3,9 4,7 5,1 100 m² BVO 97% 

Indoorspeeltuin (kinderspeelhal, groot) 3,7 4,6 5,6 6,1 100 m² BVO 98% 

Indoorspeeltuin (kinderspeelhal, zeer groot) 3,9 4,9 5,8 64 100 m² BVO 98% 

Kinderboerderij (verkeersgeneratie; forse marges) N.V.T. 18,8 22,5 N.V.T. boerderij   

Manege (forse marges) N.V.T. N.V.T. N.V.T. 0,4 box 90% 

Dierenpark 8 8 8 8 ha netto terrein 99% 

Attractie-/pretpark 8 8 8 8 ha netto terrein 99% 

Volkstuintjes N.V.T. 1,2 1,3 1,4 10 tuintjes 100% 

Plantentuin (botanisch) N.V.T. 27,5 30,5 N.V.T. 
gemiddelde 

tuin 
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Bijlage B: Aanwezigheidscijfers 

                  Moment van de dag                                 

Functie 

werkdag-

ochtend 

werkdag-

middag 

werkdag-

avond 

koop-

avond 

werkdag-

nacht 

zaterdag-

middag 

zaterdag-

avond 

zondag-

middag 

Woningen bewoners 50% 50% 90% 80% 100% 60% 80% 70% 

Woningen bezoekers 10% 20% 80% 70% 0% 60% 100% 70% 

Kantoor/bedrijven 100% 100% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 

Commerciële dienstverlening 100% 100% 5% 75% 0% 0% 0% 0% 

Detailhandel 30% 60% 10% 75% 0% 100% 0% 0% 

Grootschalige detailhandel 30% 60% 70% 80% 0% 100% 0% 0% 

Supermarkt 30% 60% 40% 80% 0% 100% 40% 0% 

Sportfuncties binnen 50% 50% 100% 100% 0% 100% 100% 75% 

Sportfuncties buiten 25% 25% 50% 50% 0% 100% 25% 100% 

Bioscoop/theater/podium/etc. 5% 25% 90% 90% 0% 40% 100% 40% 

Sociaal medisch (arts/ 

therapeut/consultatiebureau) 
100% 75% 10% 10% 0% 10% 10% 10% 

Verpleeg-/verzorgingstehuis/-

flat/ aanleunwoning 
50% 50% 100% 100% 25% 100% 100% 100% 

Ziekenhuis patiënten incl. 

bezoek 
60% 100% 60% 60% 5% 60% 60% 60% 

Ziekenhuis medewerkers 75% 100% 40% 40% 25% 40% 40% 40% 

Dagonderwijs 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Avondonderwijs 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 
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Bijlage C: Parkeernormen fiets 

Gemeente Doetinchem Verstedelijkingsgraad: MATIG 

Weergave: GEMIDDELDE PARKEERNORM 

Parkeernormen: Fiets 

Functies Centrum 
Schil/over-

loop 

Rest beb.  

kom 

Buiten-

gebied 

Grondslag voor 

norm 

W
o

n
in

g
e

n
 

Normen conform Rijksbouwbesluit 

Artikel 4.31. Aanwezigheid, 

bereikbaarheid en afmetingen 

          

          

          

          

W
e

rk
e

n
 

Kantoor (personeel) 1,7 1,2 1,2 0,7 100 m² BVO 

Kantoor met balie 5 5 5 5 Balie 

O
n

d
e

rw
ij

s 

Basisschool (leerlingen) 

<250 4,3       per 10 ll. 

250 - 500 5       per 10 ll. 

>500 6,2       per 10 ll. 

Basisschool (medewerkers) 0,4       per 10 ll. 

Middelbare school (leerlingen) 14       100 m² BVO 

Middelbare school (medewerkers) 0,6 0,5 0,4   100 m² BVO 

Crèche, Peuterspeelzaal/KDV 1,5 1,5 1,5   100 m² BVO 

ROC (leerlingen) 12       100 m² BVO 

ROC (medewerkers) 0,9       100 m² BVO 

W
in

k
e

le
n

 

Winkelcentrum 2,7 2,7 1,5   100 m² BVO 

Supermarkt 2,9 2,9 1,6   100 m² BVO 

Bouwmarkt 0,25 Maatwerk     100 m² BVO 

(Week)markt   Maatwerk Maatwerk       

Tuincentrum 0,4 Maatwerk   0,1 100 m² BVO 

H
o

re
ca

 

Fastfood-restaurant/afhaalcentra 29 29 10     

Eenvoudig restaurant/café 18 15 15   100 m² BVO 

Luxe restaurant 4 4 4   100 m² BVO 
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Bijlage C: Parkeernormen fiets (vervolg) 

Gemeente Doetinchem Verstedelijkingsgraad: MATIG 

Weergave: GEMIDDELDE PARKEERNORM 

Parkeernormen: Fiets 

Functies Centrum 
Schil/over-

loop 

Rest beb.  

kom 

Buiten-

gebied 

Grondslag voor 

norm 

Z
o

rg
 e

n
 m

a
a

ts
ch

. 
V

o
o

rz
. 

Apotheek (bezoekers) 7       Locatie 

Apotheek (medewerkers) 4       Locatie 

Gezondheidscentrum (bezoekers) 1,3       100 m² BVO 

Gezondheidscentrum (medewerkers) 0,4       100 m² BVO 

Ziekenhuis (bezoekers) 0,5       100 m² BVO 

Ziekenhuis (medewerkers) 0,4       100 m² BVO 

Begraafplaats/crematorium 5       
Gelijktijdige 

plechtigheid 

Kerk/moskee 40 (maatwerk) 100 zitplaatsen 

S
p

o
rt

, 
cu

lt
u

u
r 

e
n

 o
n

ts
p

a
n

n
in

g
 

Bibliotheek 3       100 m² BVO 

Bioscoop 7,8 4,3 1,4   100 m² BVO 

Fitness 5 3,7 2   100 m² BVO 

Museum 0,9       100 m² BVO 

Sporthal 2,5 2,5 2,5   100 m² BVO 

Sportveld 61       ha netto terrein 

Sportzaal 4 4 4   100 m² BVO 

Evenementen 32       100 bezoekers 

Stadion (Vijverberg)   Maatwerk 100 zitplaatsen 

Theater / schouwburg 24 21 18   100 zitplaatsen 

Zwembad (overdekt) 28 28 28   100 m² Bassin 

Zwembad (openlucht) 20 20 20   100 m² Bassin 

O
V

 Busstation 42       halterende buslijn 

Bushalte 42 halte 

Carpoolplaats     0,8 0,8 autoppl 
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Bijlage D: Eisen aan het parkeeronderzoek 

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning kan ontheffing worden verleend op basis van parkeren op 

de openbare weg. De aanvrager dient voldoende onderzoek te doen voordat ontheffing kan worden 

verleend. De gemeente Doetinchem stelt de volgende eisen bij een parkeeronderzoek: 

 

• De binnenstad, het centrumgebied en de schil/overloopgebied dienen expliciet te worden 

meegerekend in het onderzoek, omdat in die gebieden de parkeer- en stallingbehoefte groot is. 

• Het onderzoeksgebied wordt vooraf met de afdelingen BuHa en FO vastgesteld. Het onderzoek 

wordt door een onafhankelijk adviesbureau dat aantoonbaar gespecialiseerd is in de werkvelden 

Verkeer en Parkeren uitgevoerd. De afdelingen FO en BuHa accorderen vooraf. 

• Afhankelijk van de functies worden tellingen uitgevoerd (parkeerbezetting c.q. parkeerduur) op een 

ochtend- , middag-, avond- c.q. nachtperiode. De afdelingen BuHa en FO stellen de exacte 

tijdstippen en perioden vast. 

• Uitkomsten van het parkeeronderzoek moeten in een onderzoeksrapport gepresenteerd worden. In 

relatie tot de vergunningaanvraag stelt de gemeente Doetinchem de volgende minimale eisen aan 

dergelijke rapporten: 

1. Inleiding met vraag-, probleem- en doelstelling. 

2. Situatie plangebied (locatie, ontwikkel-/bouwplan in relatie tot parkeereis, 

parkeermogelijkheden op eigen terrein en noodzakelijk aantal parkeerplaatsen in openbaar 

gebied). 

3. Werkwijze en resultaten van het parkeeronderzoek (onderzoeksgebied, sectie-indeling, 

weersomstandigheid, tijdstip onderzoek, weergaven in tabellen en grafieken, weergave per 

secties van de parkeerbehoefte (absoluut en %), parkeerduur en parkeernood (85% - 100% en 

>100%). 

4. Conclusie, synthese en aanbevelingen. 
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 Bijlage E: Bijzonder gemeentelijk belang 

 

 

 

 
Als er sprake is van een bijzonder gemeentelijk belang, dan kan het college besluiten af te zien van de plicht tot het 

realiseren van parkeervoorzieningen op eigen terrein of binnen de planontwikkeling. Het gaat hierbij in hoofzaak om 

vooral de volgende situaties: 

 

a. Stedenbouwkundig ongewenst: door de aanleg van benodigde parkeerplaatsen wordt de stedenbouwkundige 

structuur aangetast en is de ruimtelijke kwaliteit in het geding. Bijvoorbeeld: bij omzetten van bestaande 

bebouwing naar een commercieel te exploiteren privé-parkeerterrein is het ongewenst dat het erf wordt 

verhard/gebruikt voor parkeren.  

b. De parkeernormen leiden nooit tot problemen op het eigen terrein. De eis om het parkeren op eigen terrein 

op te lossen, leidt er vaak toe dat de volledige beschikbare grond rondom het gebouw ingezet wordt voor 

parkeren. Dat kan leiden tot ruimtelijk ongewenste situaties en aantasting van de woonkwaliteit. Bij de 

beoordeling van het bouwplan dient niet alleen voldaan te worden aan de parkeernorm, maar dient ook een 

afweging in ruimtelijke aanvaardbaarheid gemaakt te worden. De afdelingen BuHa en FO onderbouwen de 

afweging van de ruimtelijke aanvaardbaarheid. Verder mag het ontwikkelplan niet zodanig overvragen dat het 

parkeren niet op eigen terrein is op te lossen. Het plan is dan te groot. Dit is ruimtelijk onaanvaardbaar. 

c. Wonen boven winkels, kantoren, horeca, detailhandel en commerciële functies: Als er een uitbreiding is van 

het aantal m2 bvo, dan gelden de parkeernormen. 

d. Tijdelijk Ander Gebruik: het wordt toegestaan dat er tijdelijk een andere functie in een pand of op 

braakliggende percelen wordt gevestigd (bijvoorbeeld parkeren op het Sportpark Zuid, Terrein Eimers, Action 

of tijdelijke huisvesting). Als de nieuwe parkeereis meer dan bijvoorbeeld 10 plaatsen afwijkt van de oude 

parkeereis, dan moet er worden bekeken of het mogelijk is om het initiatief door te laten gaan. De aanvrager 

moet dan een parkeeronderzoek verrichten naar een oplossing c.q. alternatief. Het tijdelijk ander gebruik kan 

alleen gedurende de periode dat het is toegestaan. Wordt de functie permanent, dan moet het 

bestemmingsplan gewijzigd worden en moet het initiatief voldoen aan de actuele parkeernorm 

e. Bij alle functies moet rekening worden gehouden met minder validen. Hiervoor gelden de actuele CROW-

richtlijnen en het Handboek Toegankelijkheid. 

 

 
 
 



 

 

Nota Parkeernormen auto- en fietsverkeer gemeente Doetinchem 

 



Bijlage 6  Bestemming Waarde - Archeologie

Artikel X  Waarde - Archeologie

X.1  Bestemmingsomschrijving
a. De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, versterking, bescherming 
en/of het herstel van archeologische waarden in de bodem; 

b. Als een bouwwerk wordt gebouwd, of een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden 
worden uitgevoerd binnen verschillende archeologische dubbelbestemmingen op één 
bouwperceel, moet uitgegaan worden van de waarde die past bij de onderliggende 
verwachtingszone.

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 groter 

dan 50 m² en met een bodemverstoring dieper dan 0,3 m 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, die 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  Geen archeologisch rapport

Het bepaalde in lid [X.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 niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut, met uitzondering van 
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nieuwe kelders;
c. gebouwen maximaal 2,5 m uit de bestaande fundering worden vergroot, met behoud van 

bestaande funderingen.

X.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, 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 Erfgoedwet 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 over een oppervlakte van meer dan 50 m2;
b. grondwerkzaamheden dieper dan 0,3 m onder maaiveld, over een oppervlakte van meer dan 50 

m2, 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 oppervlakte verhardingen en het graven van een 
bouwput;

c. bodem verlagen of afgraven dieper dan 0,3 m onder maaiveld, en over een oppervlakte van 
meer dan 50 m2, (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.4.1] opgenomen verbod geldt niet:
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 de inwerkingtreding van 

het bestemmingsplan een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen 
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden in dit kader is verleend;
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f. als op grond van de Erfgoedwet een vergunning is vereist dan wel overige bepalingen van de 
Erfgoedwet gelden.

X.4.3  Beoordelingscriteria

Ten aanzien van de in lid [X.4.1] genoemde vergunning gelden de volgende beoordelingscriteria:
a. de vergunning kan uitsluitend worden verleend voor zover de archeologische waarden niet 

onevenredig worden aangetast, dat zal moeten 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

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning onder beperkingen verlenen en voorschriften 
aan de omgevingsvergunning verbinden, waaronder:
a. 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;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag 
goedgekeurd Programma van Eisen;

c. 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;

d. 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. 

X.4.5  Advies archeologisch deskundige

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. 

X.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van artikel 3.6 van Wet ruimtelijke ordening, het 
plan wijzigen door de dubbelbestemming '[Waarde - Archeologie]' geheel of gedeeltelijk te 
verwijderen 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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Bijlage 7  Gebiedstypen
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