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Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Aanleiding
Aan de Rijnstraat 10 was tot voor kort het kantoorpand van Vivent gevestigd. Mooiland heeft dit pand
aangekocht met het doel om dit kantoorpand te transformeren naar woningen, in het bijzonder voor
het sociale huur segment. In het pand zullen 36 sociale huurappartementen worden gerealiseerd.

Het betreft het kadastrale perceel met nummer HTG00 D01802. Het perceel is in eigendom van
Stichting Mooiland.

Plangebied

Luchtfoto plangebied
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1.2 Afwijking bestemmingsplan
Voor bovengenoemd perceel geldt het bestemmingsplan ‘Graafsewijk – Aawijk 2017’, vastgesteld
door de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch op 12 december 2017.
Het perceel heeft de bestemming Kantoor, binnen de bestemming zijn kantoren en ondergeschikte
verkeers- en groenvoorzieningen, water, waterhuishoudkundige voorzieningen, tuinen, erven en
terreinen toegestaan. Binnen het bouwvlak kunnen gebouwen met een maximale bouwhoogte van 22
meter worden gebouwd. Het bouwvlak mag voor 50% bebouwd worden. Daarnaast geldt voor een
deel de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie – 5’.

Uitsnede bestemmingsplan ‘Graafsewijk – Aawijk 2017’
Het realiseren van woningbouw past niet binnen deze bestemming.
Omdat de transformatie van het bestaande pand stedenbouwkundig en functioneel wenselijk en
aanvaardbaar is, wordt vanwege de bovengenoemde strijdigheden met het bestemmingsplan ex
artikel 2.12 lid 1 onder a onder 2° Wabo een afwijkingsprocedure gevoerd. Ter motivering van het
besluit om van het bestemmingsplan af te wijken is deze ruimtelijke motivering opgesteld.
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Hoofdstuk 2 Projectbeschrijving
2.1 De bestaande situatie
De buurt Grevelingen is gebouwd in de jaren '60 en grenst aan De Bossche Pad en de Aawijk-zuid.
De omgeving van het plangebied wordt gekenmerkt door een menging van functies en losse, op
zichzelf staande bebouwing. De openbare ruimte is hier erg ruim en groen opgezet. Rijnstraat 10 is
onderdeel van een voorzieningenstrook langs het water, waarin zich losse gebouwen bevinden in een
groene setting.
Het bestaande gebouw bestaat uit 5 bouwlagen, met ruimtes welke zijn georiënteerd rond een
centraal trappenhuis en entree /vide. Rond het gebouw bevindt zich aan 3 zijden parkeergelegenheid.
Aan de noordzijde grenst het pand aan de groene oever van de Aa.
2.2 Bouwplan en stedenbouwkundige inpassing
Het gebouw leent zich uitstekend voor een transformatie tot woongebouw. Inpandig worden de nieuwe
appartementen ingepast in de huidige structuur. In het exterieur is de enige noodzakelijk bouwkundige
aanpassing de toevoeging van nieuwe buitenruimtes in de vorm van balkons. Bij het vormgeven van
deze nieuwe balkons is de bestaande gevel leidend geweest.
In de basis blijft het bestaande pand dan ook behouden. De massa en de aanwezige variëteit aan
vormen en richtingen blijft behouden. Het trappenhuis vormt het scharnierpunt en bestaat uit een
heldere vliesgevel. De gevel opgetrokken uit metselwerk vormt de basis. De begane grond
onderscheidt zich in grootte en richting van de bovenbouw. De bovenbouw is in basis opgetrokken in
metselwerk waarin heldere perforaties zijn aangebracht tussen horizontale belijningen in de traditie
van de Bossche school. Op de 4e en 5e verdieping worden hierin insnijdingen gemaakt met een
donkere invulling van kozijnen en panelen.
Om de transformatie kracht bij te zetten is gekozen om de bakstenen gevels te reinigen. Van het
metselwerk van de uitbouwen zal de plint in grijs en opgaand in wit worden geschilderd. Het
onderscheid tussen de plintbebouwing en de bovenliggende bouwlagen wordt daarmee benadrukt.

Impressies nieuwe situatie
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2.3 Woningbouwprogramma
Het plan bestaat uit 36 sociale huurwoningen met daarbinnen een mix van prijsklassen. Door deze mix
worden, binnen de wettelijke mogelijkheden die corporaties hebben, verschillende doelgroepen
bediend.
De inzet is om deze woningen in 2020 op te leveren. Daarmee draagt dit plan bij aan de realisatie van
de afspraak in het Sociaal Woonakkoord. Doel van dit akkoord is om in de periode 2016 t/m 2020 de
sociale huurwoningvoorraad uit te breiden met 700 sociale huurwoningen (netto) toe te voegen om zo
de druk op de (sociale) huurwoningmarkt te verminderen.
2.4 Relatie met nieuwbouw Rijnstraat 4
Voor Rijnstraat 4 worden momenteel ruimtelijke stedenbouwkundige studies gedaan voor
herontwikkeling naar woningbouw. Beide panden (Rijnstraat 4 én 10) zijn door Mooiland aangekocht
ten behoeve van de realisatie van sociale woningen. Vanwege de druk op de sociale
huurwoningmarkt en de gewenste realisatie van sociale huurwoningen op korte termijn wordt de
transformatie van de Rijnstraat 10 nu opgepakt, vooruitlopend op de definitieve invulling van het
naastgelegen pand Rijnstraat 4. De buitenterreinen van Rijnstraat 4 en 10 worden uiteindelijk
gezamenlijk gebruikt en zullen als één ruimtelijke eenheid worden vormgegeven. Bij de nadere
uitwerking van Rijnstraat 4 zal indien gewenst en mogelijk aansluiting worden gezocht bij de
transformatie van Rijnstraat 10.
2.5 Inrichting openbare ruimte
De bestaande terreininrichting rondom Rijnstraat 10 bestaat uit een grote parkeerplaats met hagen.
Het is de bedoeling om de uiteindelijke terreininrichting voor Rijnstraat 10 en het naastgelegen gebied
van Rijnstraat 4 integraal als eenheid vorm te geven. Vooralsnog is daarom met initiatiefnemer
afgesproken om de herinrichting van Rijnstraat 10 voorlopig ongemoeid te laten.
2.6 Bereikbaarheid en parkeren
Voor ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening heeft de gemeente 's-Hertogenbosch
een eigen parkeernormenbeleid vastgesteld. Dit beleid is vastgelegd in de "Nota Parkeernormering
2016" die op 21 september 2016 is vastgesteld. De nota geeft aan hoeveel parkeerplaatsen per
functie en per stadsdeel gerealiseerd dienen te worden bij nieuwbouw. Het plangebied ligt volgens de
"Nota Parkeernormering 2016" in zone 3: overig bebouwde kom (plaats).
In de nieuwe situatie komen er in het pand 36 sociale huur appartementen, 31 appartementen krijgen
een oppervlakte tussen de 40-80 m2 en 5 appartementen krijgen een oppervlakte tussen de 80-150
m2. Voor de 31 woningen geldt een parkeernorm van 1,2 per woning; 31 x 1,2= 37,2 parkeerplaatsen.
Voor de 5 woningen geldt een parkeernorm van 1,7 per woning; 5 x 1,7= 8,5 parkeerplaatsen=
afgerond 45,7 parkeerplaatsen.
Met toepassing van dubbelgebruik en rekening houdend met aanwezigheidspercentages is de totale
parkeerbehoefte 40,05, afgerond op 41 hele parkeerplaatsen.
In de huidige inrichting rondom het gebouw zijn ruim voldoende parkeerplaatsen aanwezig, meer dan
het benodigde aantal parkeerplaatsen voor de transformatie van Rijnstraat 10 naar een woonfunctie.
In afwachting van een integraal inrichtingsplan van het totale terrein, zal bij de nieuwbouw van
Rijnstraat 4 de parkeeropgave voor zowel Rijnstraat 4 als Rijnstraat 10 definitief worden gemaakt.
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Hoofdstuk 3 Beleid en onderzoek
3.1 Rijksbeleid en provinciaal beleid
De transformatie van het kantoorpand naar woningbouw is een kleinschalig project met een geringe
omvang en beperkte ruimtelijke impact waarbij geen belangen van het rijk of provincie in het geding
zijn.
3.2 Gemeentelijk beleid
Ruimtelijke structuurvisie 's-Hertogenbosch
In juni 2003 heeft de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch de Ruimtelijke StructuurVisie vastgesteld,
met de ondertitel 'Stad tussen stromen'. De Ruimtelijke StructuurVisie geeft richting aan de ruimtelijke
ambities van de stad. Op 28 januari 2014 heeft de gemeenteraad de actualisatie van de structuurvisie
uit 2003 vastgesteld. In deze geactualiseerde structuurvisie integreert gemeente het provinciaal
beleid. De geactualiseerde structuurvisie bevat een integrale visievorming voor lange termijn, 10 jaar
met een doorkijk naar 15 à 20 jaar.
De structuurvisie bestaat uit het Ruimtelijk Casco, een visie geformuleerd op het plangebied. Een
ruimtelijke analyse van de stad en het gemeentelijk beleid vormen de input voor deze visie. De visie
formuleert de ontwikkelingskoers, beschrijft een wensbeeld van de stad voor de lange termijn en biedt
het casco voor concrete projecten en plannen. Het is een toetsingskader, en tegelijkertijd ook een
inspiratiekader voor ruimtelijke ontwikkeling. Zo wordt bepaald waar strakke contouren ter
bescherming van kwetsbare waarden liggen en kansen voor ontwikkeling. En er worden locaties
aangeduid waar deze ontwikkeling tegen randvoorwaarden mogelijk zijn en afweegbare gebieden
voor uitbreidingen en intensiveringen aangewezen. Het ‘ruimtelijk motto’ van compacte, complete en
contrastrijke stad als het uitgangspunt voor de ruimtelijke ontwikkeling voor de stad blijft gehanteerd,
in de overtuiging dat dit de juiste basis biedt voor een duurzame ruimtelijk hoofdstructuur.
De transformatie van het kantoorpand naar woningbouw past binnen de uitgangspunten van de
ruimtelijke structuurvisie.
Ladder voor duurzame verstedelijking
In de SVIR is de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1
oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, lid 2)
opgenomen. Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke
ordening door een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Hierbij dient de
behoefte aan een stedelijke ontwikkeling te worden aangetoond.
Artikel 5.20 van het Besluit omgevingsrecht stelt echter dat uitsluitend uitgebreide
afwijkingsprocedures op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht de ladder
moeten doorlopen. De laddervereiste geldt dus niet voor een reguliere afwijkingsprocedure,
die nodig is voor onderhavig plan.
Overigens wordt voor dit plan aangesloten op het principe van de ladder, aangezien in
bestaand stedelijk gebied een bestaand bouwperceel wordt herontwikkeld. Onder gemeentelijk beleid
wordt ingegaan op de behoefte.
Woonagenda 2017/2018 en Speerpunten woonagenda 2019/2020
Op 3 april 2017 heeft de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch de Woonagenda 2017/2018
vastgesteld. De Woonagenda speelt in op nieuwe ontwikkelingen en formuleert een ambitie waar de
stad komende jaren op inzet. De ambitie is vertaald in vier hoofdopgaven namelijk:
1. Versnellen van de woningproductie en slim programmeren van nieuwe woonmilieus
2. Betaalbaar en bereikbaar wonen; balans op de woningmarkt in een ongedeelde stad
3. Bestaande woningen verduurzamen en wijken vitaal houden
4. Samen zorgen: passend woonzorgaanbod in een inclusieve samenleving
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De eerste opgave heeft vooral betrekking op de woningproductie en is in deze relevant. In de opgave
gaat het zowel om de kwantiteit (8.000 nieuwe woningen bouwen in de periode 2017 t/m 2025), maar
ook om de kwaliteit. Uitgangspunt voor het gemeentelijk nieuwbouwprogramma is minimaal 25%
sociale huur, 15% middel dure huur en/of sociale koop en 60% overig. Per locatie kan dit percentage
verschillen en van maatwerk kan sprake zijn.
Op 2 april 2019 heeft de raad de Speerpunten woonagenda 2019/2020 vastgesteld. Het betreft een
aantal accenten in het woonbeleid, waarbij de ambitie en opgaven uit de woonagenda 2017/2018
gecontinueerd worden.
De speerpunten voor 2019/2020 zijn:
1. bestaande woningbouwplannen en nieuwe initiatieven maximaal te ondersteunen en
stimuleren om een zo hoog mogelijke woningproductie te verkrijgen;
2. versnellen van projecten voor sociale woningbouw;
3. op korte termijn realisatie van 150 tot 200 tijdelijke woningen voor sociale huisvesting;
4. extra inzetten op tijdelijke en permanente huisvesting van studenten en jongeren;
5. maatregelen nemen om te komen tot een betere benutting van de bestaande voorraad
(betreft o.a. doorstroming, woningsplitsing en kamerverhuur);
6. het verbeteren van de betaalbaarheid en bereikbaarheid voor starters en
middeninkomensgroepen;
7. het ontwikkelen van nieuwe beleidskaders voor woonwagens en voor de huisvesting van
arbeidsmigranten;
8. stimuleren dat kwetsbare bewoners zo goed mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen
door het combineren van wonen, zorg en ondersteuning.
Het voorliggende plan draagt bij aan de (speerpunten van de) woonagenda, zowel voor wat betreft het
punt van een zo hoog mogelijke woningproductie als het versnellen van de sociale woningbouw.

3.4 Milieuaspecten
Milieu en ruimtelijke ordening
Er bestaat een duidelijke relatie tussen milieubeleid en ruimtelijke ordening. De laatste decennia
groeien de beleidsvelden naar elkaar toe. De milieukwaliteit vormt een belangrijke afweging bij de
ontwikkelingsmogelijkheden van ruimtelijke functies. Bij de besluitvorming over het al dan niet toelaten
van een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling, dient onderzocht te worden welke milieuaspecten daarbij
een rol kunnen spelen. Het is daarnaast van belang om milieubelastende functies (zoals bepaalde
bedrijfsactiviteiten) ruimtelijk te scheiden ten opzichte van milieugevoelige functies zoals woningen.
Andersom moet in de ruimtelijke ordening nadrukkelijk rekening gehouden worden met de gevolgen
van ruimtelijke ingrepen voor het milieu. Milieubelastende situaties moeten voorkomen worden.
Bedrijvigheid & milieuzonering
Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven een passende locatie ten opzichte van woningen
krijgen en dat nieuwe woningen op een verantwoorde wijze (door afstand of bouwkundige
maatregelen) gesitueerd worden nabij bedrijven. Enerzijds dient milieuzonering om hinder als gevolg
van bedrijven te voorkomen en anderzijds dient het om bedrijven hun activiteiten te kunnen laten
uitvoeren binnen de gangbare (hinder)normen. Om dit zorgvuldig af te wegen en te verantwoorden is
de VNG-Handreiking “Bedrijven en milieuzonering” gehanteerd.
De locatie bevindt zich in een gebied met - aan de zuid en noordzijde van het betreffende pand diverse bestaande woningen. Het perceel ten oosten van het pand, bevat een bestemming die
maatschappelijke functies toelaat. Te denken valt aan een functie voor zorg, welzijn en onderwijs. De
indicatieve afstand tot woningen om onacceptabele hinder vanuit de maatschappelijke functies te
voorkomen bedraagt 10 meter in deze gemengde omgeving. Deze afstand kan worden
gerespecteerd.

7

Ten westen van het plan bevindt zich een perceel met een kantoorbestemming (Rijnstraat 4).
Momenteel lopen er onderzoeken om deze kantoorbestemming te wijzigen in een woonbestemming.
Van de huidige kantoorbestemming wordt geen onacceptabele hinder verwacht. Voldaan kan worden
aan de daarvoor te hanteren afstand in deze gemengde omgeving. Onacceptabele hinder als gevolg
van de aanwezige bedrijfsbestemmingen wordt niet verwacht. Ook zullen de nieuwe woonobjecten de
belangen van reeds bestaande en bestemde bedrijvigheid niet schaden. De voorgenomen
woonfunctie past prima in dit gebied.
Bodem
Bij het opstellen van bestemmingsplannen of het wijzigen van bestemde functies is altijd de
hoofdvraag of de aanwezige bodemkwaliteit past bij het huidige of toekomstige gebruik van die bodem
en hoe deze optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. Uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit als
gevolg van aanwezige bodemverontreiniging geen onaanvaardbaar risico oplevert voor de gebruikers
van de bodem. Bovendien mag de bodemkwaliteit niet verslechteren door grondverzet (bijvoorbeeld
graafwerkzaamheden).
Binnen en met onderhavig plan gaat er niet in de grond worden geroerd en zal er geen sprake zijn van
grondgebonden woningen. Het gaat hier om de transformatie van een bestaand kantoorpand naar
woonpand. Daarmee zal ook geen (algemene) tuin of moestuin bij de woningen mogelijk worden
gemaakt. Er zal geen sprake zijn van grondgebonden woningen met een tuin, maar gestapelde bouw
in een reeds bestaand (intern te verbouwen) pand. De gevoeligheid van de bestaande functie
(kantoren) wijzigt daarmee niet met de nieuwe woonfunctie (niet grondgebonden). Het aspect bodem
levert geen belemmering voor de nieuwe voorgenomen ontwikkeling van de nieuwe functie (niet
grondgebonden) wonen.
Externe veiligheid
Externe veiligheid heeft betrekking op de risico's die mensen lopen als gevolg van mogelijke
ongelukken met gevaarlijke stoffen bij bedrijven, transportroutes (wegen, spoorwegen en waterwegen)
en buisleidingen. Omdat de gevolgen van een ongeluk met gevaarlijke stoffen groot kunnen zijn, zijn
de aanvaardbare risico's vastgelegd in diverse besluiten. De belangrijkste zijn:
 Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
 Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb);
 Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt).
Binnen de beleidskaders voor deze drie typen risicobronnen staan altijd twee kernbegrippen centraal:
het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Hoewel beide begrippen onderlinge
samenhang vertonen zijn er belangrijke verschillen. Hieronder worden beide begrippen verder
uitgewerkt.
Plaatsgebonden risico (PR)
Het plaatsgebonden risico geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden ten gevolge van
een ongeval bij een risicovolle activiteit. Het PR kan op de kaart van het gebied worden weergeven
met zogeheten risicocontouren: lijnen die punten verbinden met eenzelfde PR. Binnen de 10-6
contour (welke als wettelijk harde norm fungeert) mogen geen kwetsbare objecten (zoals woningen,
ziekenhuizen, scholen) geprojecteerd worden. Voor beperkt kwetsbare objecten (zoals kleine
kantoren, winkels en bedrijfsgebouwen) geldt de 10-6 contour niet als grenswaarde, maar als een
richtwaarde.
Groepsrisico (GR)
Het groepsrisico is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers valt met een
bepaalde omvang (10 personen of meer). Het GR is daarmee een maat voor de maatschappelijke
ontwrichting. Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Voor het
groepsrisico geldt een verantwoordingsplicht. Dit houdt in dat iedere wijziging met betrekking tot
planologische keuzes moet worden onderbouwd én verantwoord door het bevoegd gezag.
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Tot slot wordt in het kader van een ‘goede ruimtelijke ordening ‘ (art. 3.1 Wro) getoetst aan eventueel
van toepassing zijnde veiligheidsafstanden uit het Activiteitenbesluit.
Beleidsvisie externe veiligheid gemeente ‘s-Hertogenbosch
De gemeente ‘s-Hertogenbosch beschikt over een beleidsvisie externe veiligheid (Uitvoeringskader
externe veiligheid gemeente ’s-Hertogenbosch, deel A t/m C). Hierin zijn aanvullende kaders gegeven
voor de integrale aanpak van externe veiligheid. In de beleidsvisie zijn - middels een kleurenkaart gebieden binnen de gemeente aangegeven waarbij – vanwege de aanwezigheid van risicobronnen –
kwetsbare objecten wel (groene gebied), juist niet (rode gebied) of onder voorwaarden (oranje gebied)
zijn toegestaan.
Het beoogde woonpand bevindt zich in een groen gebied (buiten 325 meter van de weg en het spoor).
Nieuwe kwetsbare objecten (zoals woningen) zijn in groene gebieden toelaatbaar.
Beschouwing risicobronnen
Nabij het nieuwe woonpand bevinden zich geen relevante risicobronnen. Het spoor en Rijksweg (met
daarover transport van gevaarlijke stoffen) bevindt zich op respectievelijk 1,1 en 1,8 km afstand van
het plan. Het meest ‘nabije’ risicobedrijf betreft een LPG-tankstation aan de Gestelseweg op ruim 1,4
km afstand. Dit is ver buiten het invloedgebied van het LPG-tankstation en is daarom niet relevant te
noemen. Ook het doorgaande spoor en Rijksweg bevinden zich op grote afstand. In overleg met de
regionale brandweer is besloten dat voor ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied buiten 325 meter
van relevante transportroutes (wegen of spoorwegen) geen aanvullende eisen vanuit externe
veiligheid meer worden gesteld. Tevens is in het kader van de verantwoording van het GR niet meer
nodig om voor dergelijke ontwikkelingen advies in te winnen bij de regionale brandweer
(Veiligheidsregio). Deze afspraak is tevens opgenomen in het gemeentelijk externe veiligheidsbeleid.
Een advies van de Veiligheidsregio is derhalve niet gevraagd en betrokken.
Conclusies
Het plangebied ligt op ruime afstand van risicobronnen en daarmee ver buiten de invloedsgebieden
van risicobronnen. Het woonplan voldoet aan de belangrijke grenswaarde voor het PR. De
oriënterende waarde voor het GR is er vanwege de afwezigheid van risicobronnen laag, verandert niet
significant, dus blijft laag en wordt niet overschreden. De ontwikkeling is passend en toelaatbaar
binnen de gestelde aanvullende kaders die zijn vastgelegd in het Uitvoeringskader externe veiligheid
van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Aanvullende veiligheidseisen zijn conform de afspraken met de
Veiligheidsregio niet nodig en niet gesteld gezien de grote afstanden tot het spoor en de Rijksweg A2
en de afwezigheid van risicobronnen.
Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmeringen voor onderhavig plan.
Luchtkwaliteit
Bij lucht gaat het enerzijds om de productie van luchtverontreiniging als gevolg van nieuwe plannen –
waarop de luchtkwaliteitseisen van de Wet Milieubeheer van toepassing zijn - en om de zorg van
kwetsbare functies (zoals wonen) in lucht belaste zones uit een oogpunt van een goede ruimtelijke
ordening.
Kleine projecten en ruimtelijke plannen, waarvan duidelijk is dat deze niet in betekenende mate
bijdragen aan de luchtkwaliteit, hoeven niet getoetst te worden aan de grenswaarden voor
luchtkwaliteit. Dit is geregeld in het “Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM)”. De grens
NIBM voor de stoffen PM10 (fijnstof) en NO2 ligt vanaf 1 augustus 2009 op 1,2 μg/m3. De grens
waarbij een plan als gevolg van extra verkeer niet in betekenende mate (NIBM) bijdraagt aan een
verslechtering van de luchtkwaliteit ligt op meer dan 1350 vervoersbewegingen (van auto’s) per
etmaal. De 36 woningen (appartementen) zullen circa 130 voertuigbewegingen opleveren per etmaal
(volgens de vuistregels van het CROW ‘verkeersgeneratie woon- en werkgebieden’).
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Uit de ingevulde NIBM-tool blijkt dit plan qua verkeer niet in betekenende mate bijdraagt aan een
verslechtering van de luchtkwaliteit. Een nader luchtonderzoek is ook niet nodig.

Figuur: Uitdraai NIBM-tool december 2019

Verder blijkt uit de landelijke Monitoringstool dat de jaargemiddelde concentraties van de relevante
stoffen NO2 (stikstofdioxide) en PM10 (fijn stof) in dit gebied (omgeving Rijnstraat) voor beide stoffen
onder respectievelijk 30 en 21 µg/m3 liggen. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de wettelijke
maximale grenswaarden (van 40 µg/m3). Verder is de heersende jaargemiddelde concentratie PM2,5
(de fijnere fractie van fijn stof) hier beneden 14 microgram/m3. Hiermee wordt ruimschoots voldaan
aan de jaargemiddelde grenswaarde van 25 microgram/m3. Naar verwachting nemen deze
concentraties in de toekomst verder af door nationale en lokale maatregelen ter verbetering van de
luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit vormt geen knelpunt vormt voor de realisatie van het
bestemmingsplan.
Duurzaamheid
Binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch is klimaat- en energiebeheer een belangrijk speerpunt. De
ambitie is om als stad in 2050 klimaatneutraal te zijn. In 2035 dient de bebouwde omgeving
klimaatneutraal te zijn. Hierdoor wordt het milieu en het klimaat in het algemeen minder belast.
Energiebesparing draagt bij aan de vermindering van de uitstoot van CO2 in Nederland. Een ander
voordeel van duurzaam bouwen is de energiebesparing, en daarmee ook de kosten voor het
energieverbruik. De gemeentelijke ambitie van een klimaatneutrale bebouwde omgeving in 2035 is
een flinke ambitie waarbij 'alles uit de kast' moet worden gehaald. Deze doelstelling betekent dat niet
alleen de gemeente veel moet doen maar ook de bedrijven, inwoners, ontwikkelaars,
maatschappelijke groepen, woningcorporaties zullen hierin moeten investeren, samenwerken, creatief
zijn en vooruitdenken. De gemeentelijke energie-ambitie en -doelstellingen zijn vastgelegd in het
Energie-transitieprogramma 's-Hertogenbosch 2016-2020, vastgesteld door de gemeenteraad op 31
januari 2017. Ook het recente bestuursakkoord (2018-2022) stelt dat we als gemeente een serieuze
bijdrage leveren om de klimaatverandering tegen te gaan, bijvoorbeeld door het stapsgewijs
toewerken naar een ‘aardgasvrije’ gemeente, ook via het opwekken van (veel meer) duurzame
energie en het energiezuinig/neutraal laten bouwen binnen onze gemeente.
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In oktober 2018 is er een duurzaamheidsakkoord1 gesloten tussen gemeente ’s-Hertogenbosch én de
in ’s-Hertogenbosch werkzame corporaties BrabantWonen, Kleine Meierij, Mooiland, Zayaz en het
Stedelijke Huurdersplatform. Een akkoord dat zich focust op de sociale huurwoningvoorraad. Het
akkoord omvat zowel de klimaatmitigatie opgave (verminderen CO2 uitstoot) als de klimaatadaptie
uitdaging (aanpassen aan de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering). Vermindering van de
CO2 uitstoot en het klimaatbestendig maken van ’s-Hertogenbosch zijn hard nodig om de kwaliteit van
leven van onze inwoners goed te houden en waar mogelijk te verbeteren.
Mooiland heeft voor de transformatie van Rijnstraat 10 onderzocht wat er qua verduurzaming mogelijk
en (financieel) haalbaar is. Dit aan de hand van de vier hoofdthema’s afkomstig uit het
duurzaamheidsakkoord.

Het plan tot transformatie van Rijnstraat 10 voorziet in enkele maatregelen welke leiden tot een flinke
verduurzaaming. Hieronder een toelichting per thema;
1. Energie
Ter verbetering van de energieprestatie wordt het gebouw zodanig aangepast waardoor alle
woningen worden verwarmd en warm tapwater generen zonder hiervoor fossiele brandstoffen
te gebruiken. Kortom aardgasloos. Een all electric oplossing. Daarbij worden er nog andere
verduurzamingsmaatregelen getroffen waardoor alle woningen uitkomen op Energielabel A
(een EnergieIndex (EI) kleiner of gelijk aan 1.20).
De gezamenlijke doelstelling als opgenomen in het Duurzaamheidsakkoord voor eind 2025
gaat uit van een gemiddelde EnergieIndex van 1.27 voor de meergezinswoningen én 1.23
voor de eengezinswoningen. De transformatie van Rijnstraat 10 heeft daarmee een betere
energieprestatie dan het formuleerde gemiddelde doel voor eind 2025.
2. Circulariteit
Het bestaande gebouw (bouwjaar 1992-1993) blijft behouden. De bestaande gevel – met een
geïsoleerde spouwmuur - en kozijnen verkeren in goede staat. Constructie, gevel, dak en
kozijnen worden waar nodig hersteld danwel hergebruikt. In de huidige gevel zijn aluminium
kozijnen met dubbele beglazing toegepast. Alleen daar waar een balkon / buitenruimte komt
zal in de gevel worden gezaagd en worden er nieuwe kozijnen met HR++ glas aangebracht.
De vrijkomende materialen als gevolg van transformatie (zoals binnenwanden en plafonds),
worden aangeboden voor hergebruikt. Hiertoe gebruiken zij het platform www.Insert.nl.
Verder wordt voldaan aan de wettelijke verplichting van het overleggen van een
MilieuPrestatieGebouwen (MPG) bij het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning.
3. Klimaatadaptatie en biodiversiteit
Op vlak van klimaat adaptief ontwikkelen, de bestendigheid van de gebouwde omgeving
tegen extreme weersomstandigheden vergroten, wordt verwezen naar de waterparagraaf in
dit document.

1

https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Inwoner/Bouwen_wonen/Energiezuinig_wn/Duurzaamheidsakkoord_shertogenbosch_2018-2025.pdf
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Ter vergroting van de biodiversiteit, groenstructuren in de buurt als ook om hittestress terug te
dringen worden in het uiteindelijke inrichtingsplan hagen opgenomen en wordt het terrein
‘ontsteend’ indien mogelijk. Tevens worden er permanente voorzieningen gerealiseerd voor
de Gierzwaluw én vleermuizenkasten op het pand. Zie ook de paragraaf Flora & Fauna in dit
document.
Op het bestaande dak worden zonnepanelen geplaatst; minimaal 7 / 32e van het
dakoppervlak. De combinatie van sedum met zonnepanelen is nog in onderzoek.
4. De Mens
Mooiland werkt met energiecoaches en stimuleert huurders om energiezuinig / duurzaam
gebruik te maken van de gehuurde woning.
Waterparagraaf
Om wateroverlast te beperken, houden we binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch zoveel mogelijk
hemelwater vast op de plek waar het valt. Pas als het echt niet anders kan, voeren we het af naar een
andere plek. Op die manier voorkomen we zoveel mogelijk dat we 'de buren' met een probleem
opzadelen.
De waterparagraaf beschrijft de maatregelen die bij een ontwikkeling nodig zijn om het watersysteem
op orde te brengen én te houden. Hierdoor wordt wateroverlast zo veel als mogelijk voorkomen. Het
algemene doel en voornemen van gemeente ’s-Hertogenbosch is dat ze serieus werkt aan een mooi,
robuust en klimaatbestendig watersysteem voor nu en in de toekomst. De beleidsdoelen hiervoor zijn
door de gemeente vastgesteld in het ‘Waterplan 2016’. Hierin is ook een hemelwaterbeleid
beschreven. Het hemelwaterbeleid is daarnaast ook verankerd in de gemeentelijke ‘Verordening
Hemelwater en Grondwater 2017’. Bouwplannen dienen te voldoen aan deze verordening.
Bij onderhavig plan wordt geen toename of aanpak van de bestaande verharding verwacht. De
gemeentelijke ‘Verordening Hemelwater en Grondwater 2017’ is dan niet van toepassing en
compensatie (in de vorm van hemelwaterberging) niet aan de orde. De formele toets van dit wateraspect vindt echter plaats bij de ontvangen aanvraag om omgevingsvergunning. Mocht het plan
alsnog voorzien in extra verharding of aanpak van bestaande verhardingen, dient het plan te voldoen
aan de gemeentelijke ‘hemelwaterverordening’. Het plangebied biedt hiertoe – indien nodig voldoende ruimte en mogelijkheden. Een belemmering wordt niet verwacht.
Voor wat betreft de riolering ligt in deze omgeving (nog) een gemengd rioolstelsel. In deze nieuwe
situatie zal het hemelwater moeten worden afgekoppeld en worden de waterstromen (vuil en
hemelwater) gescheiden aangeleverd tot aan de perceelgrens. Hiermee wordt voorbereid op een
(later) aan te leggen gescheiden stelsel.
Geluid
Bij een ruimtelijk plan dient rekening te worden gehouden met geluidsbronnen en de mogelijke hinder
of overlast daarvan voor mensen. De beoordeling van het aspect geluid in ruimtelijke plannen vindt
zijn grondslag in vooral de Wet geluidhinder en Wet milieubeheer. Daarnaast vindt de beoordeling zijn
grondslag in de Wet ruimtelijke ordening (Wro), op grond van een goed woon- en leefklimaat. Het
aspect geluid kent voor een aantal bestemmingen (zoals wonen) in combinatie met een aantal typen
geluidsbronnen een wettelijk kader die van belang zijn bij het opstellen van ruimtelijke plannen. Zo zijn
in de Wet geluidhinder voor woningen grenswaarden opgenomen voor industrielawaai,
wegverkeerlawaai en spoorweglawaai. Ten aanzien van het aspect geluid is op deze locatie enkel het
wegverkeerslawaai relevant te noemen.
Geluid bij transformatie
Onderhavig plan betreft de transformatie van een bestaand kantoorpand naar een pand met 36
woonappartementen. Permanente functieverandering wordt (net als tijdelijke functieverandering)
getoetst aan het Bouwbesluit. Aanpassingen aan het gebouw na de functiewijziging worden getoetst
aan de verbouwvoorschriften.
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Voor geluid van buiten, galm en geluid tussen ruimten geldt voor die delen die worden veranderd of
vernieuwd formeel het ‘rechtens verkregen niveau’. Verbouw mag niet leiden tot een achteruitgang
van het kwaliteitsniveau. Bij een omzetting van kantoren naar woningen geld formeel het wettelijk
rechtens verkregen binnen niveau voor kantoren: 40 dB. Dit maximale binnenniveau is prima voor een
kantoorfunctie, maar kan voor bewoners in de appartementwoningen te hoog (en dus hinderlijk) zijn.
De eis uit het Bouwbesluit voor het binnenniveau van nieuw te bouwen woningen bedraagt
daarentegen dan ook 33 dB.
In onderhavig geval wordt het te transformeren pand belast door wegverkeerslawaai van met name de
Rijnstraat. De gevelbelasting is maximaal 51 dB. Met onderhavige transformatie worden 36 nieuwe
geluidsgevoelige bestemmingen (woningen) mogelijk gemaakt. Aangezien de gevelbelasting boven de
voorkeurwaarde van 48 dB uitkomt, dienen hogere geluidswaarden verleend te worden om deze
nieuwe woningen mogelijk te maken. Voor een te verlenen hogere geluidswaarde – nodig bij een
gevelbelasting meer dan 48 dB op geluidsgevoelige objecten - wordt bij nieuwbouw normaliter de
gemeentelijke ‘Nota hogere geluidwaarden’ gehanteerd. Deze gemeentelijke Nota voorziet echter niet
in transformaties van kantoorpanden. Derhalve worden onderstaande uitgangspunten aangehouden
ten aanzien van het realiseren van een acceptabel woon- en leefklimaat in een te transformeren pand:
 Bij belasting van gevel tussen 58 en 63 dB, dan in principe ontwerpen met geluidsluwe gevel.
 Bij belasting gevel > 58 dB, streven naar 33 dB binnenniveau, 35 dB ook nog acceptabel.
 Bij belasting gevel < 58 dB, streven naar 33 dB binnenniveau, eis geluidsluwe gevel kan los
gelaten worden.
 In stromingszone is een belasting van 53 dB van geluidsluwe gevel ook nog acceptabel.
Deze uitgangspunten sluiten veelal aan bij de voorwaarden welke worden gehanteerd voor nieuwe
woningen in een stromingszone: een gebied langs wegen met een belangrijke verkeersfunctie. Met de
transformatie worden tegelijkertijd extra voorzieningen aan het gebouw getroffen om ervoor te zorgen
dat ook een acceptabel geluidniveau binnen de woningen, de zogenaamde binnenwaarde, wordt
gerealiseerd. Deze binnenwaarde garandeert dat de bewoners in hun appartementwoning worden
behoed tegen te hoge geluidniveaus.
Het wegverkeerslawaai is voor de beoogde ontwikkeling onderzocht. De uitkomsten van dit onderzoek
zijn vastgelegd in “Akoestisch onderzoek voor de transformatie van het gebouw Rijnstraat 10 in ‘sHertogenbosch, dGmR, rapportnummer B.2019.0887.00.R001, d.d. 24 oktober 2019”.
Uit het geluidonderzoek blijkt dat ten gevolge van het wegverkeer de voorkeursgrenswaarde van 48
dB ter plaatse van diverse gevels wordt overschreden, maar de maximale gevelbelasting niet boven
51 dB uitkomt. Daarmee blijft de gevelbelasting ook ruim beneden de maximale ontheffingswaarde
van 63 dB. Conform de Nota zijn mogelijkheden beschouwd om de geluidsbelasting op de gevels van
het nieuwe woonpand te verminderen. Het vergroten van de afstand tot de geluidbron is, gezien het
gegeven van een bestaand pand en bestaande weg niet mogelijk. Maatregelen bij de bron (de
Rijnstraat) zijn niet doelmatig te noemen. Het zou dan gaan om het aanleggen van stiller asfalt op de
Rijnstraat over een lengte van 160 meter. De kosten voor het aanpassen van 160 meter wegdek voor
deze beperkte hoeveelheid woningen stuit op bezwaren van financiële aard. Maatregelen in de
overdracht (zoals geluidsschermen) zijn vanuit stedenbouwkundig en planologisch oogpunt
onwenselijk.
Gezien de beperkte verhoging van maximaal +3 dB boven de voorkeurswaarde van 48 dB (maximaal
51 dB) is de geluidsituatie hier acceptabel te noemen. Aangezien de geluidsbelasting lager is dan 58
dB is zijn geluidsluwe gevels voor de appartementen niet nodig.
Wel dienen de gevels van de appartementen in het woonpand voldoende geluidsisolatie te bezitten
om te kunnen voldoen aan het gewenste binnenniveau van 33 dB. Hiertoe dient een gevelwering
onderzoek te worden uitgevoerd.
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Met het voldoen aan een binnenniveau van 33 dB wordt een acceptabel woon- en leefklimaat bereikt
en vormt geluid geen belemmering voor onderhavig plan.
Milieueffectrapportage
Nagegaan is of voor dit plan/initiatief een Milieueffectenrapport of een M.e.r. beoordeling opgesteld
moet worden. Voor ruimtelijke plannen dient een m.e.r.(beoordeling) te worden opgesteld indien:
a. er sprake is van een m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteit op grond van de bijlagen bij het
Besluit m.e.r.;
b. voor het plan een passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet (Nbw) is
vereist.
ad a.
In de bijlage bij het Besluit mer is opgenomen welke activiteiten mer-plichtig zijn (de C-lijst) en welke
activiteiten mer-beoordelingsplichtig zijn (de D-lijst). De activiteiten die dit bestemmingsplan mogelijk
maakt zijn op grond van de bijlagen bij het Besluit niet m.e.r. (beoordelings) plichtig. Dit project kan
aangeduid worden als een stedelijk ontwikkelingsproject (bijlage D 11.2).
Een stedelijk ontwikkelingsproject is m.e.r. beoordelingsplichtig indien het betreft een gebied met een
oppervlakte van meer dan 100 hectare, of meer dan 2000 woningen of meer dan 200.000 bruto
vloeroppervlakte bevat. Aan al deze criteria voldoet het plangebied niet dus op grond hiervan is geen
m.e.r. nodig. Verder blijkt uit de in het vervolg van dit hoofdstuk genoemde onderzoeken dat er geen
(mogelijke) belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, eventueel na het treffen van maatregelen,
aanwezig zijn.
ad b.
Er kan ook sprake zijn van een m.e.r.-plicht wanneer er een passende beoordeling op basis van
art. 2.8, lid 1 Wet natuurbescherming nodig is. Dit kan het geval zijn als gevolg van toename van
stikstof op stikstofgevoelige natuurgebieden.
De uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan (depositie) is daartoe voor dit plan onderzocht (BK,
bouw & milieuadvies, beoordeling stikstofdepositie Rijnstraat 10 te Den Bosch, project 194360, dd. 11
november 2019). Uit het onderzoek blijkt dat de beoogde ontwikkeling van 36 appartementwoningen
in een reeds bestaand pand geen significant negatief effect heeft op Natura 2000-gebieden. Een
rechtstreekse m.e.r.-(beoordelings)-plicht is derhalve niet aan de orde.
Flora en fauna
Er is een quickscan flora en fauna uitgevoerd (Rapportage quickscan Wet natuurbescherming
Rijnstraat 10 te ’s Hertogenbosch, Econsultancy, 15 oktober 2019, rapportnummer 10827.001) In
onderstaande tabel is de aanwezigheid van geschikt habitat op de onderzoekslocatie voor de
verschillende soorten en soortgroepen weergegeven. In de tabel is samengevat of de voorgenomen
ingreep mogelijk verstorend kan werken en wat de consequenties zijn voor eventuele vervolgstappen,
zoals soortgericht nader onderzoek of vergunning trajecten. In de tabel is weergegeven of
maatregelen noodzakelijk zijn om overtreding van de Wet natuurbescherming voor bepaalde
soortgroepen te voorkomen. Aanvullend onderzoek naar vleermuizen dient uitgevoerd te worden om
na te gaan of er verblijfplaatsen voor vleermuizen aanwezig zijn. Vooruitlopend op het aanvullende
onderzoek gaat de initiatiefnemer al mitigerende maatregelen treffen: ophangen van nestkasten.
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Archeologie en cultuurhistorie
Archeologie
Een deel van de gronden heeft in het nieuwe bestemmingsplan ‘Graafsewijk-Aawijk 2017’ de
dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 5’. Het gaat om een zone met een middelhoge verwachting.
Hiervoor is geregeld dat bij bouwen en bepaalde grondwerkzaamheden groter dan 100 m² en dieper
dan 1 meter beneden maaiveld, een archeologisch rapport moet worden overlegd. Bovendien is een
deel van de gronden met de dubbelbestemming al bebouwd in de huidige situatie. Deze gronden zijn
waarschijnlijk reeds verstoord. Rijnstraat 10 betreft transformatie van een bestaand gebouw. De grond
wordt niet geroerd, zodoende is het niet nodig om onderzoek te doen naar het aspect archeologie
Cultuurhistorie
De initiatiefnemer is voornemens het pand Rijnstraat 10 te behouden en om te bouwen naar wonen.
Het pand heeft geen monumentale waarde.
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Hoofdstuk 4 Uitvoerbaarheid
4.1 Financiële haalbaarheid
Bij de voorbereiding van een ruimtelijke procedure dient onderzoek plaats te vinden naar de
(economische) uitvoerbaarheid van het plan. De gemeente ’s-Hertogenbosch en de initiatiefnemer
gaan een anterieure overeenkomst op grond van artikel 6.4 Wet ruimtelijke ordening sluiten. In deze
overeenkomst wordt ook vastgelegd dat de initiatiefnemer eventuele planschade voor zijn rekening
neemt.
4.2 Maatschappelijke haalbaarheid
Het concept-bouwplan en de concept-ruimtelijke motivering worden in het kader van gemeentelijke
Inspraakverordening twee weken ter inzage gelegd. De resultaten van de inspraak worden
weergegeven in het eindverslag inspraak dat als bijlage bij deze ruimtelijke motivering wordt
opgenomen. Vanwege de gewenst snelheid van realisatie zullen twee aanvraag
omgevingsvergunningen worden ingediend door de initiatiefnemer. De eerste aanvraag
omgevingsvergunning zal gaan over de transformatie van het kantoorpand naar wonen, zodat de
initiatiefnemer met de interne verbouwingen kan beginnen. Daarna zal na uitvoering van de
aanvullende flora en fauna onderzoeken, de omgevingsvergunning worden aangevraagd voor de
gevelwijzigingen en balkons.
4.3 Goede ruimtelijke ordening
Gelet op de stedenbouwkundige inpassing, het rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid en de
ruimtelijk relevante aspecten, kan worden geconcludeerd dat het bouwplan conform de eisen van een
goede ruimtelijke ordening is.
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Bijlagen
- akoestisch onderzoek d.d. 24-10-2019
- quickscan flora en fauna d.d 15-10-2019
- stikstof berekening d.d 11-11-2019

17

