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Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Aanleiding
De initiatiefnemer wil de bestaande bedrijfsbebouwing aan de Oranje Nassaustraat 1B -1H slopen en
vervangen voor zeven woningen.
Het betreft de kadastrale percelen met nummer RML00 E02530 en RML00 E04235, de percelen zijn
in eigendom van de initiatiefnemer.

Plangebied

Luchtfoto plangebied

1.2 Afwijking bestemmingsplan
Voor bovengenoemde percelen geldt het bestemmingsplan ‘Hintham, 1e herziening’, vastgesteld door
de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch op 5 juli 2011 en het bestemmingsplan ‘Hintham’, vastgesteld
door de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch op 14 juli 2009.
De percelen hebben de bestemming Bedrijf, met functieaanduiding maatschappelijk. Binnen de
bestemming zijn bedrijven toegestaan, zoals genoemd in de bij de regels opgenomen bijlage uit het
bestemmingsplan Hintham. (Bijlage 1, ‘Staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging’). Door de
functieaanduiding maatschappelijk is er ook een praktijkruimte voor een huisarts, fysiotherapeut of
tandarts toegestaan.
Binnen het bouwvlak kunnen gebouwen met een maximale goot- en bouwhoogte van 3 meter
respectievelijk 6 meter worden gebouwd. Het bouwvlak mag voor 60% bebouwd worden. Langs de
noord-, oost- en een deel van de westkant mag tegen de perceelgrenzen bebouwing met een
maximale bouwhoogte van 3 meter worden gebouwd.

Uitsnede bestemmingsplan ‘Hintham’ en bestemmingsplan ‘Hintham, 1e herziening’

De bouw van zeven woningen past qua functie en bouwmogelijkheden niet binnen het
bestemmingsplan. Het omzetten van een bedrijfsbestemming naar woningbouw ligt voor de hand en is
passend in dit gebied.
Omdat de nieuwbouw stedenbouwkundig en functioneel wenselijk en aanvaardbaar is, wordt vanwege
de bovengenoemde strijdigheden met het bestemmingsplan ex artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3°
Wabo een afwijkingsprocedure gevoerd. Ter motivering van het besluit om van het bestemmingsplan
af te wijken is deze ruimtelijke onderbouwing opgesteld.

Hoofdstuk 2 Projectbeschrijving
2.1 De bestaande situatie
De locatie in Hintham Noord ligt in een woongebied tussen de Wilhelminastraat, Irenestraat,
Beatrixstraat en de Tweeberg met diverse soorten woningtypen (veelal tweekappers, vrijstaande
woningen en een enkel rijtjeswoningen) en nog een klein bedrijfsperceel op het binnenterrein.

Bestaande situatie

2.2 Bouwplan en stedenbouwkundige inpassing
Er worden zeven nieuwe woningen gerealiseerd. Het gaat om zes appartementen en één
maisonnette. Functioneel gezien kan deze woonvorm doelgroepen aantrekken zoals ouderen uit deze
buurt die naar een appartement willen verhuizen of starters die ook in de buurt willen blijven wonen.
De appartementen worden gesitueerd aan de Oranje Nassaustraat tussen de twee bestaande
woningen. Op deze manier ontstaat er een logische continuering van woningen aan de straat.
Uitgangspunt is dat de nieuwbouw in schaal aansluit op de omgeving. Daarom is ervoor gekozen de
appartementen te realiseren in twee volumes van twee lagen met een kap vergelijkbaar met de twee
aangrenzende woningen (goothoogte 6,60 meter en nokhoogte 10,80 meter). Tussen het nieuwe
appartementengebouw en de bestaande woningen wordt ruimte vrijgehouden in de vorm van een
zijtuin en de toegang naar de achterliggende parkeerplaatsen.
De grote diepte van het perceel maakt het mogelijk om aan de achterzijde van de appartementen een
bijzondere woontypologie te ontwikkelen. Hier komt een kleinschalige maisonnette, met een kleine tuin
in één laag met een kap (goothoogte 3,8 meter en nokhoogte 8,35 meter). De woning maakt
onderdeel uit van het appartementengebouw en deelt dezelfde gezamenlijke toegang. Gezien de
geringe hoogte en de grote afstand tot de aangrenzende bestaande woningen is er geen invloed ten
aanzien van bezonning en privacy op de omgeving. De privacy wordt verder gegarandeerd door hier
met de woningindeling in de kap rekening mee te houden en aan de kopzijde gebruik te maken van
melkglas of een verhoogd raam.

Impressies nieuwe situatie

2.3 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).

Afhankelijk van de omvang van de woning geldt een normering van 1,4 parkeerplaats per woning (80
– 150 m2). Daarnaast wordt per woning gerekend met 0,3 parkeerplaatsen voor bezoekers.
In de nieuwe situatie zijn zes appartementen en één maisonnette met een oppervlakte variërend van
90 tot 98 m2 bvo aanwezig. 7x 1,7 = 11.9 parkeerplaatsen inclusief bezoekerspakeren, afgerond 12
parkeerplaatsen. In het plan zijn negen parkeerplaatsen op het achterterrein voorzien en drie
parkeerplaatsen aan de Oranje Nassaustraat. Op onderstaande tekening wordt aangegeven waar
deze parkeerplaatsen gerealiseerd gaan worden.

Parkeren nieuwe situatie

Hoofdstuk 3 Beleid en onderzoek
3.1 Rijksbeleid en provinciaal beleid
De nieuwbouw van de woningen is een kleinschalig project met een geringe omvang en beperkte
ruimtelijke impact waarbij geen belangen van het rijk of provincie in het geding zijn. Om die reden
wordt hier niet verder op ingegaan.
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 herontwikkeling van woningbouw past binnen de uitgangspunten van de ruimtelijke structuurvisie.
Woonagenda 2017/2018
Op 3 april 2017 heeft de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch de Woonagenda 2017/2018 vastgesteld.
De Woonagenda is geen structurele aanpassing, maar een actualisatie van het woonbeleid van de Nota
Wonen. De belangrijkste speerpunten en doelstellingen uit de Nota Wonen 2012 zijn daarin nog steeds
van toepassing. 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 en uitgewerkt in een aantal
deelopgaven.
Opgave 1 - Versnellen van de woningproductie en slim programmeren van nieuwe woonmilieus
Opgave 2 - Betaalbaar en bereikbaar wonen; balans op de woningmarkt in een ongedeelde stad
Opgave 3 - Bestaande woningen verduurzamen en wijken vitaal houden
Opgave 4 - Samen zorgen: passend woonzorgaanbod in een inclusieve samenleving
Onder het versnellen van de woningproductie wordt specifiek uitgegaan van een productie van 8.000
woningen in de koop -en huursector tot en met 2025.
De initiatiefnemer gaat bij de herontwikkeling van deze locatie uit van de realisatie van zeven
woningen. De meerwaarde van de herontwikkeling van deze locatie is dat er een bedrijfsbestemming
midden in een woonwijk verdwijnt en dat er een toekomstbestendig woningaanbod wordt gerealiseerd,
waarbij een verbetering plaatsvindt van kwaliteit en uitstraling van de gebouwde omgeving. Dit
bouwplan draagt bij aan de woningbouwopgave van de gemeente.

3.3 Ladder voor duurzame verstedelijking
Eén van de dertien nationale belangen heeft betrekking op 'zorgvuldige afwegingen en transparante
besluitvorming bij alle ruimtelijke plannen'. Het rijk behartigt dit belang met de 'ladder voor duurzame
verstedelijking'. Deze 'ladder voor duurzame verstedelijking' is als proces vereiste vastgelegd in artikel
3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro):
Om het zorgvuldig duurzaam ruimtegebruik te stimuleren heeft het Rijk de 'ladder voor duurzame
verstedelijking' opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening. De zoekgebieden voor verstedelijking
zijn vastgelegd in de Verordening ruimte Noord-Brabant. De 'ladder voor duurzame verstedelijking'
(verder: de Ladder) is juridisch verankerd in artikel 3.1.6, lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening
(Bro). Ingevolge de Ladder moet een nieuwe 'stedelijke ontwikkeling' in de toelichting gemotiveerd
worden met behulp van drie opeenvolgende stappen. De stappen betreffen:
- er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele
regionale behoefte;
- indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel 1, blijkt dat sprake is van een actuele
regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand
stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare
gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, en;
- indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel 2, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet
binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt
beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van
verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld.
De herontwikkeling vindt plaats binnen bestaand stedelijk gebied. Daarnaast dient er sprake te zijn
van een 'stedelijke ontwikkeling'. Op basis van jurisprudentie kan worden geconcludeerd dat het
ontwikkelen van zes appartementen en één maisonnette niet geldt als 'stedelijke ontwikkeling' volgens
de ladder voor duurzame verstedelijking.
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. 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.
Ten westen, grenzend aan het plangebied, bevindt zich een bedrijfsbestemming. Deze bestemming
laat bedrijven toe zoals genoemd in de VNG-Handreiking onder de categorie ‘functiemenging’. Dit zijn
bedrijven die in de regel zodanig weinig milieubelastend voor hun omgeving zijn dat ze
aangrenzend/aanpandig of bouwkundig afgescheiden nabij woningen kunnen plaatsvinden. Hinder als
gevolg van deze aanwezige bedijfsbestemming wordt niet verwacht. Van een hinderlijke situatie hier is
evenmin sprake. Daarnaast zijn bedrijven verplicht zich te houden aan de hinder-regels uit het “Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer” (Activiteitenbesluit). Voldoen aan de normen
voorkomt eventuele hinder in de nabije omgeving. Daarbij bevinden er zich hier al bestaande

woningen op korte afstand van deze bedrijfsbestemming. Deze bestaande woningen zijn reeds
bepalend en beperkend voor de activiteiten van dit bedrijf.
Het nabij bestemde bedrijfsperceel vormt geen knelpunt voor realisatie van de nieuwe woningen op
beoogde locatie. De geplande woningen zullen de belangen van de reeds bestemde bedrijvigheid niet
schaden. De geplande functie ‘wonen’ past prima in dit gebied.
Bodem
Bij het opstellen van bestemmingsplannen of het wijzigen daarvan 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). Derhalve dient de bodemkwaliteit binnen het plangebied bekend te zijn.
Hiermee kan worden beoordeeld of de aanwezige bodemkwaliteit wel of niet geschikt is voor de
toekomstige bestemming.
In 2012 is de locatie onderzocht (Milon, Verkennend bodemonderzoek aan de Oranje Nassaustraat
1H te Hintham, d.d. 5 december 2012, projectnummer: 20121778) (bijlage 1 bij deze ruimtelijke
onderbouwing). De geldigheid van dit bodemonderzoek is normaliter 5 jaren, maar is verlengd tot 10
jaren omdat aannemelijk is gemaakt dat in tussentijd geen bodembedreigende activiteiten hebben
plaats gevonden. Na sloop van de bedrijfshal zal de bodem nog wel onderzocht moeten worden.
De lichte verontreinigingen geven geen aanleiding tot verder onderzoek, en is er in principe geen
belemmering voor een eventuele woonbestemming. Echter is er puin in de bodem aangetroffen (en
meer bodemvreemde materialen) en er is geen asbestonderzoek uitgevoerd. Om de geschiktheid ten
behoeve van wonen goed te bepalen, is een aanvullend asbestonderzoek uitgevoerd (Milon,
Verkennend asbestonderzoek (puinverharding) Oranje Nassaustraat 1B-1H te Rosmalen, d.d 2
oktober 2018, projectnummer: 20181908) (bijlage 2 bij deze ruimtelijke onderbouwing).
Uit de totale beoordeling blijkt dat er geen bezwaren zijn tegen woningbouw op deze locatie.
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 (Wgh) 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.
Wettelijk kader
De Wet geluidhinder stelt normen om onacceptabele hinder als gevolg van het wegverkeer of
spoorverkeer te vermijden. Voor ruimtelijke plannen voor het toelaten van nieuwe geluidsgevoelige
objecten zijn in de Wgh onderzoekszones vast gesteld. Voor het bestemmen van nieuwe
geluidsgevoelige objecten (zoals woningen) binnen deze zones, dient het aspect geluid te worden
onderzocht. Dit om een goed woon- en leefklimaat te waarborgen en onacceptabele hinder de
vermijden. De planlocatie ligt binnen de geluidzone van Rijksweg A2/A59 en de gemeentelijke weg
‘Hintham’. Ook ligt de planlocatie binnen de zone van het spoortraject Den Bosch-Nijmegen.
Verder is de planlocatie op relatief korte afstand van een aantal 30 km/uur wegen. Deze wegen
hebben geen geluidzone volgens de Wgh, maar zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening
meegenomen in het onderzoek.

Voor wegverkeerslawaai geldt een voorkeurswaarde van 48 dB en een maximale ontheffingswaarde
van 63 dB voor gemeentelijke wegen en een maximale ontheffingswaarde van 53 dB voor Rijkswegen.
Voor spoorweglawaai geldt een voorkeurswaarde van 55 dB (en een maximale ontheffingswaarde van
68 dB). De voorkeursgrenswaarden mogen in principe niet worden overschreden. Indien uit akoestisch
onderzoek blijkt dat deze voorkeursgrenswaarde wel wordt overschreden, zijn maatregelen noodzakelijk
gericht op het verminderen van de geluidsbelasting aan de gevel. Voor zulke maatregelen wordt
onderstaande volgorde aangehouden:
 Bronmaatregelen (bijvoorbeeld aanpassing intensiteiten of soort wegdekverharding)
 Overdrachtsmaatregelen (bijvoorbeeld geluidsafscherming)
 Maatregelen bij de ontvanger (bijvoorbeeld aanbrengen extra geluidsisolatie gevel)
Zijn deze maatregelen niet mogelijk, niet gewenst of niet doeltreffend, dan kan de gemeente onder
bepaalde voorwaarden een hogere waarde vaststellen. Voorwaarden die worden gesteld aan een te
verlenen hogere waarde zijn ten gunste van de geluidsituatie en dus het woon- en leefklimaat bij
woningen. Hiervoor heeft gemeente ’s-Hertogenbosch een ‘hogere waarde beleid’ vastgesteld. De
voorwaarden waaronder een eventuele hogere waarde wordt verleend zijn afhankelijk van de hoogte
van de geluidsbelasting en het type gebied waarin het plan zich bevindt. Per gebiedstype geldt een
ambitie voor wat betreft de geluidsbelastingen. Zo wordt bijvoorbeeld in een (normaliter rustig)
buitengebied een lager geluidsniveau nagestreefd dan in een druk gebied langs een doorgaande weg
met reeds verhoogde geluidsbelastingen. Een hogere waarde mag in deze situatie de maximale
geluidsbelasting van 63 dB voor gemeentelijke wegen, 53 dB voor Rijkswegen en 68 dB voor
spoorwegen niet overschrijden. Gangbare voorwaarden voor een vast te stellen hogere waarde zijn
bijvoorbeeld een aanwezige geluidsluwe (rustige) zijde waar bijvoorbeeld een geluidsgevoelige ruimte
(als slaapkamer) gesitueerd is en vanuit een rustige (luwe) buitenzijde op natuurlijke wijze kan worden
geventileerd.
Naast het toetsingskader en wettelijke eisen ingevolge de Wgh dienen er altijd zodanige
gevelmaatregelen te worden genomen dat wordt voldaan aan de maximale binnenwaarde van 33 dB
op grond van het Bouwbesluit. Met de aanvraag om omgevingsvergunning zal moeten worden
aangetoond dat deze binnenwaarde wordt voldaan.
Akoestisch onderzoek
De geluidsituatie is onderzocht en vastgelegd in een geluidsonderzoek (DPA-Cauberg-Huygen,
Oranje Nassaustraat 1B-1H te Rosmalen, akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, d.d. 30 april
2018, Referentie 04257-26112-02) (bijlage 3 bij deze ruimtelijke onderbouwing)
Uit de berekeningen blijkt dat de voorkeurswaarde van 48 dB voor het wegverkeer op de Hintham niet
wordt overschreden. De maximaal berekende geluidbelasting ter plaatse van de nieuwe woningen
bedraagt 45 dB. Ook ten gevolge van het spoorwegverkeer op het traject Nijmegen – ‘sHertogenbosch wordt de voorkeursgrenswaarde van 55 dB niet overschreden. De maximaal
berekende geluidbelasting op de nieuwe woningen bedraagt 53 dB.
Ten gevolge van het wegverkeer op de Rijksweg A2/A59 wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB
ter plaatse van de woningen wel overschreden. De maximaal berekende geluidbelasting bedraagt 52
dB, waarmee de maximaal te ontheffen waarde van 53 dB niet wordt overschreden.
Om de geluidsituatie ter plaatse van de zes appartementen en één maisonnette als gevolg van het
verkeerslawaai van de A2/A59 te reduceren, zijn bron- en/of overdrachtsmaatregelen onderzocht en
overwogen. Eventuele maatregelen ter reductie van het geluid ten gevolge van de A2/A59 zijn
vanwege overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige of financiële aard, niet
realiseerbaar. Voor een nadere beschouwing hiervan wordt verwezen naar het geluidsrapport.
De gemeente ’s-Hertogenbosch zal een hogere waarde tot 52 dB verlenen voor deze nieuwe
geluidsgevoelige objecten. Voorwaarden voor het verlenen van een hogere grenswaarden zijn in dit
geval:
- de aanwezigheid van een geluidluwe zijde;
- de buitenruimte dient te voldoen aan de ambitiewaarde van het betreffende gebied (maximaal 48
dB).

Het plan voldoet aan genoemde voorwaarden. Een verplichte indeling van één of meerdere woningen
is hier overigens niet aan de orde, aangezien de maximaal berekende geluidbelasting op het
bouwplan ten gevolge van het wegverkeer maximaal 52 dB lager is dan de bovengrens van de ambitie
(van 53 dB) voor het gebiedstype groen stedelijk.
Cumulatieve geluidsbelasting
De cumulatieve geluidbelasting (dit is alle geluidsbronnen van verkeer tezamen, inclusief 30 km/uur
wegen en het spoorwegverkeer) bedraagt hier meer dan 53 dB, namelijk maximaal 58 dB. Aangezien
de standaard isolatie van gevels gebouwd conform het huidige bouwbesluit (tenminste) 20 dB is, is er
onderzoek uitgevoerd naar de maatregelen die nodig zijn om te kunnen voldoen aan het binnen
niveau van 33 dB conform het Bouwbesluit. (DPA-Cauberg-Huygen, Oranje Nassaustraat 1B-1H te
Rosmalen, akoestisch onderzoek geluidwering gevel, d.d 2 mei 2018, Referentie 04257-26112-03)
(bijlage 4 bij deze ruimtelijke onderbouwing)
De in paragrafen 4.4 en 4.5 genoemde voorzieningen worden in het bouwplan (aanvraag
omgevingsvergunning) opgenomen met betrekking tot de nodige karakteristieke geluidwering van de
gevels.
Geluid vormt geen belemmering voor onderhavig plan. Een procedure voor hogere waarden voor
onderhavig plan wordt parallel met dit plan verleend. Het geluid-binnenniveau volgens Bouwbesluit
kan worden behaald met de onderzochte maatregelen. Het woon- en leefklimaat is er goed te
noemen.
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.
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. Voor ontwikkelingen bevat deze beleidsvisie ook een
kleurenkaart van het gemeentelijk gebied, waarin is met een kleur (groen, oranje of rood) is
aangegeven welke objecten (kwetsbaar, beperkt kwetsbaar of extra kwetsbaar) juist wel (groen), niet
(rood) of onder voorwaarden (oranje) toelaatbaar zijn.
Onderhavige locatie is in de beleidsvisie ‘groen’ weer gegeven, zodat kwetsbare objecten hier in
principe toelaatbaar zijn. De planlocatie bevindt zich in een reeds bestaand woongebied.
Beschouwing risicobronnen
Hieronder is een uitsnede opgenomen van de risicokaart. De locatie van de 7 woonunits is met een
groen kader (en groene pijl) weergegeven.

Figuur: uitsnede risicokaart juli 2018

Inrichtingen
Op 600 meter ten noordwesten van de Oranje Nassaustraat 1a-h bevindt zich een gasdruk-regel- enmeetstation van de Gasunie. Deze inrichting ligt op grote afstand van het plangebied, levert geen
belemmering en wordt derhalve verder buiten beschouwing gelaten.
Transportroutes
Vervoer over water
De Zuid-Willemsvaart ligt op 700 meter ten oosten van het plan en is in het Basisnet Water
aangemerkt als een zogenaamde ‘groene vaarweg’. Dit betekent dat hierover geen of nauwelijks
gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Zulke groene vaarwegen bevatten geen PR contour, hebben
geen plasbrandaandachtsgebied en vanwege het beperkte transport is bij RO-besluiten langs zulke
groene vaarwegen het GR niet relevant. Hiervoor is dan ook geen verantwoording nodig.

Spoorwegen
Op circa 520 meter ten noorden van het plan ligt de spoorweg ’s-Hertogenbosch –
Nijmegen. Deze spoorweg maakt onderdeel uit van het Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke
stoffen. Uit de Regeling basisnet volgt dat deze spoorweg geen PR 10-6 contour of
plasbrandaandachtsgebied heeft. Wel heeft het spoor een invloedsgebied die over het plangebied
reikt. Echter gezien de grote afstand van het plangebied tot aan het spoor (ca 520 m), het gegeven
dat deze 7 woningen in plaats van bestemde bedrijvigheid komt waarbij ook aanwezigheid is/was van
personen, heeft deze ontwikkeling geen significante invloed op het GR. Met de Veiligheidsregio is
afgesproken geen advies te vragen en aanvullende eisen te stellen bij plannen buiten 325 meter van
een transportroute. Een eventuele nadere verantwoording van het GR is daarom niet nodig.
Buisleidingen
Ten noorden van het plangebied (op ca. 500 meter) is een hoge druk aardgasleiding gelegen (rood
gestippelde lijn in bovenstaand kaartje). Uit het Uitvoeringskader EV, deel A Huidige situatie van de
gemeente ’s-Hertogenbosch blijkt dat deze aardgasleiding een PR 10-6 contour heeft van 0 meter en
een invloedsgebied van 140 meter. Omdat het plangebied ver buiten dit invloedsgebied ligt, wordt
deze buisleiding verder buiten beschouwing gelaten.
Wegen
Op circa 400 meter ten oosten van het plangebied bevindt zich de A2 met daarover transport van
gevaarlijke stoffen. Deze weg is onderdeel van het Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.
Uit de Regeling basisnet blijkt dat dit traject van de A2 geen PR 10-6-contour en/of
plasbrandaandachtsgebied heeft. Voor wat betreft het Groepsrisico (GR) ligt de waarde op dit traject
(tussen knooppunt Hintham en knooppunt Empel) boven 10% van de oriëntatiewaarde. Echter,
aangezien het hier - met 7 woonunits – om een beperkt aantal woningen en dus personen gaat,
alsook vervanging van reeds bestemde bedrijvigheid waarin zich ook personen bevinden/bevonden,
met daarbij de grote afstand tot de A2, zal de ontwikkeling geen significantie invloed hebben op het
bestaande GR. Een nadere verantwoording van het GR is derhalve niet nodig.
Veiligheidsregio
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 is om voor dergelijke ontwikkelingen advies in te winnen bij de regionale brandweer
(Veiligheidsregio). Een advies van de Veiligheidsregio is derhalve niet gevraagd en betrokken.
Conclusie
Het bestemmingsplan voldoet aan de belangrijke grenswaarde voor het PR en aan de aanvullende
kaders die zijn vastgelegd in het Uitvoeringskader externe veiligheid van de gemeente ‘sHertogenbosch. Uit het voorgaande blijkt dat het GR niet significant zal wijzigen en derhalve geen
belemmering hoeft te zijn voor het plangebied. Aanvullende veiligheidseisen zijn conform de
afspraken met de Veiligheidsregio niet nodig en niet gesteld gezien de grote afstanden tot het spoor
en de Rijksweg.
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 in luchtbelaste 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 1600 vervoersbewegingen (van auto’s) per
etmaal. Het aantal vervoersbewegingen als gevolg van 7 woonunits ligt beduidend lager dan
genoemde grens. Uitgaande van een worst-case uiterst maximum van 6 motorvoertuigwegingen per
woning per etmaal (conform CROW, vuistregels verkeersgeneratie woon-werkgebieden), daarmee
maximaal 42 in totaal per etmaal, toont de NIBM-tool aan dat dit verkeer niet in betekenende mate
bijdraagt bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. Daarom hoeft onderhavig plan niet wettelijk
te worden getoetst aan de luchtkwaliteitsnormen.

Figuur: uitdraai NIBM-tool juli 2018

Verder blijkt uit de landelijke Monitoringstool dat de jaargemiddelde concentraties van de relevante
stoffen NO2 (stikstofdioxide) en PM10 (fijn stof) in dit gebied (nabij de weg Hintham en Beatrixstraat)
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 13 microgram/m3. Hiermee wordt
ruim 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.
Waterparagraaf
Watertoets algemeen
Ruimte maken voor water: dat is de kern van het waterbeleid voor de 21e eeuw. Met de ondertekening
van de ‘Startovereenkomst Waterbeheer’ door verschillende overheden, is de watertoets van
toepassing op ruimtelijke plannen. Vanaf 1 november 2003 is deze juridisch vastgelegd in het Besluit
op de ruimtelijke ordening (Bro).

De watertoets moet ingevuld worden als een procedure. Het omvat het gehele proces van vroegtijdig
informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de in ruimtelijke plannen voorkomende
waterhuishoudkundige aspecten. Het doel van de watertoets is het evenwichtig meewegen van de
waterbelangen in het planvormingsproces. Hierbij wordt een veilig, gezond en duurzaam
watersysteem nagestreefd. Zowel waterkwantiteits- als waterkwaliteitsaspecten zijn daarbij belangrijk.
Kansen worden benut en functies zoveel mogelijk gecombineerd.
De beleidsdoelen voor integraal waterbeheer zijn door de gemeente vastgesteld in het Waterplan
(2017). Hierin staat dat we in ’s-Hertogenbosch een mooi, robuust en klimaatbestendig watersysteem
willen creëren ook is hierin het hemelwaterbeleid vastgelegd. Dit is gebiedsspecifiek gedaan, kijkend
naar de watersystemen en de uitgangspunten per wijk. Het hemelwaterbeleid is verankerd in de
gemeentelijke Verordening Hemelwater en Grondwater 2017.
De doelen van het waterschap Aa en Maas zijn vastgelegd in de Keur (2015).
De afspraken uit de watertoets worden in een waterparagraaf vastgelegd. In deze waterparagraaf is
toegelicht hoe het waterbeleid is vertaald naar waterhuishoudkundige inrichting in dit
bestemmingsplan. Eventueel benodigde vergunningen worden niet met deze waterparagraaf geregeld
en zullen via daarvoor bedoelde procedures verkregen moeten worden.
Uitgangspunten voor integraal waterbeheer
De uitgangspunten bij het toetsen van ruimtelijke plannen zijn:
- Gescheiden houden van vuil (afval)water en schoon hemelwater;
- Voorkomen van vervuiling van water;
- Schoon hemelwater kan volgens de voorkeursvolgorde worden verwerkt:
1. Hergebruik
2. infiltratie/bergen
3. afvoer;
- Hydrologisch neutraal ontwikkelen, zodat een ontwikkeling niet leidt tot een hydrologische
achteruitgang zowel in als buiten het plangebied. Ook mogen er geen hydrologische knelpunten
ontstaan voor huidige en vastgelegde toekomstige landgebruiksfuncties. Dit betekent dat:







De afvoer uit het gebied niet groter wordt dan in de referentiesituatie;
De grondwateraanvulling in het plangebied gelijk blijft of toeneemt;
Grond- en oppervlaktewaterstanden in de omgeving gelijk blijven, of verbeteren voor de
huidige en toekomstige landgebruiksfuncties;
(grond)waterstanden in het plangebied aansluiten op de (nieuwe) functie(s) van het
plangebied;
Het plangebied zo wordt ingericht dat de hydrologische gevolgen van vastgestelde
toekomstige ontwikkelingen in de omgeving niet leiden tot knelpunten in het plangebied.

Daarnaast zien we water als kans voor meervoudig ruimtegebruik en vergroting van de beleving van
water.
Deze uitgangspunten dragen bij aan een mooi, robuust en klimaatbestendig watersysteem.
Aan de hand van deze waterparagraaf wordt toegelicht hoe het waterbeleid is vertaald naar
waterhuishoudkundige inrichting in dit plan.
Huidige en nieuwe situatie
Het plan bevindt zich in een woongebied Hintham met voornamelijk woningen. De bestaande riolering
binnen het plangebied, alsook in de nabije omgeving daarvan is een gemengd rioolstelsel. Hierop is
momenteel zowel de afvoer van het hemelwater als van de bestaande (bedrijfs) panden aangesloten.

Verwerking vuil- en hemelwater
Conform de eisen van het waterschap en het gemeentelijk hemelwaterbeleid alsook de
hemelwaterverordening wordt bij deze nieuwbouw het hemelwater en afvalwater binnen het
plangebied gescheiden. Hiermee wordt deels voorbereid op een klimaatbestendig water- en
rioleringssysteem voor de toekomst. Dit gescheiden stelsel zal lopen tot aan de grens van het
plangebied, waarna het overgaat op het (bestaande) gemengde systeem. Het afvalwater wordt
vanzelfsprekend aangesloten op het vuilwaterriool. Hiervoor wordt in het plangebied een nieuw
vuilwaterriool aangelegd onder de nieuw aan te leggen wegen.
Bergingsopgaaf
Bij vervanging van bestaande oppervlakken alsook nieuwe verharde oppervlakken geldt een
bergingseis van ten minste 60 mm per m 2 verhard oppervlak. Oppervlakken van groene daken zijn
hiervan uitgezonderd (dit om het oppervlak aan groene daken vanwege vele voordelen te stimuleren).
De oppervlakte van de woningen bedraagt 373 m² en de bestrating 416 m², totaal bedraagt het
verharde oppervlak van het nieuwe plan circa 789 m 2. De minimale waterbergingsopgaaf voor 789 m 2
verhard oppervlak is 47 m3.
Planopzet
In het plan zijn groene daken voorzien met een oppervlakte van 131,5 m 2. Hieruit volgt dat de groene
daken de bergingsopgave verminderen van circa 47 m³ naar 40 m³. Er wordt gekozen voor kratten
met een capaciteit van ca 40 m³. De onderkant van de kratten worden boven GHG (+2,8 m NAP)
aangelegd. De kratten hebben een hoogte van 0,8 m. Het huidige maaiveld ligt op circa + 4,3 m NAP
maar. De kratten hebben hiermee voldoende groendekking van circa 0,7 meter. Indien de kratten
vollopen bij een extreme bui kan het overtollige hemelwater naar de kolk in de rijweg stromen.
Energie & duurzaamheid
Binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch is het 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. De gemeentelijke ambitie van een klimaatneutrale bebouwde omgeving is een
flinke ambitie waarbij 'alles uit de kast' moet worden gehaald. Deze doelstelling betekent dat niet
alleen de gemeente veel doet, 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 Energietransitieprogramma '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 via het opwekken van duurzame
energie en energiezuinig laten bouwen in onze gemeente.
Voor energie, als speerpunt van het gemeentelijk milieubeleid, wordt voor nieuwbouw van woningen
gestimuleerd voor te sorteren op de energie-eisen zoals deze al in 2020 voor nieuw te bouwen
woningen zullen zijn, namelijk BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw). De ambitie blijft natuurlijk
volledig energieneutraal (EPC = 0).
Op bouwplanniveau is bekeken in hoeverre wordt aangesloten bij de vastgestelde doelstellingen van
energiezuinig bouwen. De initiatiefnemer heeft (via een EPC-berekening) aangegeven welke
isolerende, energiebesparende en opwekkende maatregelen zullen worden getroffen. De woningen
zullen (conform de wet) zonder aardgas-aansluiting gebouwd worden, met een optimale thermische
schil. Energie zal gewonnen worden middels een bodem-warmtepomp en tenminste 64
zonnepanelen. De uiteindelijke EPC van de woningen zal uitkomen op 0,2. Dit kan als Bijna Energie
Neutraal (BENG) betiteld worden en voldoet hiermee aan de gemeentelijke doelstelling.

Flora en fauna
Uit flora en fauna onderzoek (Staro, Toets flora en fauna Oranje Nassaustraat 1b-1h te Rosmalen,
d.d. 23 februari 2018, projectnummer: 17-0404) (bijlage 5 bij deze ruimtelijke onderbouwing) blijkt dat
in het plangebied de aanwezigheid van beschermde soorten planten en dieren kan worden
uitgesloten.
Het plangebied heeft weinig waarde als foerageergebied voor algemene vogelsoorten. De
voorgenomen plannen hebben zodoende geen negatief effect ten aanzien van foerageergebied van
algemene vogelsoorten. Negatieve effecten op mogelijk broedende vogels worden voorkomen door
zowel de vegetatie te verwijderen als de sloop van de gebouwen plaats te laten vinden buiten het
broedseizoen.
Het plangebied en de omgeving daarvan zijn redelijk geschikt als foerageergebied voor vleermuizen.
De voorgenomen ontwikkeling heeft geen negatief effect hierop. Het kantoorgebouw zelf is ongeschikt
als verblijfplaats voor vleermuizen door het ontbreken aan kleine ruimtes en openingen in het gebouw.
Alleen de ruimte onder de loodslab aan de zuidkant van de loods kan mogelijk dienen als
zomerverblijfplaats voor vleermuis. Voor de aanvang van de sloop wordt de initiatiefnemer
aangeraden om een inspectie uit te voeren op aanwezige vleermuizen voor de aanvang van de sloop.
Bij afwezigheid van vleermuizen kan de loodslab weggehaald worden waarmee het pand ongeschikt
wordt gemaakt als verblijfplaats.
Mogelijk functioneert het plangebied als (onderdeel van het) leefgebied van algemeen voorkomende
grondgebonden zoogdieren van zoals egel en algemene muizensoorten, bruine kikker en gewone
pad. Voor deze soorten geldt in provincie Noord-Brabant in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen
een algehele vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. Het is zodoende
niet noodzakelijk mitigerende maatregelen te nemen
Geconcludeerd kan worden dat de voorgenomen plannen niet leiden tot overtreding van de Wet
natuurbescherming, mits het verwijderen van vegetatie en de sloop worden uitgevoerd buiten het
broedseizoen van vogels. Verder wordt er geadviseerd dat een ecoloog de ruimte onder de loodslab
grondig inspecteert op de aanwezigheid van vleermuizen voor de aanvang van de sloop. Bij
afwezigheid van vleermuizen kan de loodslab verwijderd worden en is het pand ongeschikt gemaakt
als verblijfplaats voor vleermuizen. Bij aanwezigheid van vleermuizen onder de loodslab kan er
bepaald worden welke mitigerende maatregelen getroffen dienen te worden en of een ontheffing nodig
is om een overtreding van de Wet Natuurbescherming te voorkomen.
Archeologie en cultuurhistorie
In het kader van de voorgenomen ontwikkeling van het terrein aan de Oranje Nassaustraat 1B-H is
een archeologisch onderzoek uitgevoerd door archeologisch onderzoekbureau BAAC (BAAC,
Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, d.d. augustus 2018, kenmerk: V18.0162) (bijlage 6 bij deze ruimtelijke onderbouwing). Het onderzoek bestond uit een
bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek. Het gebied rondom het plangebied was vanaf
de 13e eeuw ontgonnen in grote blokvormige percelen (kampontginningen) en vermoedelijk
afwisselend in gebruik als bouwland en weiland. Vanaf deze periode ontwikkelde ook de bebouwing in
de omgeving zich op de hoger gelegen dekzandruggen en dijken. Vanwege de Tachtigjarige Oorlog
(1568-1648) kreeg het gebied een belangrijke functie ten behoeve van de militaire inundatie rond ’sHertogenbosch. Vanwege de oorlogsdreiging met België werd er in 1838 een stelling aangelegd direct
ten oosten van het plangebied, als onderdeel van de Noord-Brabantse Waterlinie, welke een aanval
op ’s-Hertogenbosch vanuit Rosmalen moest bemoeilijken. Tot 1965 is het plangebied onbebouwd. In
dit jaar wordt er een loods gerealiseerd. Verder zijn er lokale verstoringen aanwezig zijn die te maken
hebben met de latere aanleg van de riolering, tank, leidingen, fundering en scheidingsmuren.
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek is door BAAC aan het plangebied een lage tot
middelhoge verwachting toegekend voor neolithische (vuursteen)vindplaatsen, een hoge verwachting
voor sporen van landbouw uit de periode neolithicum tot volle middeleeuwen, een lage verwachting
voor nederzettingsresten uit de late middeleeuwen tot en met nieuwe tijd en een hoge verwachting
voor militaire resten uit de nieuwe tijd. De archeologische resten worden verwacht in de top van het
dekzand op een diepte vanaf circa 70 cm –mv. In de plaggendek kan vondstmateriaal, zoals

aardewerkfragmenten, vuursteen e.d., worden verwacht. Echter dient er rekening te worden gehouden
met de aanwezigheid van eerdergenoemde lokale verstoringen.
Uit het booronderzoek dat aansluitend op het bureauonderzoek is uitgevoerd, is gebleken dat de
geologische en bodemkundige situatie ter plaatse van het plangebied de verwachting uit het
bureauonderzoek onderbouwd. In drie boringen (1, 2 en 6) kan de bodemopbouw worden
geïnterpreteerd als slecht ontwikkelde (veld)podzol. In boring 1 is de BC-horizont aangetroffen op een
diepte van 140 cm –mv / 3,04 m +NAP. In boring 2 is de BC-horizont aangetroffen op een diepte van
135 cm –mv / 3,04 m +NAP. In boring 6 is de top van de onverstoorde Bhs-horizont aangetroffen op
een diepte van 115 cm –mv / 3,28 m +NAP. De C-horizont bestaat uit fijn, gesorteerd dekzand die
overgaat in grof, slecht gesorteerde fluvioperiglaciale afzettingen. Op basis van deze resultaten blijft
de lage tot middelhoge verwachting voor neolithische (vuursteen)vindplaatsen, de hoge verwachting
voor sporen van landbouw uit de periode neolithicum tot volle middeleeuwen, de lage verwachting
voor nederzettingsresten uit de late middeleeuwen tot en met nieuwe tijd en de hoge verwachting voor
militaire resten uit de nieuwe tijd staan.
Advies BAAC
Ondanks de lokale verstoringen wordt door BAAC geadviseerd om een proefsleuvenonderzoek uit te
voeren om de aan- of afwezigheid, de aard, de omvang, de datering, de gaafheid, de conservering en
de inhoudelijke kwaliteit van eventueel aanwezige archeologische waarden vast te stellen.
Beoordeling onderzoek door de gemeente ’s-Hertogenbosch
De gemeente ’s-Hertogenbosch kan niet instemmen met het advies tot het uitvoeren van een
archeologisch vervolgonderzoek. Op basis van de mate van bodemverstoring wordt de kans op het
aantreffen van behoudenswaardige archeologische vindplaatsen te klein geacht. Wel willen de
archeologen van de Afdeling SO/Erfgoed aanwezig zijn bij de graafwerkzaamheden in het plangebied.
Hiertoe wordt de initiatiefnemer gevraagd tijdig contact op ten nemen met de afdeling SO/Erfgoed.
Tevens blijft de wettelijke meldingsplicht van archeologische vondsten van toepassing.

Hoofdstuk 4 Uitvoerbaarheid
4.1 Financiële haalbaarheid
Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan 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. Kostenverhaal
wordt hiermee verzekerd waardoor het project economisch uitvoerbaar is.
4.2 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.

Bijlagen
1) Verkennend bodemonderzoek Oranje Nassaustraat 1H te Hintham, rapportnummer
20121778, Milon bv, 5 december 2012;
2) Verkennend asbestonderzoek (puinverharding) Oranje Nassaustraat ong. te Rosmalen,
rapportnummer 20181908, 2 oktober 2018;
3) Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Oranje Nassaustraat 1B-1H te Rosmalen,
rapportnummer 04257-26112-02, DPA Cauberg-Huygen, 30 april 2018;
4) Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Oranje Nassaustraat 1B-1H te Rosmalen,
rapportnummer 04257-26112-03, DPA Cauberg-Huygen, 2 mei 2018;
5) Quickscan Flora en fauna Oranje Nassaustraat 1b-1h te Rosmalen, rapportnummer 17-0404,
Staro, 23 februari 2018;
6) Archeologisch onderzoek plangebied Oranje Nassaustraat 1B-H, rapportnummer V-18.0162,
BAAC onderzoeks- en adviesbureau, augustus 2018.

