
Haalbaarheidsonderzoek De Noenes



SEQ Part \r0 \h ColofonInhoud Kop 1 Bijlage



Haalbaarheidsonderzoek De Noenes

projectnummer 0400893.00
definitief revisie 03
1 oktober 2015

Auteur(s)
Maaike Winkel
Johan van de Heijning

Opdrachtgever
Vereniging De Noenes
Scheurbroeksesteeg 4
5076 SM Haaren

datum vrijgave beschrijving revisie goedkeuring vrijgave

1 oktober 2015 definitief drs. ing. J.A.A. van de Heijning ir. H.A.M. van de Wetering



Colofon

2

Colofon
Datum van uitgave:
1 oktober 2015

Contactgegevens:
Beneluxweg 125
4904 SJ OOSTERHOUT
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT

E. info.nl@anteagroup.nl

Copyright ©
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel
van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming
van de auteurs.



Inhoudsopgave

3

Inhoudsopgave

Inhoud Blz.

1 Inleiding 5
1.1 Aanleiding 5

1.2 Scope en methodiek van het haalbaarheidsonderzoek 6

1.3 Leeswijzer 8

2 Hoofdlijn van het haalbaarheidsonderzoek 9
2.1 De Noenes nu en straks 9

2.2 Toetsing op de negen voorwaarden 9

2.3 Conclusie en vervolgstappen 11

3 De Noenes nu en straks 13
3.1 Ontstaansgeschiedenis 13

3.2 Huidige situatie 13

3.3 Planologie 17

3.4 Ambitieniveau De Noenes 18

4 Toetsing aan wet- en regelgeving 21
4.1 Toetsing aan Rijksbeleid 21

4.2 Toetsing aan provinciaal beleid 22

4.3 Omgevingsaspecten bij wijziging bestemmingsplan 23

4.3.1 Akoestiek 23

4.3.2 Luchtkwaliteit 24

4.3.3 Bedrijven en milieuzonering 25

4.3.4 Externe veiligheid 26

4.3.5 Geur en veehouderijen 27

4.3.6 Natuur 31

4.3.7 Waterhuishouding 33

5 Precedentwerking 35

6 Integrale veiligheid 38
6.1 Toetsing aan Bouwbesluit 38

6.2 Toetsing brandveiligheid 39

7 Woningmarkt 40

8 Financiële effecten 42
8.1 Effect op uitkeringen Wmo 42

8.2 Effect op uitkering gemeentefonds 43

8.3 Effect op OZB door waardestijging woningen 43

8.4 Effecten op forensen- en toeristenbelasting 44



4

8.5 Indirecte effecten 44

8.6 Conclusie 45

9 Kwaliteitsverbetering van het landschap 46

Bijlage I Gemeentelijke randvoorwaarden haalbaarheidsonderzoek 1

Bijlage II Toetsing Bouwbesluit 3

Bijlage III Haaren Kwaliteitsmenu 5

Inhoudsopgave



Inleiding

5

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De Noenes is een buurtschap ten noordoosten van de kern Haaren in de nabijheid van het
Helvoirts Broek. De buurtschap bestaat uit 240 percelen die in het vigerende bestemmingsplan
zijn aangewezen voor verblijfsrecreatie, maar in de praktijk al vele jaren grotendeels permanent
bewoond worden. De mismatch tussen gebruik en planologie en de onduidelijkheid over het
toekomstperspectief is één van de oorzaken van de verrommeling en dreigende verpaupering
van het gebied. Dit maakt eigenaren en bewoners terughoudend in investeringen in
kwaliteitsverbetering.

Figuur 1.1: Ligging buurtschap De Noenes

De belangenvereniging De Noenes maakt zich zorgen over de dreigende verpaupering van het
gebied en heeft de gemeente verzocht de wettelijk verplichte actualisatie van het
bestemmingsplan - de laatste herziening dateert van 1996 – voortvarend op te pakken en bij de
uitwerking de kaders zodanig vorm te geven dat aangesloten wordt bij de eisen van de tijd en het
huidig gebruik. De Vereniging heeft haar zorgen en wensen uitgewerkt in de toekomstvisie “De
Noenes toen, nu en dan; feiten, cijfers en een visie op de toekomst van de Noenes”. Nadat de
wettelijk voorgeschreven actualisatietermijn op 1 juli 2013 was verstreken, heeft de Vereniging
De Noenes op 9 juli 2013 een principeverzoek ingediend bij de gemeente Haaren voor het
krachtens artikel 3.1 lid 2 Wet ruimtelijke ordening (Wro) actualiseren van het bestemmingsplan
“De Noenes 87” en daarin de visie van de vereniging te verwerken.

Op 25 november 2014 heeft het College van B&W van de gemeente Haaren besloten om de
mogelijkheden voor een permanente woonbestemming te onderzoeken aan de hand van een
door de vereniging op te stellen haalbaarheidsonderzoek. Als leidraad voor het onderzoek heeft
de gemeente negen randvoorwaarden gesteld, waaraan het haalbaarheidsonderzoek moet
voldoen om te kunnen dienen als beslisdocument. Op 12 februari 2015 heeft de gemeente de
voorwaarden per brief aan de vereniging kenbaar gemaakt (zie bijlage I).
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De visie van de belangenvereniging op de kwaliteitsverbetering van De Noenes vormt het
uitgangspunt van dit haalbaarheidsonderzoek. De visie bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Het verruimen van de gebruiksmogelijkheden van de woningen door in het nieuwe
bestemmingsplan de aanduiding “Wonen toegestaan” toe te voegen aan de bestemming
“Recreatie”. Met deze regeling wordt het bestaande gebruik van De Noenes toegestaan,
zonder het unieke karakter van het gebied aan te tasten. Geen nieuwe woonwijk, maar een
buurtschap met woningen die zowel recreatief als permanent kunnen worden bewoond.

2. Beperkt verruimen van de bebouwingsmogelijkheden, zodat deze aansluiten bij de
hedendaagse normen en mogelijkheden biedt voor verduurzaming en het
levensloopbestendig maken van de woningen.

3. Maatregelen in de openbare ruimte gericht op verkeersveiligheid, bijvoorbeeld
verkeersremmende maatregelen.

Het haalbaarheidsonderzoek spitst zich toe op de eerste twee aspecten: de verruiming van de
bestemming en bouwmogelijkheden om het bestaande gebruik duurzaam mogelijk te maken.
Deze twee aspecten bepalen in grote mate de haalbaarheid op beleidsniveau. De
verkeersveiligheid en openbare ruimte hebben betrekking op de uitvoering en komen pas aan de
orde in de vervolgfase. De vereniging heeft hierover wel een ambitie uitgesproken. Deze is in de
haalbaarheidsstudie weergegeven (paragraaf 3.4).

1.2 Scope en methodiek van het haalbaarheidsonderzoek

De door de gemeente bij de voorwaarden gestelde onderzoeksvragen vormen de kapstok voor
dit haalbaarheidsonderzoek (zie tabel 1.1.). Het doel van het haalbaarheidsonderzoek is om de
gevolgen van de visie van De Noenes op de verschillende aspecten in beeld te brengen. Het
onderzoek stelt de gemeenteraad van Haaren in staat om een onderbouwde en op gedegen
onderzoek gebaseerde, beslissing te nemen over het indienen van het verzoek aan de provincie
voor wijziging van de Verordening Ruimte. Deze wijziging is de eerste stap in de procedure tot
een nieuw bestemmingsplan, dat naast recreatie ook wonen mogelijk maakt.
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Tabel 1.1: Overzicht gemeentelijke randvoorwaarden

Randvoorwaarde Toelichting gemeente

1. Voldoen aan de wet- en regelgeving van het
rijk, de provincie en ander relevant beleid

- Voldoen aan voorwaarden Rijk aan legalisatie
- Motivering kwaliteitsverbetering landschap conform

Verordening ruimte
- Heroverweging gemeentelijk beleid

2. Legalisatie mag geen precedent scheppen - Wat maakt De Noenes uniek in de gemeente Haaren?

3. De bewoning voldoet aan alle eisen op het
gebied van integrale veiligheid

- Toetsing aan bouwbesluit, brandweereisen en bereikbaarheid
voor hulpdiensten

- Bijdrage door aspecten als buurtpreventie

4. Geen nadelige consequenties op het
woningbouwprogramma

- Dubbelbestemming mag geen onevenredige invloed op het
woningbouwprogramma hebben.

5. Geen nadelige consequenties op
mogelijkheden recreatiebedrijven

- Effecten op bestedingen vanuit De Noenes voor recreatie en
toerisme in de omgeving

6. Toekomstige situatie moet t.o.v. de huidige
situatie voor de gemeente budgettair neutraal
zijn

- o.a. effect op belastingen, gemeentefonds, WMO,
afvalinzameling, planschade, leges, bijdrage uit toerisme en
recreatie

7. Vereniging bestaat uit één rechtsvorm die
minimaal de helft van de belanghebbenden
vertegenwoordigt.

- Aantonen dat bewoners van De Noenes in meerderheid achter
herbestemming staan en blijven staan tot na onherroepelijk
bestemmingsplan.

8. Geen beperking ontwikkeling Helvoirts Broek
en positieve bijdrage aan natuur- en
landschapsontwikkeling

- Behoud en waar mogelijk versterking landschappelijke kwaliteit
- Aandacht voor impact Helvoirts Broek en waterbergingsopgave

9. Duidelijkheid over noodzakelijke inrichting
van het gebied en maatvoeringen van de
woningen voor een acceptabel woongebied

- Minimaal aandacht voor huidige ontsluiting via recht van
overpad, staat van de wegen, de riolering en afvalinzameling

- Overeenstemming over noodzakelijke aanpassingen

Voor sommige aspecten spitst de haalbaarheid zich toe op de vraag of het betreffende aspect
een obstakel kan vormen voor de uitvoering van de visie van De Noenes. Voor andere aspecten
wordt de haalbaarheid bepaald door een afweging van de consequenties van een nieuw
bestemmingsplan conform de uitgangspunten van de toekomstvisie van De Noenes ten opzichte
van de consequenties van een nieuw bestemmingsplan uitgaande van de huidige
bestemmingswijze (geen wonen toegestaan). De vraagstelling is daarmee tweeledig:

1. Zijn er aspecten die invoering van de toekomstvisie bij voorbaat onmogelijk maken?
2. Wat zijn de gevolgen van het opnemen van de toekomstvisie in het te actualiseren

bestemmingsplan, afgezet tegen de gevolgen van het continueren van de huidige
bestemming?

Voor het bepalen van de gevolgen van de toekomstvisie in het nieuwe bestemmingsplan werken
we met twee scenario’s: (a) een geactualiseerd bestemmingsplan conform eisen Wro en (b) een
geactualiseerd bestemmingsplan met daarin opgenomen de visie van De Noenes. Het eerste
scenario dient als referentie om scherp te maken welke effecten voortvloeien uit de visie van De
Noenes en welke effecten of kosten ongeacht de bestemmingswijziging. Het gaat immers niet
alleen om de effecten ten opzichte van de huidige situatie. Voor een goede en eerlijke
vergelijking van de effecten van de herbestemming “Recreatie, wonen toegestaan”, dienen deze
afgewogen te worden tegen de toekomstige situatie zonder herbestemming.

In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de invulling van het toekomstscenario.
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1.3 Leeswijzer

Het rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 vindt u de hoofdlijn van het
haalbaarheidsonderzoek. We schetsen de huidige en gewenste situatie op De Noenes,
presenteren de onderzoeksresultaten op de negen randvoorwaarden en geven een doorkijk naar
het verdere uitwerkings- en besluitvormingsproces.

In hoofdstuk 3 staat een nadere beschouwing van de huidige situatie op De Noenes: de
ontstaansgeschiedenis, de huidige opzet van het recreatiegebied, de organisatiestructuur, het
gebruik, de woningeigenaren en de planologische situatie. Vervolgens wordt het ambitieniveau
voor de toekomstvisie verder uitgewerkt (voorwaarde 9). De beschrijving van de huidige situatie
en de toekomstige situatie vormen de basis voor de inhoudelijke deelanalyses op de door het
College geformuleerde randvoorwaarden.

Vervolgens in hoofdstuk 4 t/m 9 de onderzoeksresultaten van de randvoorwaarden nader
toegelicht. In hoofdstuk 4 komen de juridisch-planologische aspecten aan bod: de toetsing aan de
beleidskader vanuit Rijk en provincie en de toetsing aan het sectorale beleidskader en de
omgevingsaspecten (voorwaarde 1). Hoofdstuk 5 bevat de toetsing op het risico van
precedentwerking binnen de gemeente (voorwaarde 2). In hoofdstuk 6 wordt getoetst of De
Noenes voldoet aan de eisen van integrale veiligheid. Het gaat om de toetsing op het
Bouwbesluit en de visie van de brandweer op het aspect brandveiligheid (voorwaarde 3).
Hoofdstuk 7 gaat in op relatie tussen herbestemming van De Noenes en de
woningbouwmogelijkheden van de gemeente Haaren (voorwaarde 4). In hoofdstuk 8
beschouwen we de financiële effecten van de visie van De Noenes voor de gemeente Haaren
(voorwaarde 6). Het thema in hoofdstuk 9, tenslotte, is natuur en landschap; de risico’s op
negatieve effecten op het Helvoirts Broek enerzijds en de kansen door de vanuit de provincie
verplichte kwaliteitsverbetering van het landschap anderzijds (voorwaarde 8).
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2 Hoofdlijn van het haalbaarheidsonderzoek

2.1 De Noenes nu en straks

De Noenes is een buurtschap in de gemeente Haaren. Het is een gebied dat bestaat uit 240
percelen waarop recreatieverblijven zijn toegestaan, gelegen in een lommerrijke omgeving
grenzend aan het Helvoirts Broek. De Noenes is een uniek gebied dat zich niet eenvoudig laat
typeren als een recreatiegebied. De Noenes is niet als recreatiepark opgezet. Daardoor kent het
gebied geen exploitant of parkbeheerder die toeziet op het (recreatief) gebruik van De Noenes.
Ook is er geen Vereniging van Eigenaren waarbinnen het beheer van de gezamenlijke
voorzieningen plaatsvindt.

De woningen staan in een groene setting op grote afstand van elkaar, gescheiden door met puin
verharde wegen die openbaar zijn maar deels in particulier eigendom. Het gebied is openbaar
toegankelijk, maar door de begrenzing aan het nauwelijks toegankelijke Helvoirts Broek is het
redelijk geïsoleerd. De aanwezige voorzieningen zijn dan ook gericht op de bewoners en
gebruikers van De Noenes en voldoen aan de wensen van de gebruikers. De permanente
bewoning van een deel van de woningen komt al geruime tijd voor. Met persoonsgebonden
gedoogbeschikkingen is in het verleden ruimte geboden om op 118 percelen te kunnen wonen.
Momenteel zijn nog 102 gedoogbeschikkingen in gebruik.

De belangenvereniging De Noenes maakt zich zorgen over de kwaliteit van het gebied. Er treedt
verrommeling op, doordat investeringen in de woningen, percelen en openbare voorzieningen
achterwege blijven. Het gebied heeft een kwaliteitsimpuls nodig. Een geactualiseerd
bestemmingsplan dat realisme en duidelijkheid biedt over het gebruik van de gronden en de
omvang van de woning is een eerste vereiste. De belangenvereniging is niet uit op een
verandering van de uiterlijke verschijningsvorm van De Noenes. Behoud van het huidige niveau is
het streven. Echter het stimuleren van gezamenlijk onderhoud, de verbetering van de
voorzieningen en van de publieke én private gronden is een noodzaak.

Gemeente en vereniging hebben overeenstemming bereikt over de noodzakelijke inrichting van
het gebied en de maatvoeringen van de woningen. Het ambitieniveau is beschreven in hoofdstuk
3. Een aanpassing van de openbare ruimte en de aanwezige voorzieningen is niet voorzien en
niet van belang voor de belangenvereniging. Wel dient er aandacht te zijn voor het uitvoeren van
het normaal onderhoud en beheer door zowel de gemeente als de eigenaren van De Noenes.

2.2 Toetsing op de negen voorwaarden

De negen voorwaarden die de gemeente Haaren stelt aan medewerking aan functieverruiming
op De Noenes in het nieuwe bestemmingsplan zijn onderzocht. Dit leidt tot de volgende
conclusies.

De nieuwe situatie voldoet aan de wet- en regelgeving van het rijk, de provincie en ander
relevant beleid. Het gebied is niet gelegen in een kwetsbaar gebied en de omgevingsaspecten
geven niet op voorhand aanleiding om de haalbaarheid in twijfel te trekken. Bij de uitwerking
dient rekening gehouden te worden met enkele aandachtspunten, zoals de nog aanwezige
propaantanks in het gebied en de ligging naast het Helvoirts Broek en het waterwingebied. De
omliggende veehouderijen geven geen beperkingen voor het gebruik voor wonen.
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Anderzijds geeft het eventueel bewonen ook geen belemmeringen voor de veehouderijen, er
blijft zelfs ruimte over voor ontwikkeling. Zie hoofdstuk 4.

De situatie op de Noenes is uniek in de gemeente Haaren. Er is één vergelijkbaar recreatiegebied
in de gemeente: de woningen in het gebied Spechtbos, Fazantbos en Eekhoornbos. De ligging van
dit gebied in een kwetsbare gebied nabij Natura2000 gebied Loonse en Drunense Duinen en
Leemkuilen maakt een herbestemmingstraject echter planologisch onhaalbaar. Er is dus geen
risico op precedentwerking. Zie hoofdstuk 5.

De bewoning voldoet aan alle eisen op het gebied van integrale veiligheid. Uit de toetsing bij de
verleende persoonsgebonden gedoogbeschikkingen in 2006/2007 en de aanvullende
bouwkundige toets van drie woningen op De Noenes zijn geen significante afwijkingen op het
Bouwbesluit bestaande bouw 2012 geconstateerd. De brandweer Brabant-Noord geeft aan dat
op voorhand geen extra maatregelen nodig zijn op het gebied van brandveiligheid in het kader
van de functieverruiming met wonen. Zie hoofdstuk 6.

Herbestemming van de woningen op De Noenes heeft geen effect op het gemeentelijk
woningbouwprogramma, wanneer de betreffende bewoners ingeschreven zijn dan wel zich
inschrijven in de GBA. Deze systematiek is recentelijk door de provincie toegepast bij de
herbestemming van recreatieparken in o.a. Zundert en Maasdonk. Zie hoofdstuk 7.

Er zijn geen nadelige consequenties te verwachten van legalisatie op de
ontwikkelingsmogelijkheden c.q. de uitbreidingsplannen van recreatiebedrijven in de regio. Ten
eerste omdat op De Noenes nauwelijks toeristische verhuur plaatsvindt en dat dit beperkte
gebruik kan worden voortgezet. Ten tweede omdat het verschil in uitgaven- en levenspatroon
tussen ‘permanente bewoners’ en ‘tweede woningbezitters’ nauwelijks uiteenloopt. Over dit
laatste punt meer in hoofdstuk 8.

De toekomstige situatie moet t.o.v. de huidige situatie voor de gemeente budgettair neutraal
zijn. Uit indicatieve berekeningen blijken de extra opbrengsten en extra kosten voor het invoeren
van de visie van De Noenes ongeveer in evenwicht te zijn. Vanwege de complexiteit van sommige
berekeningen en veranderende tarieven en regels zal bij het bestemmingsplan het exacte effect
moeten worden bepaald. Zie hoofdstuk 8.

Een belangrijke zorg voor de gemeente is het behoud van draagvlak binnen de Vereniging voor
de herbestemming en de inspanning die dit zal vragen. Onder de bewoners en eigenaren op De
Noenes bestaat groot draagvlak voor uitvoering van de toekomstvisie voor De Noenes (zie box 1).
Het uiteindelijke draagvlak onder de eigenaren voor de bestemmingswijziging hangt mede af van
de financiële consequenties en rechtszekerheid.

Box 1: Draagvlak herbestemming op De Noenes
In de jaarvergadering van belangenvereniging De Noenes d.d. 18 april 2015 hebben de leden
unaniem ingestemd met de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek dat invulling geeft
aan de in 2013 opgestelde toekomstvisie “De Noenes toen, nu en dan; feiten, cijfers en een
visie op de toekomst van De Noenes” en het daaruit voortkomende principeverzoek voor
actualisatie van het bestemmingsplan. Daarnaast is in mei 2015 aan alle eigenaren van een
perceel op De Noenes de vraag voorgelegd of ze in principe achter de inhoud van het
principeverzoek van de vereniging staan, voor het wijzigen van het bestemmingsplan en het
uitbreiden van de recreatiebestemming met een aanduiding “wonen toegestaan”. De
tussenstand per 1 juli 2015 is dat van de 240 percelen met recreatiebestemming inmiddels
182 eigenaren hebben aangegeven achter het initiatief te staan. Dit komt neer op circa
driekwart van alle eigenaren.
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Om dit draagvlak te verankeren en te borgen dat de uitvoering van de toekomstvisie aan beide
zijden (eigenaren en gemeente), zullen voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan
overeenkomsten gesloten worden tussen gemeente en de individuele eigenaren. Hierdoor zijn de
wensen en eisen van de gemeente juridisch geborgd. Tevens worden hierin de financiële
verplichtingen geborgd. Deze werkwijze is gangbaar bij de herbestemming van
recreatiewoningen in Brabant, recentelijk bijvoorbeeld in Zundert bij Parc Patersven. In
paragraaf 2.3 gaan we hier verder op in.

In de overeenkomsten worden voorwaarden opgenomen voor de kwaliteitsverbetering van het
landschap waarbij voorop staat dat de herbestemming geen beperking met zich mee mag
brengen in de ontwikkeling van het Helvoirts Broek. Hierover meer in hoofdstuk 9.

2.3 Conclusie en vervolgstappen

Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat herbestemming conform de visie van De Noenes
mogelijk is binnen de door de gemeente gestelde randvoorwaarden. De volgende stap in de
procedure is dat de gemeenteraad een besluit neemt, mede op basis van het
haalbaarheidsonderzoek, over het indienen van een verzoek aan de provincie voor wijziging van
de provinciale Verordening Ruimte. De wijziging behelst het toekennen van de aanduiding
“Integratie stad land” aan De Noenes, waarbinnen de beoogde bestemmingswijziging is
toegestaan.
Het college van B&W dient vervolgens het verzoek in aan het gebied de bedoelde aanduiding toe
te kennen. De aanpassing gaat dan mee in de jaarlijkse actualisatie van de Verordening Ruimte.
De voorgenomen wijzing(en) worden voor belanghebbenden ter inzage gelegd waarna
zienswijzen kunnen worden ingediend. Gedeputeerde Staten besluit uiteindelijk, met in
achtnemen van de ingekomen zienswijzen, over de voorgenomen wijziging.

Bij een positief besluit gaan vereniging De Noenes en de gemeente aan de slag met het uitwerken
van het toekomstperspectief in het nieuwe bestemmingsplan. Gelijktijdig worden de
noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd naar de omgevingsaspecten die relevant zijn en wordt
gestart met het uitwerken van de kwaliteitsverbeteringsopgave. Het is aan de
belangenvereniging De Noenes om dan een reëel beeld te hebben op hoeveel en welke
woningen de permanente bewoning mogelijk gemaakt dient te worden.

Parallel aan het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan worden individuele overeenkomsten
opgesteld met de eigenaren die een functieaanduiding “Wonen toegestaan” wensen. Hierin
worden onder meer de kosten voor de landschappelijke kwaliteitsverbetering en eventueel
noodzakelijke investeringen in de woning vastgelegd. De overeenkomsten bevatten eveneens
afspraken over de openbare ruimte, waarbij het uitgangspunt zal zijn dat het huidige
voorzieningenniveau voldoet qua aard en omvang. Het (huidige) onderhoudsniveau hier niet toe
gerekend.
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Het heeft niet de gemeentelijke voorkeur afzonderlijke overeenkomsten aan te gaan met de
eigenaren van percelen waar permanent bewonen toelaatbaar gesteld wordt. Toch is dat wel de
meest werkbare werkwijze1. De belangenvereniging De Noenes is wel een rechtspersoon maar
geen Vereniging van Eigenaren, en het lijkt onhaalbaar dat na te streven. De vereniging is niet in
de gelegenheid overeenkomsten te sluiten aangaande de eigenaren van percelen waar
permanent bewonen wordt mogelijk gemaakt. Het is de bedoeling voorafgaand aan het
vaststellen van het bestemmingsplan de financiële bijdrage zeker te stellen. De grootste zorg is
immers het naleven van de wederzijdse afspraken na toekenning van het permanent wonen. De
financiële uitvoerbaarheid is met deze werkwijze, voor zover het de bijdrage van de bewoners
betreft, geborgd.
Het voorontwerp van het bestemmingsplan waarin de eerste aanzet is gegeven voor de nieuwe
regeling wordt voor een ieder ter inzage gelegd. Er kunnen inspraakreacties bij de gemeente
worden ingediend. Daarna wordt het bestemmingsplan verder afgerond tot een
ontwerpbestemmingsplan. In dat stadium dient de regeling volledig afgestemd te zijn, zijn alle
noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd en is duidelijkheid over de inzet voor de
kwaliteitsverbetering van het landschap. Het ontwerpbestemmingsplan wordt ter visie gelegd
voor belanghebbenden om zienswijzen in te dienen voorafgaand aan de vaststelling van het
bestemmingsplan.

Dit is ook het moment om de overeenkomsten in concept gereed te maken en aan de individuele
eigenaren voor te leggen. Bij vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad van
Haaren dienen alle overeenkomsten tussen de gemeente en de particulieren waarvoor het
permanent bewonen wordt mogelijk gemaakt, gesloten te zijn. Afspraken over de investering in
het landschap en de financiële afhandeling zijn daarmee geborgd.

1 In vergelijkbare gevallen (bijv. recentelijk Parc Patersven in Zundert) is eveneens de voorkeur uitgesproken door de

gemeente één rechtspersoon aan te wijzen (bijvoorbeeld een VvE) maar bleek dat niet haalbaar en wenselijk en is
gekozen voor individuele overeenkomsten.
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3 De Noenes nu en straks

3.1 Ontstaansgeschiedenis

De Noenes komt al sinds 1426 als veldnaam voor. Het is een verbastering van nuwenhuze (nieuw
huis). Dit had betrekking op het eerste huis dat op hoger gelegen grond werd gebouwd (enkele
honderden meters westelijk van waar nu de Noenes is gelegen). In de jaren zestig en zeventig van
de vorige eeuw bestond het gebied vooral uit schrale weilanden met enkele bospercelen. Voor
de boeren weinig betekenisvol. Randstedelingen waren echter wel geïnteresseerd in de mooie
omgeving. Met het kamperen bij de boer is het gebruik van de gronden voor recreatief verblijf
begonnen. De Noenes breidde zich uit en de wildgroei bleek moeilijk te stoppen. In 1977 is een
bestemmingsplan vastgesteld, die het recreatieve gebruik van circa 240 percelen toestond.

3.2 Huidige situatie

De Noenes is een buurtschap met een gedeeltelijk recreatieve functie. In het gebied zijn 240
percelen gelegen op een oppervlak van circa 46 hectare. De 240 percelen mogen bebouwd
worden met recreatieverblijven volgens de regels uit het huidige bestemmingsplan. Circa 16 van
de 46 hectare is niet verkaveld en bestaat uit bossen en graslanden.

Figuur 3.1: Plattegrond De Noenes (Bron: Vereniging De Noenes)
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Woningen
De oude verkavelingsstructuur is nog herkenbaar. De kampeermiddelen van weleer hebben
grotendeels plaatsgemaakt voor stenen en houten gebouwen waarin gewoond dan wel
gerecreëerd wordt. De gebouwen kennen een beperkt oppervlak van 60 m2 en een bouwhoogte
van 4,5 meter. In een aantal gevallen zijn grotere gebouwen aanwezig of zijn creatieve
oplossingen gezocht om het woonoppervlak te vergroten. Mede hierdoor ontstaat steeds meer
een beeld van verrommeling en verpaupering.

Van de 240 percelen zijn er 233 bebouwd, waarvan 210 met recreatiewoningen. De overige
percelen zijn onbebouwd en/of worden gebruikt voor stacaravans. Vijf recreatieverblijven richten
zich op de commerciële toeristische verhuur. De exacte hoeveelheid woningen die permanent
bewoond wordt, is onduidelijk. Het feit dat bij 156 percelen bewoners ingeschreven staan in het
GBA en dat er in 2006-2007 118 persoonsgebonden gedoogbeschikkingen zijn afgegeven, geeft
aan dat het de ruime meerderheid van de woningen betreft.

Tabel 3.1: Overzicht huidige gebruik percelen (Bron: BAG gemeente Haaren)

Aantal percelen 2402

Aantal onbebouwde percelen (na veldinventarisatie) 7

Aantal stacaravans 18

Aantal commerciële recreatieverblijven 5

Aantal recreatiewoningen 210

Aantal percelen met ten minste één burger ingeschreven in GBA 156

Aantal verleende persoonsgebonden gedoogbeschikkingen 1183

2 In het BAG zijn 217 percelen bekend (bebouwd). Van 23 percelen zijn in het BAG geen gegevens bekend.
3 Op grond van het GBA wordt er nog van 102 gedoogbeschikkingen gebruik gemaakt.
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Wegen en parkeren
De woningen worden ontsloten door overwegend verharde wegen bestaande uit puin, grind,
bitumineus en klinkerkeien. De uitzondering hierop vormt een deel van wegdeel 70 (zie figuur
3.2) deze weg is in de legger als onverhard aangewezen. Het betreft een graspad dat niet langer
in gebruik is als weg. In de wegenlegger van de gemeente is de typering van de wegen
vastgelegd. De ontsluitingswegen zijn allen in beheer van de gemeente Haaren. De wegen zijn in
verband met de veiligheid in 2007 verbreed. Ook is een deel van de wegen voorzien van
straatverlichting. De binnenpaden zijn eveneens verhard en veelal in particulier eigendom.

Figuur 3.2: Uitsnede Wegenlegger gemeente Haaren

Parkeren vindt veelal op eigen terrein plaats. De opstelplaatsen voor de brandweer worden
incidenteel als parkeerplaats gebruikt. Langs de paden en wegen is er geen plaats voor het
parkeren van auto’s.
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Groen
De percelen zijn veelal groter dan 1.000 m2 met een bebouwd oppervlak van maximaal 72 m2.
Het merendeel van de percelen is zorgvuldig ingericht met een groen aangelegde en
onderhouden tuin. In de buurtschap is een aantal percelen als “Bosgebied” bestemd en ook
ingericht als zodanig. De percelen zijn voorzien van volwassen beplanting, bestaande uit grote
bomen en ondergroen. De graslanden rondom de buurtschap geven een weids uitzicht op de
omgeving.

Voorzieningen algemeen
Op De Noenes zijn in de loop der jaren diverse voorzieningen aangelegd zoals stromend water,
elektriciteit, telefonie, riolering, gas en recent een glasvezelnetwerk. De woningen zijn - net als
de overige woningen in het buitengebied - rechtstreeks aangesloten op de voorzieningen. Er is
geen specifieke parkinfrastructuur daar De Noenes niet als recreatiepark aangemerkt kan
worden. De Noenes kent geen collectieve voorzieningenstructuur met een receptie of
gemeenschapszaal, zoals dat bij reguliere recreatieterreinen veelal wel het geval is. De
buurtschap is gelegen aan de openbare weg en kent geen slagboom of omheining om de
begrenzing van de buurtschap te markeren.

Riool
Het aanwezige rioolstelsel (zowel drukriool als vrijverval riool) wordt, conform het gemeentelijk
rioleringsplan, op dezelfde wijze beheerd als de overige rioolstrengen. Dit betekent dat één maal
per zeven à tien jaar, met een camera, de binnenzijde wordt geïnspecteerd. Dit is onlangs nog
gebeurd. Schades, worteldoorgroei etc. worden vervolgens hersteld. De meest recente inspectie
dateert van dit jaar. De technische staat van het rioolstelsel in De Noenes is niet afwijkend ten
opzichte van de overige rioolstrengen. De wijze van onderhoud en beheer van het rioolstelsel kan
voortgezet worden, ook in geval van permanente bewoning.

Afvalinzameling
In samenspraak met vereniging De Noenes wordt het huishoudelijk afval (restafval, GFT, Plastic
en papier) sinds 2007 huis aan huis ingezameld. De afvalinzameling vindt op dezelfde wijze plaats
als bij de overige gemeentelijke aansluitingen. Doordat het afvalinzamelvoertuig niet alle paden
kan inrijden en de verkeersveiligheid niet mag worden verslechterd, worden enkele (veelal
doodlopende) paden niet bereden. Het afval wordt door de bewoners op een centrale plek
geplaatst. Dit systeem werkt naar tevredenheid van bewoners en gemeente en kan op deze wijze
worden voortgezet.

Openbare verlichting
In De Noenes zijn circa tien lichtmasten aanwezig die dezelfde onderhoudscyclus hebben als de
overige lichtmasten binnen de gemeente. Het betreft uitsluitend oriëntatieverlichting bij een
kruising van paden en bij verkeersremmende maatregelen (kleine drempels). Deze voorziening
voldoet, ook bij permanente bewoning.

Eigendom, beheer en onderhoud
De woningen en bijbehorende percelen zijn in particulier eigendom. De wegen zijn deels in
particulier eigendom en deels in eigendom van de gemeente. De gemeentelijke paden worden
gemiddeld twee keer per jaar door een grader voorzien van een nieuw wegprofiel. Hierbij
worden gaten opnieuw met puin gevuld en wordt de afwatering van hemelwater verbeterd.
De wegen die in particulier eigendom verkeren worden gezamenlijk onderhouden.
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De Noenes is niet als recreatiepark opgezet. Daardoor kent het gebied geen exploitant of
parkbeheerder die toeziet op het (recreatief) gebruik van De Noenes. Ook is er geen Vereniging
van Eigenaren waarbinnen het beheer van de gezamenlijke voorzieningen plaatsvindt. Er is geen
centrale verhuurorganisatie actief.

In 1974 is de Belangenvereniging 'De Noenes' opgericht, die zich inzet voor het behartigen van de
belangen van haar leden. Bewoners en eigenaren kunnen vrijwillig lid worden van de vereniging.
Circa tweederde van de eigenaren van de 240 percelen op De Noenes is lid van de
belangenvereniging. De vereniging organiseert buurtbijeenkomsten en andere activiteiten om de
sociale cohesie te bevorderen en te borgen. Recente activiteiten zijn het initiatief voor de aanleg
van aardgas en glasvezel, actief meehelpen aan opzetten van AED defibrillator hulp en het
oprichten van het eerste buurtpreventieteam van Haaren in 2014.

3.3 Planologie

Het huidige bestemmingsplan (“De Noenes 87”) dateert uit 1987 met een herziening (van een
deel van de voorschriften; de plankaart bleef ongewijzigd) uit 1996. In het bestemmingsplan is
een groot deel van de gronden aangewezen voor beperkte verblijfsrecreatieve doeleinden. Een
enkel perceel heeft de bestemming Wonen met Tuinen. Dit betreft echter niet de percelen waar
recreatieverblijven zijn toegestaan. Percelen die nog onbebouwd zijn en waarop volwassen
bomen aanwezig zijn kennen de bestemming Bosgebied. De hoofdwegen in de buurtschap, zoals
de Scheurbroeksesteeg, Broeksteeg en de Blazeveldweg zijn in het bestemmingsplan
aangewezen als Verkeersdoeleinden.

De 240 percelen waarop dit haalbaarheidsonderzoek betrekking heeft hebben de bestemming
“beperkte verblijfsrecreatie”. De voor “beperkte verblijfsrecreatie” aangewezen gronden zijn
bestemd voor landschappelijke en recreatieve waarden met seizoensverblijfsrecreatie in
kampeermiddelen dan wel woonverblijven, die niet permanent bewoond mogen worden.

Op de gronden mogen recreatiewoonverblijven worden gerealiseerd (één per perceel), met dien
verstande dat:

• het oppervlak van een perceel ten minste bedraagt 375 m2;

• het oppervlak van een recreatief woonverblijf ten minste bedraagt 35 m2 en ten hoogste 60
m2;

• de goothoogte ten hoogste bedraagt 3 meter;

• de nokhoogte ten hoogste bedraagt 4,50 meter;

• de afstand tot een perceelgrens ten minste bedraagt 2,50 meter.

Tevens mogen bergingen worden gerealiseerd, met dien verstande dat:

• het oppervlak ten hoogste bedraagt 12 m2;

• de hoogte ten hoogste bedraagt 2,75 meter;

• de afstand tot een perceelgrens ten minste bedraagt 2,50 meter.

Het bestemmingsplan biedt weinig flexibiliteit ten aanzien van de beperkte verblijfsrecreatieve
doeleinden.

Met de herziening in 1997 zijn de regels ten aanzien van de recreatieve woonverblijven
aangescherpt. In het bestemmingsplan is een beschrijving in hoofdlijnen toegevoegd die het



De Noenes nu en straks

18

verbod op permanente bewoning benadrukt. Verder worden aan de bouwregels bepalingen
toegevoegd:

• de inhoud van een recreatief woonverblijf mag niet meer bedragen dan 225 m3

• gebouwen dienen te worden voorzien van een kap met een helling van niet minder dan 0o en
niet meer dan 50o;

• de oppervlakte van een kelder mag niet meer bedragen van 12 m2.

Aan de regels voor bijgebouwen is toegevoegd dat een bijgebouw geen kelder mag bevatten.

Na 1997 heeft er geen herziening of actualisatie van het bestemmingsplan meer plaatsgevonden.
De Wet ruimtelijke ordening schrijft voor dat bestemmingsplannen actueel dienen te zijn en
digitaal beschikbaar. Het bestemmingsplan “de Noenes 87” voldoet hier niet aan. Bovendien sluit
het plan niet meer aan bij het huidige gebruik van De Noenes en de wensen van de bewoners,
eigenaren en recreanten in het gebied.

Een actualisatie van het bestemmingsplan is geboden (ongeacht de strekking van het plan).

3.4 Ambitieniveau De Noenes

Visie op hoofdlijnen
In de visie van de belangenvereniging De Noenes is De Noenes “een buurtschap in de gemeente
Haaren, waar iedereen vrij naar eigen keuze kan wonen en/of recreëren. Het groene, landelijke en
rustige karakter van de Noenes, met beperkte verstening en ruim opgezette percelen blijft
behouden. De nieuwste generatie levensloopbestendige woningen voldoen aan alle eisen van
deze tijd en kunnen zodanig ingericht worden dat de impact op het milieu en de omgeving zo
beperkt mogelijk is.”

Figuur 3.3 bestemmingsplan de Noenes 87
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De kwaliteit en karaktereigenschappen van De Noenes dienen na het actualiseren van het
bestemmingsplan in stand te blijven. Dat betekent dat ingezet wordt op het behoud van de
huidige verschijningsvorm van De Noenes waarbinnen wonen en recreëren harmonieus
samengaan.

De gewenste planologische regeling
Om de kwaliteit van de buurtschap te kunnen behouden en de in gang gezette verpaupering te
kunnen keren is een actueel bestemmingsplan voor De Noenes dat aansluit bij het huidige
gebruik van het gebied een vereiste. Het bestemmingsplan zal het recreatieve gebruik bevatten
en daarnaast voor een deel van de recreatiewoningen ook permanente bewoning mogelijk
maken met een aanduiding. Het is onduidelijk voor hoeveel percelen de aanduiding zal gelden.
Voor dit haalbaarheidsonderzoek hanteren we als uitgangspunt dat 90% van de percelen (dus
216 woningen) de functieaanduiding “Wonen toegestaan” krijgen. We kiezen bewust een hoog
percentage, omdat zo de maximale effecten inzichtelijk worden.

Het ambitieniveau voor de kwaliteitsverbetering van de woningen
De verblijven met een functieaanduiding ‘permanent wonen’ moeten voldoen aan Bouwbesluit
voor bestaande bouw. De vereniging geeft aan dat een verruiming van de woningen naar een
woonoppervlak van 90 m2 wenselijk is om te voldoen aan de eisen van de tijd en
het verkrijgen van een algehele kwaliteitsverbetering. Dit is ook nodig om de ambities op het
gebied van levensloopbestendigheid en duurzaamheid waar te kunnen maken.
Voor het verblijf van een gezin met kinderen is het nodig op de verdieping verblijfsruimte te
kunnen creëren die voldoet aan het vigerende bouwbesluit. Hiervoor is het wenselijk de
goothoogte te kunnen verhogen van 3 naar 3,5 meter en de nokhoogte te verhogen van 4,5 naar
7 meter. Dit geeft ook betere mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen.
Een woning als omschreven heeft een inhoud van 470 m3. Dit ziet men ook als een gewenst
maximum voor het gebied.
Om de esthetische kwaliteit te verbeteren en een grotere ontwerpvrijheid te verkrijgen voor het
bouwen van levensloop bestendige grotendeels gelijkvloerse woningen moet onderzocht worden
of het bouwoppervlak met een deel laagbouw kan worden vergroot, met de restrictie de inhoud
van 470 m3 niet te overschrijden..
Door de mogelijkheid de woningen te verruimen is het ook realistisch de nu aanwezige illegale
bouwsels te saneren. Deze bouwsels zijn aangebracht om meer ruimte te verkrijgen, waarbij de
grenzen van de bouwregels zijn opgezocht en deels overschreden. Dit heeft geresulteerd in de
eerder genoemde verrommeling van percelen met al dan niet tijdelijke bouwwerken. Op De
Noenes zal een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit tot stand kunnen worden gebracht door
ruimte te bieden aan een groter woonoppervlak. Een grotere bouwhoogte en een groter
bebouwingsoppervlak zal daarentegen door de groene omlijsting van de poercelen nauwelijks
effect hebben op de beleving van De Noenes.
Deze uitbreidingsmogelijkheid is in dit haalbaarheidsonderzoek meegenomen bij de analyses.

In het nieuwe bestemmingsplan dienen de maximale maten, zoals overeengekomen met de
gemeente, te worden meegenomen. Voor zover op grond van de omgevingsaspecten
beperkingen worden gesteld aan de woningen zal dit in het bestemmingsplan worden
meegenomen.

Het ambitieniveau voor de openbare ruimte
De leden van belangenvereniging De Noenes willen het bestaande karakter van De Noenes zo
veel mogelijk behouden. Voor zowel de bewoners van De Noenes als voor de gemeente is er
geen aanleiding de huidige inrichting aan te passen als gevolg van het toestaan van permanente
bewoning. Feitelijk zal er weinig verandering in gebruik plaatsvinden. Wel wordt er gestreefd
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naar het verbeteren van de kwaliteit op de percelen en de openbare ruime door de staat van
onderhoud te verbeteren. De gemeente is akkoord met dit uitgangspunt onder voorwaarde dat
geborgd wordt dat herbestemming niet leidt tot (rechtmatige) claims over opwaardering van de
openbare ruimte in een later stadium. Het ambitieniveau zal onderdeel van de overeenkomsten
zijn, die worden gesloten tussen de individuen en de gemeente bij vaststelling van het
bestemmingsplan met als uitgangspunt het huidige niveau te handhaven en kwaliteitsverbetering
te waarborgen.

Los hiervan is het voor beide partijen (gemeente en De Noenes) van belang dat het bestaande
niveau goed beheerd en onderhouden wordt. Dit heeft betrekking op onder andere
weginspecties, toezicht, beheer en onderhoud. Samenwerking tussen de gemeente Haaren en de
eigenaren/gebruikers van De Noenes is en blijft daarbij onontbeerlijk. Alleen dan kan het
gewenste kwaliteitsniveau worden bereikt en behouden.
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4 Toetsing aan wet- en regelgeving

De eerste voorwaarde van de gemeente Haaren luidt dat “legalisatie moet voldoen aan de wet-
en regelgeving van het Rijk, de provincie en ander relevant beleid”. In dit hoofdstuk toetsen we
een herbestemming van De Noenes ten gunste van wonen aan het vigerende Rijks- en provinciaal
beleid en de wet- en regelgeving op de relevante omgevingsaspecten.

4.1 Toetsing aan Rijksbeleid

In 2003 heeft de toenmalige minister Dekker (VROM) een verruimd beleidskader geformuleerd
voor de omgang met de veelvoorkomende praktijk van permanente bewoning van
recreatiewoningen. Het beleid kende een decentrale uitvoering: gemeenten kunnen zelf
beslissen hoe met permanente bewoning om te gaan:

• Handhaven van de recreatieve bestemming,

• Gedogen door middel van persoonsgebonden beschikkingen

• Legalisatie van het gebruik als woning door herbestemming.

Het beleidskader bevatte voorwaarden, waaraan een recreatiepark moest voldoen om voor
legalisatie in aanmerking te komen:

• De woning moet op 31 oktober 2003 onrechtmatig worden bewoond; voor complexen
geldt dat die in grote mate onrechtmatig moeten worden bewoond.

• De woning moet zijn gelegen buiten waardevolle en/of kwetsbare gebieden, zoals de
Vogel- en Habitatrichtlijngebieden, de natuurbeschermingsgebieden en de Ecologische
Hoofdstructuur.

• De woning moet voldoen aan het bouwbesluit voor regulier woningen.

• De bestemmingswijziging mag niet in strijd zijn met de milieuwetgeving.

• De parken mogen niet bedrijfsmatig worden geëxploiteerd.

Buurtschap De Noenes is geen recreatiepark, wordt niet bedrijfsmatig geëxploiteerd en werd op
31 oktober 2003 in grote mate bewoond (getuige de 118 afgegeven persoonsgebonden
beschikkingen in 2006 en 2007). In het haalbaarheidsonderzoek wordt onderzocht of De Noenes
buiten waardevolle en/of kwetsbare gebieden ligt, de woningen voldoen aan het bouwbesluit en
een herbestemming past binnen de milieuwetgeving.

Het verruimde beleid is vertaald naar de Nota Ruimte die in januari 2006 in werking is getreden.
Met het inwerkingtreden van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) per 13 maart
2012 en het besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) per 31 december 2012 is de
Nota Ruimte komen te vervallen. In de SVIR en de Barro zijn geen specifieke regels inzake
recreatiewoningen opgenomen. Het Rijk voert geen ruimtelijk beleid inzake permanente
bewoning van recreatiewoningen, maar geeft beleidsvrijheid aan de lagere overheden. De
provincie Noord- Brabant heeft vanuit provinciaal belang zelf beleid ontwikkeld op dit gebied.
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4.2 Toetsing aan provinciaal beleid

In 2014 heeft de provincie Noord-Brabant een actualisatie van de Verordening Ruimte
vastgesteld. De Verordening Ruimte biedt de kaders voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid. Bij
vaststelling van een bestemmingsplan dient deze, voor zover van toepassing, te voldoen aan de
Verordening Ruimte. De verordening vloeit voort uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) waarin
een duidelijk onderscheid gemaakt is tussen visie en beleid en de doorwerking van beleid naar
andere overheden. De visie en het beleid zijn opgenomen in de Structuurvisie Ruimtelijke
Ordening (SVRO). De visie bindt alleen de provincie. Het beleid dat door moet werken naar
andere overheden wordt in de Verordening Ruimte vastgelegd. De verordening heeft een zelfde
status als een wet.

In de verordening is de buurtschap aangewezen binnen de groenblauwe mantel en
attentiegebied ecologische hoofdstructuur. De groenblauwe mantel vormt het gebied tussen de
ecologische hoofdstructuur en het landelijk gebied en het stedelijk gebied. De groenblauwe
mantel bestaat overwegend uit multifunctioneel landelijk gebied met grondgebonden landbouw.
Het beleid in de groenblauwe mantel is gericht op het behoud en vooral de ontwikkeling van
natuur, watersysteem en landschap. Voor de natuur betekent dit vooral versterking van de
leefgebieden voor plant- en diersoorten en de bevordering van de biodiversiteit buiten de EHS.
Recreatiebedrijven zijn binnen de groenblauwe mantel goed inpasbaar. Om de effecten op de
omgeving te beheersen is een maat gesteld aan de omvang van de toelaatbare bebouwing.

Figuur 4.1: Verordening Ruimte bron: ruimtelijkeplannen.nl

De aanwijzing attentiegebied EHS is vooral bedoeld om een negatief effect op de
(grond)waterstand in een natte natuurparel te kunnen voorkomen dan wel in ieder geval
beheersen. Activiteiten die een negatief effect kunnen hebben zijn aan een extra vergunning
gebonden, die door het waterschap wordt beoordeeld.
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Op grond van de Verordening Ruimte is permanente bewoning van recreatiewoningen niet
toegestaan. De verantwoordelijkheid voor het tegengaan van permanente bewoning ligt bij de
gemeente. In 2014 heeft de provincie voor drie recreatieparken een uitzondering gemaakt op
deze regel. Voor Parc Patersven (Zundert), Stille Wille (Oirschot) en De Spranckelaer (Waalwijk)
heeft de provincie in principe het mogelijk maken van permanente bewoning toegestaan. Eerder
is deze uitzondering voor het recreatiepark ’t Soperse Bos (Maasdonk) gemaakt.
Om de permanente bewoning toe te kunnen staan dienen in de Verordening Ruimte van de
provincie Noord-Brabant de gronden aangewezen te worden als ”integratie stad-land”. Deze
aanwijzing biedt de mogelijkheid een bestemmingsplan op te stellen waarin de permanente
bewoning wordt toegestaan. Het mogelijk maken van de bewoning is op grond van deze
aanwijzing verbonden aan een kwaliteitsverbeteringsopgave voor het landschap. In hoofdstuk 9
van dit haalbaarheidsonderzoek wordt hier nader op ingegaan.

4.3 Omgevingsaspecten bij wijziging bestemmingsplan

De haalbaarheid van permanente bewoning op De Noenes hangt deels af van de
omgevingsfactoren. Het betreft milieuaspecten als geluid, externe veiligheid luchtkwaliteit en
dergelijke. Ook aspecten als natuur (flora- en fauna), archeologie, cultuurhistorie en water zijn
van belang. Onderstaand wordt van de milieuaspecten inzicht gegeven in de verwachtte effecten.
Benadrukt dient te worden dat dit nog geen kwalitatieve, dan wel kwantitatieve toets van de
aspecten is. Het geeft een eerste inzicht in de betreffende factoren. Voor zover mogelijk is een
eerste indicatie gegeven van het effect van ruimere bouwmogelijkheden voor de woningen op de
betreffende omgevingsfactoren.

Voor de overige aspecten (archeologie, bodem, cultuurhistorie, etc.), met uitzondering van
natuur, is nog geen inzicht gegeven. Deze aspecten zullen over het algemeen aanvullende
randvoorwaarden geven, maar geen bepalende factor zijn in de haalbaarheid.

4.3.1 Akoestiek

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van
de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is gerelateerd
aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De
betreffende zonebreedtes zijn in tabel 3.1 weergegeven.

Tabel 4.1: Zonebreedte wegverkeer

Aantal rijstroken Zonebreedte [m]

Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied

5 of meer - 600

3 of meer 350 -

3 of 4 - 400

1 of 2 200 250

Wegen rondom de Noenes
De afstand tot de dichtst bij De Noenes gelegen weg (de Noenes) bedraagt ruim 150 meter. Het
betreft een weg in buitenstedelijk gebied met 1 à 2 rijstroken. Een deel van het plangebied ligt
daarmee binnen de geluidzone van de Noenes. Onderzoek naar de effecten van deze weg op de
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woningen is noodzakelijk. Andere wegen liggen niet binnen een afstand van 250 meter van het
plangebied. De N65 ligt op een afstand van meer dan 400 meter en is ook niet van invloed op een
eventuele herbestemming.

Wegen op De Noenes
De wegen en paden op De Noenes dienen eveneens in de beschouwing te worden meegenomen.
De woningen zijn immers allen gelegen binnen de zone van 250 meter die als toetsingsafstand
zijn geformuleerd. Het betreft over het algemeen wegen met een puinverharding. Door de staat
van de wegen, het profiel van de wegen, de inrichting van de wegen en de korte afstand tot de
volgende zijstraat is het vrijwel onmogelijk een hoge snelheid te bereiken dan wel de maximum
toegestane snelheid te overschrijden.
Als gevolg van het toevoegen van maximaal 240 woningen zullen in het gebied circa 800
verkeersbewegingen per dag optreden. Dit verkeer verdeelt zich over de veelal doodlopende
wegen. Het betreft overwegend bestemmingsverkeer. Er is, gezien de ligging, geen sprake van
doorgaand gemotoriseerd verkeer. De gronden noordelijk van het gebied zijn niet immers slechts
toegankelijk voor langzaam verkeer.

Uitbreiding van de woningen
Een uitbreiding van de woningen zal niet direct gevolgen hebben voor akoestiek. De interne
wegen hebben geen of nauwelijks een geluidseffect op de dichtst naar de weg gekeerde gevel.
Het dichter naar de weg plaatsen van een gevel zal naar verwachting deze situatie niet
veranderen. Wanneer de uitbreiding van de woningen aan de van de weg afgekeerde gevel van
de woning plaatsvinden is er geheel geen effect te verwachten.

Conclusie
Gezien de lage intensiteit op de wegen rondom De Noenes is de verwachting dat het
wegverkeerslawaai geen beperkende factor zal zijn. De wegen hoeven derhalve niet nader
onderzocht te worden en leveren naar verwachting geen beperkingen op voor de haalbaarheid
van de permanente bewoning. Wel zal bij het opstellen van het bestemmingsplan aantoonbaar
moeten worden gemaakt dat akoestiek inderdaad geen probleem vormt door de daadwerkelijke
intensiteiten af te zetten tegen de afstanden van de as van de weg tot de woningen.
Eventuele verruiming van de woningen ondervindt geen beperkingen vanuit geluid. Waar nodig
kan in het bestemmingsplan sturing worden gegeven (situering bouwvlak) aan de locatie van
ontwikkelingsruimte van de woningen als daar aanleiding voor is.

4.3.2 Luchtkwaliteit

Bij een luchtkwaliteitsonderzoek dient te worden uitgegaan van de uitvoeringsregels van de Wet
milieubeheer, te weten het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM), de regeling Niet
in betekende mate bijdragen, de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl 2007), de Regeling
projectsaldering luchtkwaliteit 2007 en het Besluit gevoelige bestemmingen luchtkwaliteitseisen.

Toetsing luchtkwaliteit
De luchtkwaliteit dient te worden getoetst op plaatsen waar significante blootstelling van
mensen plaatsvindt. Bij ruimtelijke plannen dient er voor twee situaties te worden getoetst:

1. toetsing van het effect op de luchtkwaliteit langs de wegen in de omgeving, waar de
invloed van de ontwikkeling op de verkeersintensiteit nog merkbaar zal zijn;

2. toetsing van de te verwachten luchtkwaliteit ter plaatse van de woningen binnen het
plangebied.
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Ad. 1.
De Algemene Maatregel van Bestuur ‘Niet in betekenende mate bijdragen’ (NIBM) bepaalt
wanneer de mate van luchtverontreiniging verwaarloosbaar is. In zo’n geval hoeft een project
niet langer meer getoetst te worden, ongeacht of in de huidige situatie al sprake is van een
overschrijding van grenswaarden.
De regeling geeft concrete getallen voor plannen die gaan over, bijvoorbeeld de bouw van
woningen en/of kantoren. De grens voor woningbouwplannen ligt op 1.500 woningen. Binnen
het plangebied van De Noenes is er sprake van maximaal 240 aanwezige recreatieverblijven waar
permanente bewoning mogelijk wordt. Dit houdt in dat het project als NIBM kan worden
beschouwd. Een toetsing aan de grenswaarden kan daardoor achterwege blijven.

Ad. 2.
Met betrekking tot het tweede punt kan een globale kwalitatieve
beoordeling worden uitgevoerd op basis van de situering van het plangebied. Er is geen
aanleiding te veronderstellen dat de grenswaarden voor PM10 en NO2 zullen worden
overschreden.

Verruiming van de woningen
Door een verruiming van de woningen worden de toetsingsvereisten niet beïnvloed, het aantal
woningen verandert er immers niet mee.

Conclusie
Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het aspect luchtkwaliteit geen
belemmering zal vormen voor de gewenste functieverruiming.

4.3.3 Bedrijven en milieuzonering

Voor de beoordeling van de invloed van De Noenes op de gevestigde bedrijven is gebruik
gemaakt van de systematiek van de VNG publicatie Bedrijven en milieuzonering 2009. Deze
publicatie geeft richtafstanden voor milieubelastende activiteiten ten opzichte van een
milieugevoelige bestemming zoals wonen. Het voldoen aan de richtafstanden kan aangemerkt
worden als een aanvaardbare ruimtelijke ordening. De richtafstanden gelden voor een gemiddeld
bedrijf binnen de betreffende branche en zijn afhankelijk van het omgevingstype waarbinnen de
milieugevoelige bestemming is gelegen.
Gezien de rustige ligging en kan gesteld worden dat sprake is van een ‘rustige woonwijk’. Voor dit
gebiedstype gelden de volgende richtafstanden:

Milieucategorie Rustige woonwijk
1 10 meter
2 30 meter
3.1 50 meter
3.2 100 meter
4.1 200 meter
4.2 300 meter
5.1 500 meter
5.2 700 meter
5.3 1000 meter

6 1500 meter
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Omliggende bedrijven
De afstand van het dichtstbij gelegen bedrijf is ruim 300 meter. Dat betekent dat de
bedrijfsactiviteiten, gelet op de afstand, zijn toegestaan in milieucategorie 4.2. Op kortere
afstand dan 300 meter van het gevestigde bedrijf zijn reeds bestemde woningen aanwezig.

Verruiming van de woningen
De verruiming van de woningen heeft geen gevolgen voor de afstanden tot de bedrijfsactiviteiten
in de omgeving van De Noenes.

Conclusie
De functieverruiming van De Noenes zal geen nadelige gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering.

4.3.4 Externe veiligheid

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het verminderen en beheersen van risico’s van
zware ongevallen met gevaarlijke stoffen in inrichtingen en tijdens het transport hiervan. Voor
inrichtingen zijn hiervoor regels gesteld in o.a. het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).
Voor het transport via buisleidingen in het Besluit externe veiligheid buisleidingen
(Bevb). Voor het transport via weg, spoor en water is het Besluit externe veiligheid
transportroutes (Bevt) het relevante beleidskader.

Risicobronnen
Op grond van de risicokaart is vast te stellen dat in en in de directe omgeving van het gebied
geen Bevi-inrichtingen zijn gelegen. Ook is er geen sprake van vervoer gevaarlijke stoffen op de
rondom het gebied gelegen wegen. De spoorlijn Tilburg-Den-Bosch ligt op bijna 3 km afstand en
is daarmee ook geen relevante risicobron in relatie tot het plangebied..
De risicokaart laat ook geen buisleidingen zien die van invloed kunnen zijn. De in de omgeving
aangewezen leidingen zijn allen waterleidingen van Brabant Water en vallen derhalve niet onder
de werkingssfeer van het Bevb.

Voor de recreatiewoningen is in het gebied van oudsher een aantal propaantanks aanwezig voor
particulier gebruik. Een deel van de propaantanks is reeds gesaneerd. Een deel van de
propaantanks is nog op het terrein aanwezig en in gebruik. De exacte locaties van de aanwezige
tanks ten opzichte van de woningen waar permanente bewoning wordt beoogd, evenals de
grootte van de tanks en de frequentie van bevoorrading, dient ten tijde van het opstellen van het
bestemmingsplan inzichtelijk worden gemaakt. Op grond daarvan kan worden bepaald of de
tanks een belemmering vormen voor de betreffende woningen om permanente bewoning
mogelijk te maken. Bewoning is binnen de risicocontouren van de propaantanks in principe niet
toegestaan. Aangezien het om kleine propaantanks gaat voor particulier gebruik dient rekening
te worden gehouden met risicocontouren van circa 10 tot 25 meter.

Verruimen van de woningen
Het verruimen van de woningen kan de woningen dichter bij risicobron brengen. Aangezien er
geen risicobronnen aanwezig zijn in de omgeving zal het verruimen van een woning geen effect
hebben. Ten aanzien van de propaantanks dienen de risicocontouren in acht te worden genomen
bij het bepalen van de bouwvlakken.
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Conclusie
Op grond hiervan kan worden gesteld dat externe veiligheid vooralsnog geen beperking heeft op
de functieverruiming. De aanwezigheid van de propaantanks kan ertoe leiden dat voor een aantal
woningen permanente bewoning niet zondermeer mogelijk is. Dit vraagt om uitwerking in het
kader van het bestemmingsplan.

4.3.5 Geur en veehouderijen

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) is op 1 januari 2007 in werking getreden en is het
toetsingskader wat betreft geurhinder uit dierenverblijven. Rondom het recreatieterrein De
Noenes bevinden zich diverse veehouderijen. Deze veehouderijen zijn mogelijke bronnen voor
geurhinder ten opzichte van geurgevoelige objecten4. Geurgevoelige objecten zijn bijvoorbeeld
woningen, ziekenhuizen en bedrijfsgebouwen waar mensen verblijven.
Uit de jurisprudentie en de definitie van geurgevoelige objecten is op te maken dat
“recreatiewoningen” als geurgevoelig object worden aangemerkt. In de huidige situatie vallen de
recreatiewoningen al onder de werkingssfeer van de Wgv. Bij toevoeging van de functie van
permanent wonen, zou de geurgevoeligheid van deze objecten gelijk moeten zijn. De normen die
bij geurgevoelige objecten worden gehanteerd, zijn afhankelijk van de ligging van deze objecten.
Voor ligging in de concentratiegebieden en in de bebouwde kom gelden standaardnormen.
Gemeenten kunnen afwijken van de standaardnormen door een geurverordening vast te stellen.
De gemeente Haaren heeft in een gebiedsvisie onderbouwd waarom andere normen voor
geurbelasting gelden binnen verschillende deelgebieden van de gemeente. De afwijkende
normen zijn vastgesteld in de vorm van een gemeentelijke geurverordening.

Situering omliggende veehouderijen
Er liggen verschillende veehouderijen in de omgeving van De Noenes. Voor de beoordeling van
de geurbelasting is van belang het onderscheid tussen veehouderijen waar dieren gehouden
worden waarvoor geuremissienormen in de Regeling geurhinder en veehouderij zijn vastgesteld
en overige veehouderijen. Voor de eerste groep gaat het om twee veehouderijen gelegen aan de
weg Noenes op nummer 15 (melkrundvee en varkensvermeerdering) en op nummer 16
(geitenhouderij). De overige in de omgeving gelegen veehouderijen vallen alle in de categorie
‘overige’ en betreffen melkrundveehouderijen. Voor melkrundvee zijn geen geuremissiefactoren
vastgesteld maar deze moeten voldoen aan minimaal vereiste afstanden die in de Wgv dan wel
de geurverordening zijn vastgelegd.

Geurverordening
De gemeente Haaren heeft een gebiedsvisie en een geurverordening opgesteld.

In de gebiedsvisie van 26 februari 2008 is onderbouwd dat de gemeente in haar verordening
andere dan de wettelijke ‘vaste afstanden’ en ‘andere normen voor geurbelasting’ kan
vastleggen voor de volgende gebieden:
- een norm van 14 Oue/m3 voor de maximale geurbelasting op de bedrijfsterreinen binnen de

gemeente, te weten ’t Hopveld te Haaren, Industrieweg te Helvoirt en Broxven te Esch.
- een vaste afstand van 50 meter ten opzichte van geurgevoelige objecten binnen de

bedrijfsterreinen

4 Het begrip geurgevoelig object is in artikel 1 Wet geurhinder en veehouderij nader gedefinieerd: “Gebouw, bestemd

voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruik voor menselijk wonen of menselijk verblijf en
die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt.”
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- een vast afstand van minimaal 50 meter binnen de overige bebouwde kom voor zover dit
betrekking heeft op bedrijven tot maximaal 56 stuks dieren waarvoor vaste afstanden gelden
en 100 meter voor bedrijven vanaf een omvang van 126 stuks dieren waarvoor vaste
afstanden gelden. Voor bedrijven met een bedrijfsomvang tussen de 56 en 126 stuks dieren
bestaat een recht evenredig verband tussen de bedrijfsomvang en de afwijkende vaste
afstand.

Buiten genoemde gebieden gelden de wettelijk vastgelegde normen.
De gemeente heeft de betreffende geurverordening op 10 april 2008 vastgesteld.

De gebiedsvisie van 9 oktober 2009 en de daarbij behorende verordening betreffen een
aanvulling op de in 2008 vastgestelde gebiedsvisie en geurverordening en gaat specifiek in op het
vaststellen van andere normen voor geurbelasting voor de gebieden Distelberg, Eikendonk,
Lintbebouwing Capucijnenstraat (Biezenmortel), Assisië, Stichting Cello en De Noenes.

Toegespitst op de omgeving De Noenes omschrijft de gebiedsvisie het volgende:

Aanvankelijk (2008) is het gebied De Noenes beoordeeld als een omgeving vergelijkbaar met een
bebouwde kom. De objecten (woningen) binnen De Noenes genoten eenzelfde bescherming als
woningen welke zijn gelegen binnen de bebouwde kom.

Op grond van voortschrijdend inzicht en zich ontwikkelende jurisprudentie is in de gebiedsvisie
van 9 oktober 2009 gemotiveerd dat, gezien de onderlinge afstanden tussen de aanwezige
woningen en de omgeving waarin deze zijn gelegen, de woningen (de voor geurhinder gevoelige
objecten) binnen De Noenes en Distelberg beoordeelt kunnen worden als zijnde objecten
gelegen buiten de bebouwde kom. Hiervoor geldt een geurbelastingsnorm van maximaal 14
OUE/m3. Voor de gebieden Distelberg en De Noenes is bij raadbesluit van 21 januari 2010 de
gewijzigde geurverordening vastgesteld waarin de waarde van 14 OUE/m3 is gaan gelden voor
objecten binnen deze deelgebieden. De gebiedsvisie laat verder zien dat bij groei van de
omliggende agrarische bedrijven tot aan deze maximale norm, de gemiddelde geurbelasting
slechts in geringe mate toeneemt ten opzichte van de
‘toen bestaande’ situatie (norm 3 OUE/m3). Deze gemiddelde geurbelasting komt, bij een waarde
van 14 OUE/m3, overeen met <1 tot 12% geurgehinderden wat zich vertaalt in een zeer goed tot
redelijk goed leefklimaat.
Nu het leefklimaat binnen De Noenes in de worst-case situatie, i.c. alle omliggende agrarische
bedrijven ontwikkelen zich tot aan de maximale norm van 14 OUE/m3, tenminste redelijk goed
blijft kan, in het kader van deze haalbaarheidsstudie, worden gesteld dat geurhinder afkomstig
van de omliggende agrarische bedrijven geen belemmering vormt voor het omzetten van de
recreatiewoningen naar permanent woningen.

Nu de norm voor geurbelasting in de geurverordening is vastgelegd op 14 OUE/m3 waar deze
eerst 3 OUE/m3 was, ontstaat er geen beperking voor bedrijfsontwikkelingen van omliggende
agrarische bedrijven. Volgens de gebiedsvisie leidt dit tot een matig positief effect voor
mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling.

Opmerking5

De gemeente heeft in haar geurverordening van 21 januari 2010 voor de gebieden Eikendonk,
lintbebouwing Capucijnenstraat, Assisië, Stichting Cello een waarde voor maximale geurbelasting

5 Onderstaande opmerkingen vormen geen relatie met deze haalbaarheidsstudie maar zijn op verzoek van de gemeente

toegevoegd
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van 6 OUE/m3 vastgesteld. Voor de gebieden Distelberg en De Noenes is een waarde voor
maximale geurbelasting van 14 OUE/m3 vastgesteld.
De gebiedsvisie die ten grondslag ligt aan deze verordening heeft de volgende scenario’s
beschouwd:

1. op basis van de normen uit de verordening van 2008 (3 OUE/m3 voor De Noenes);
2. op basis van de normen uit de verordening van 2008 met een norm van 6 OUE/m3 voor

de gebieden Distelberg, Eikendonk, lintbebouwing Capucijnenstraat (Biezenmortel),
Assisië, Stichting Cello en De Noenes;

3. op basis van de normen uit de verordening van 2008 met een norm van 14 OUE/m3 voor
de gebieden Distelberg, Eikendonk, lintbebouwing Capucijnenstraat (Biezenmortel),
Assisië, Stichting Cello en De Noenes;

4. op basis van de normen uit de verordening van 2008 met een norm van 6 OUE/m3 voor
de gebieden Eikendonk, lintbebouwing Capucijnenstraat (Biezenmortel), Assisië,
Stichting Cello en een norm van 14 OUE/m3 voor de gebieden Distelberg, en De Noenes.

Scenario 4 is vastgelegd in de geurverordening van 21 januari 2010.

In de gebiedsvisie is omschreven dat het leefklimaat op De Noenes bij de huidige norm voor
geurbelasting van 14 OUE/m3 is te kwalificeren als ‘zeer goed’ tot ‘redelijk goed’.

Op pagina 10 van de gebiedsvisie worden de rekenresultaten van de verschillende scenario’s
besproken. Citaat: Ook hier is te zien dat de resultaten van de scenario’s 2, 3 en 4 vrijwel gelijk
zijn. Met andere woorden dat het opnemen van een norm van 6, 14 of de combinatie van 6 en 14
OUE/m3 in plaats van 3 OUE/m3 voor de gebieden Distelberg, Eikendonk, lintbebouwing
Capucijnenstraat (Biezenmortel) Assisië, Stichting Cello en De Noenes nauwelijks invloed heeft op
de achtergrond geurbelasting in de betreffende gebieden’.
Concreet betekent dit dat het leefklimaat in het gebied De Noenes nauwelijks beïnvloed wordt
door het stellen van andere normen voor geurbelasting (6 of 14 OUE/m3 ) op de geurgevoelige
objecten binnen De Noenes. Bij een norm voor individuele geurbelasting van 14 OUE/m3 bedraagt
de berekende achtergrondbelasting gemiddeld 5 OUE/m3 (spreiding van 3 – 11 OUE/m3). Bij een
norm voor individuele geurbelasting van 6 OUE/m3 bedraagt de berekende achtergrondbelasting
gemiddeld 5 OUE/m3 (spreiding van 3 – 10 OUE/m3).

Bekend is dat de gemeente voor omgevingen binnen haar grondgebied die niet behoren tot de
bebouwde kom maar wel een overwegende woonkarakter hebben, een andere norm voor
geurbelasting heeft vastgesteld, te weten 6 OUE/m3). De overweging of de geurverordening
aangepast zal moeten worden bij het permanent bewonen van de woningen op De Noenes, om
daarmee het gebied De Noenes gelijk te stellen aan de gebieden Eikendonk, lintbebouwing
Capucijnenstraat (Biezenmortel) Assisië, Stichting Cello valt buiten de reikwijdte van de
haalbaarheidsstudie. Dit ligt ter beoordeling bij de gemeente.

Conclusie
Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat met de gewenste functieverruiming een
aanvaardbaar woon- en leefklimaat op de planlocatie bestaat en behouden blijft en het toestaan
van permanent wonen geen nadelige gevolgen met zich meebrengt voor het aspect geur voor de
omliggende veehouderijen.
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Meer specifiek geldt het volgende:
1. Het leefklimaat op De Noenes is, bij de huidige norm voor geurbelasting van 14 OUE/m3,

te kwalificeren als ‘zeer goed’ tot ‘redelijk goed’.
2. De norm voor geurbelasting van 14 OUE/m3 leidt, ten opzichte van een eerder

vastgestelde norm van 3 OUE/m3 , tot een matig positief effect voor mogelijkheden voor
bedrijfsontwikkeling.

3. Het leefklimaat op De Noenes zal, bij een eventuele herziening van de norm voor
geurbelasting naar 6 OUE/m3 (strengere norm, minder geurhinder), beperkt positief
beïnvloed worden.

4. Het leefklimaat binnen De Noenes, bij de huidige norm geurbelasting (14 OUE/m3), staat
de verandering naar permanent wonen niet in de weg. De haalbaarheid is hiermee
aangetoond.

5. De gemeente heeft voor omgevingen binnen haar grondgebied die niet behoren tot de
bebouwde kom maar wel een overwegende woonkarakter hebben, een andere norm
voor geurbelasting vastgesteld, te weten 6 OUE/m3). Het is aan de gemeente ter
overweging om, bij functieverandering naar permanente bewoning op De Noenes, voor
deze omgeving eveneens de norm voor 6 OUE/m3 vast te leggen in een geurverordening.

4.3.6 Spuitzones open teelt

Wonen nabij agrarische gronden is veelal aantrekkelijk echter dit heeft ook een keerzijde. Open
teelten dienen bespoten te kunnen worden met gewasbeschermingsmiddelen (onder andere bij
fruit- en boomteelten). Het bespuiten van de gewassen kan een schadelijk effect hebben op de
gezondheid van omwonenden. Het is daarom van belang om af te wegen of er een noodzaak is
om een spuitvrije zone aan te houden tussen de woningen en de agrarische gronden waar open
teelt is toegestaan en hoe groot die zone zou moeten zijn.

Omliggende agrarische bedrijven
Rondom De Noenes zijn op de agrarische gronden grondgebonden agrarische bedrijven
toegestaan. Open teelt is hier derhalve mogelijk. Het vigerende bestemmingsplan kent hiervoor
geen beperkingen. Wettelijk zijn er geen voorgeschreven normen voor de te hanteren afstand
tussen deze percelen en de woningen van De Noenes. Algemeen wordt een afstand van 50 meter
als vuistregel aangehouden tussen woningen en de te bespuiten gronden. Onder bepaalde
omstandigheden kan gemotiveerd van deze afstand worden afgeweken.

Op onderstaand figuur 4.2 is weergegeven wat de gevolgen zijn van het toepassen van de
vuistregel van 50 meter, gemeten vanaf de bestemmingsgrens van de gronden waar
grondgebonden agrarische bedrijven zijn toegestaan (bron: bestemmingsplan Buitengebied). Op
grond hiervan kan worden geconcludeerd dat een aantal percelen binnen de zone van 50 meter
is gelegen. Zonder nadere motivering is het op deze percelen niet zondermeer mogelijk
permanente bewoning toe te staan. De uiteindelijk in acht te nemen afstand is onder meer
afhankelijk van de toxiciteit van de toelaatbare gewasbeschermingsmiddelen, de
spuittechnieken, de rijsnelheid, het teelttype en de aan- of afwezigheid van een windhaag.
Gezien het huidige gebruik van de gronden is het niet aannemelijk dat open teelt plaatsvindt en
dat de spuitzones van 50 meter reëel zijn.
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Figuur 4.2: Spuitzones indicatief

Bij het opstellen van het bestemmingsplan dient nader te worden onderzocht of bewoning op
deze percelen alsnog tot de mogelijkheden behoort. De plaatselijke situatie alsmede actuele
jurisprudentie is hiervoor bepalend.

Conclusie
Ten aanzien van de aan te houden afstanden bestaan er geen wettelijke normen die in acht
genomen moeten worden. Bij het hanteren van de vuistregel van 50 meter geldt er een
beperking voor een aantal percelen waar permanente bewoning niet zondermeer toegestaan zou
zijn. Nader onderzoek, rekening houdend met de situatie ter plaatse, is wenselijk in het kader
van het bestemmingsplan.

4.3.7 Natuur

Bij een bestemmingsplanwijziging moet rekening worden gehouden met aanwezige
natuurwaarden. Deze waarden worden bij voorkeur behouden. Als dit niet mogelijk is, dan zal
compensatie en/of mitigatie moeten plaats te vinden. Bij natuurbescherming in ruimtelijke
ontwikkelingen is er sprake van twee soorten bescherming:

1. gebiedsbescherming. Dit betreft het behoud en het ontwikkelen van belangrijke en
waardevolle natuurgebieden. De gebiedsbescherming is voornamelijk vastgelegd in de
Natuurbeschermingswet 1998 (Nb wet);

2. soortenbescherming. Naast het beschermen van natuurgebieden, is ook
soortenbescherming belangrijk: ervoor zorgen dat waardevolle of zeldzame flora- en
fauna-soorten beschermd worden. Soortenbescherming is vastgelegd in de Flora en
fauna-wet (Ff-wet).
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Kwetsbaarheid De Noenes en omgeving
De Noenes grenst aan de ecologische hoofdstructuur (EHS) maar maakt er geen deel van uit. Het
Natura2000-gebied 'Kampina & Oisterwijkse Vennen' is gelegen op circa drie kilometer. Het
Natura2000-gebied ‘Loonse en Drunense Duinen en Leemkuilen’ is gelegen op een afstand van
circa vijf kilometer.

Figuur 4.3: Begrenzing EHS (bron: Verordening Ruimte 2014)

Omdat De Noenes op een afstand van ruim drie kilometer ligt van het Natura2000 gebied is het
voor zover nu te overzien, niet noodzakelijk aan te tonen of de functieverruiming een negatieve
effecten heeft op de wettelijk beschermde natuurwaarden (gebiedsbescherming). Voor wat
betreft de naastgelegen EHS dient te worden onderzocht of aanwezige beschermde flora- en
faunasoorten geen significante hinder ondervinden van ruimtelijke ontwikkelingen. Met een
ecologisch onderzoek kan dit in een bestemmingsplan aangetoond worden. Uit het onderzoek
dient te blijken of maatregelen noodzakelijk zijn.

Verruimen van de woningen
Het verruimen van de woningen van 60 m2 tot 90 m2 heeft op zich geen effect op de aanwezige
natuurwaarden. Echter wanneer het verruimen van de woningen als effect heeft dat meer
bewoners mogelijk zijn in de buurtschap dient het effect daarvan op het naastgelegen EHS gebied
nader te worden onderbouwd. Bij het uitvoeren van het noodzakelijk onderzoek in het kader van
het opstellen van het bestemmingsplan dient dit te worden meegenomen. De verwachting is dat
de effecten gering zijn.
Voorafgaand aan het verbouwen van de woningen dient een flora- en faunatoets te worden
uitgevoerd naar de effecten van de verbouwingen op de aanwezige natuurwaarden.

Conclusie
Eind 2008 is, voor een bouwvergunning voor een woning aan de noordrand van de buurtschap
een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat de aanwezige flora-
en fauna geen significante hinder ondervinden. De verwachting is dat de effecten door de
bestemmingswijziging eveneens niet significant zullen zijn.
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4.3.8 Waterhuishouding

Watertoets
Bij het opstellen van het bestemmingsplan waarbinnen permanente bewoning van De Noenes
wordt mogelijk gemaakt zal een watertoets opgenomen moeten worden conform de wettelijk
daaraan gestelde eisen. In de watertoets dient ingegaan te worden op de huidige
waterhuishouding in het gebied, de ontwikkelingen die zijn voorzien en de effecten daarvan op
de waterhuishouding. De functieverruiming tot recreatie en wonen heeft voor de
waterhuishouding, waaronder het rioolsysteem, waarschijnlijk weinig effect. Het rioolstelsel in
De Noenes is, volgens opgave van de gemeente, gelijk aan het stelsel in andere delen van de
gemeente. Er is in dat opzicht geen onderscheid gemaakt tussen recreatiegebieden en
woongebieden. De functieverruiming naar permanent wonen zal daarom niet van betekenis zijn.

Drinkwaterwingebied
Net zuidelijk van De Noenes is een drinkwaterwingebied van Brabant Water gelegen. Het gebied
strekt zich tot op de Scheurbroeksesteeg (zie figuur 4.4). De ligging naast het waterwingebied
heeft geen direct gevolg voor de haalbaarheid van het permanent wonen. Bij het opstellen van
het bestemmingsplan zal met de provincie afgestemd worden dat er verder geen gevolgen zijn
voor de functieverruiming.

Waterbergingsgebied
Het Helvoirts Broek is aangewezen als waterbergingsgebied. De Noenes is gelegen tot op de
grens van het aangewezen gebied. Een klein deel van het reserveringsgebied voor waterberging
valt binnen de grenzen van De Noenes (figuur 4.3). Voor de haalbaarheid van het permanent
wonen heeft dit geen directe invloed. In de watertoets komt dit nader aan de orde.

Figuur 4.4: Waterwingebied zuidelijk van De Noenes (bron: Verordening Ruimte 2014)

Verruimen van de woningen
Als gevolg van de wens om de woningen te kunnen verruimen zal er een waterbergingsopgave
volgen omdat het verhard oppervlak in het gebied kan toenemen. De exacte effecten hiervan zijn
pas te bepalen, wanneer de hoeveelheid toe te voegen verhard oppervlak per perceel bekend is.
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In samenspraak met het waterschap zal bij het opstellen van het bestemmingsplan de
waterbergingsopgave worden bepaald. Deze opgave is te combineren met de
kwaliteitsverbeteringsopgave voor het landschap (zie hoofdstuk 9).

Conclusie
Vanuit het aspect water zijn naar verwachting geen beperkende effecten voor de haalbaarheid
van permanente bewoning in De Noenes. Met de provincie moet afstemming plaatsvinden over
de ligging ten opzichte van het waterwingebied en de waterberging.
Indien een verruiming van de bouwmogelijkheden van de woningen wordt meegenomen in het
bestemmingsplan is gezien de omvang van de verruiming geen waterbergingsopgave
waarschijnlijk. Dit zal bij het opstellen van het bestemmingsplan in samenspraak met het
waterschap moeten worden afgestemd.
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5 Precedentwerking

“Legalisatie mag geen precedent scheppen.
Dit situatie op de Noenes moet uniek zijn in de gemeente Haaren. Er moet een antwoord gegeven
worden op de vraag wat deze situatie zo uitzonderlijk maakt ten opzichte van andere.”

In ruimtelijk beleid wordt met precedentwerking bedoeld dat een plan betrekking heeft op een
gebouw of een locatie, die zoveel lijkt op andere gebouwen en locaties in dezelfde gemeente, dat
het oneerlijk en onlogisch is om het bestemmingsplan alleen voor die plek of voor dat gebouw
aan te passen. Deze gevallen worden daarom niet op zichzelf beoordeeld en getoetst, maar
vragen om een beoordeling van een aanpassing van het bestemmingsplan voor alle vergelijkbare
locaties of gebouwen. Bij precedentwerking gaat het erom dat in gelijke gevallen gelijk gehandeld
moeten worden. Om een precedentwerking aan te nemen dient derhalve sprake te zijn van
gelijke gevallen.

In de hoofdstuk 3 is uitgebreid ingegaan op het karakter en de verschijningsvorm van De Noenes.
In de gemeente Haaren ligt één ander recreatiegebied, de recreatiewoningen aan het Spechtbos,
Fazantbos en Eekhoornbos, dat vergelijkbaar is. De eigenaren van de recreatiewoningen aan het
Spechtbos, Fazantenbos en Eekhoornbos hebben in 2006 de gemeente Haaren verzocht om de
permanente bewoning van de recreatiewoningen mogelijk te maken. De gemeenteraad van
Haaren heeft besloten permanente bewoning hier niet toe te staan.

De centrale vraag is of daar een gelijke zaak te maken is voor permanente bewoning of dat in
geval van De Noenes sprake is van een uniek geval in de gemeente Haaren. Hiertoe zijn beide
recreatiegebieden getoetst op de criteria die het Rijk stelt aan legalisering van de woonfunctie.
Concreet, we hebben voor het gebied Spechtbos, Fazantbos en Eekhoornbos gekeken of het
gebied - net als De Noenes - voldoet aan de volgende criteria:
- het gebied op 31 oktober 2003 in grote mate onrechtmatig werd bewoond;
- het gebied gelegen is buiten waardevolle en/of kwetsbare gebieden, zoals de Vogel- en

Habitatrichtlijngebieden, de natuurbeschermingsgebieden en de Ecologische
Hoofdstructuur;

- de woningen (op het eerste gezicht) voldoen aan het bouwbesluit voor regulier woningen;
- een bestemmingswijziging niet in strijd is met de milieuwetgeving;
- het gebied niet bedrijfsmatig is geëxploiteerd.

Bewoning op 31 oktober 2003

Figuur 5.1 indicatieve ligging Spechtbos,
Fazantbos en Eekhoornbos
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De recreatiewoningen hebben altijd een recreatieve functie gehad in het bestemmingsplan.
Ondanks dat dit niet is toegestaan, blijkt onder andere uit het betreffende verzoek van de
bewoners dat verschillende recreatiewoningen permanent bewoond worden. Ook al voor 31
oktober 2003.

Ligging buiten waardevolle en/of kwetsbare gebieden
Het gebied met de recreatiewoningen ligt in het noorden van de gemeente Haaren vlak tegen de
Loonse en Drunense Duinen aan. Het gebied de Loonse en Drunense Duinen is aangemerkt als
Natura2000 gebied. Het gebied met de recreatiewoningen ligt aan de rand van de uitlopers van
de Loonse en Drunense Duinen tussen de Distelberg en de Giersbergse Baan. Dit gebied is van
essentieel belang voor de instandhouding van de ‘Loonse en Drunense Duinen en Leemkuilen’ als
natuurgebied van internationale betekenis. In de Verordening Ruimte 2014 van de provincie
Noord-Brabant is het gebied met recreatiewoningen aangewezen als onderdeel van de EHS.

Het recreatiepark ligt in een kwetsbaar gebied naast een beschermd natuurgebied.

Figuur 5.2: Begrenzing Natura 2000 rondom Spechtbos, Fazantbos en Eekhoornbos

Figuur 5.3 Begrenzing Ecologische Hoofdstructuur (bron: Verordening Ruimte)
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Voldoen aan Bouwbesluit
De recreatiewoningen zijn in de jaren '60 en '70 opgericht als zomerhuisjes. Daarnaast is in het
bestemmingsplan een maximaal bebouwingsoppervlak opgenomen van maar 60 m2. Een toets
aan het huidige Bouwbesluit is niet uitgevoerd voor deze verkenning.

Strijdigheid milieuwetgeving
Ten aanzien van de milieuwetgeving is de situatie bij de Spechtbos, Fazantbos en Eekhoornbos
vergelijkbaar met die van De Noenes. Er zijn in de nabijheid geen noemenswaardige wegen, er
zijn geen bedrijfsactiviteiten, ten aanzien van externe veiligheid zijn er geen bijzonderheden te
verwachten. Geurhinder is naar verwachting geen probleem en luchtkwaliteit is niet van belang
gelet op het beperkt aantal woningen (minder dan 1.500). Het gebied grenst niet aan een
waterwingebied dan wel aan een waterbergingsgebied.

Geen bedrijfsmatige exploitatie
Er is geen sprake van bedrijfsmatige exploitatie van de woningen.

Conclusie
De ligging van het terrein Spechtbos, Fazantbos en Eekhoornbos ten opzichte van het Natura2000
gebied ‘Loonse en Drunense Duinen en Leemkuilen’ en de EHS in een kwetsbaar gebied maakt de
situatie onvergelijkbaar met dat van De Noenes. Op grond daarvan kan er geen sprake zijn van
precedentwerking.
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6 Integrale veiligheid

“De bewoning voldoet aan alle eisen op het gebied van integrale veiligheid.
Bij deze randvoorwaarde wordt getoetst aan het Bouwbesluit, de brandweereisen en de
bereikbaarheid voor hulpdiensten bij calamiteiten. Overige veiligheidsaspecten, zoals
buurtpreventie, kunnen een positieve bijdrage leveren.”

6.1 Toetsing aan Bouwbesluit

Het Bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken, zoals
(recreatie)woningen, in Nederland minimaal moeten voldoen. Het Bouwbesluit stelt aan een
bestaande woonfunctie zwaardere eisen met betrekking tot onder meer de brand- en
constructieveiligheid dan aan een (bestaande) logiesfunctie. Te denken valt aan bijvoorbeeld
eisen aan brandveiligheid, isolatienormen, verdiepingshoogtes en lichtinval.

In het verruimde beleidskader van minister Dekker staat dat de woningen moeten voldoen aan
het Bouwbesluit voor bestaande woningen uit 2003. Wanneer een recreatieverblijf niet voldoet
aan het Bouwbesluit voor bestaande woningen, komt het niet voor beleidsverruiming in
aanmerking. Wel kan de woning, die in eerste instantie niet aan het Bouwbesluit voldoet, na
aanpassing aan de eisen voldoen. In dat geval moet het recreatieverblijf worden aangepast aan
het Bouwbesluit niveau bestaande bouw. Als daarvoor bouwwerkzaamheden moeten worden
verricht, zijn op deze bouwwerkzaamheden de nieuwbouwvoorschriften voor woonfuncties van
toepassing. In het kader van de te verlenen omgevingsvergunning kan op grond van artikel 1.11
van het Bouwbesluit 2003 wel ontheffing worden verleend van de nieuwbouwvoorschriften.

In april 2012 is het nieuwe Bouwbesluit vastgesteld. In algemene zin zijn de richtlijnen ten
opzichte van het Bouwbesluit uit 2003 minder stringent geworden. Zo zijn bijvoorbeeld de
minimale afmetingen voor trappen e.d. nu alleen van toepassing op vluchttrappen in
woongebouwen, en zijn minimale afmetingen van een verblijfsgebied van 14 m² naar 10 m²
teruggebracht.

Bij het verlenen van de 118 persoonsgebonden gedoogbeschikkingen zijn de betreffende
woningen getoetst op het Bouwbesluit bestaande bouw uit 2003. Voor deze woningen kan dus
aangenomen worden dat deze voldoen aan het Bouwbesluit uit 2003. Aangezien de normen in
het nieuwe Bouwbesluit 2012 niet strenger maar juist minder stringent geworden zijn, gaan wij
er vanuit dat de woningen met een persoonsgeboden gedoogbeschikking ook hier aan zullen
voldoen.

Om het beeld te completeren, is voor een drietal woningen (zonder PGB) een aanvullende
toetsing verricht door een bouwkundige op het Bouwbesluit voor bestaande woningen 2012. De
resultaten van deze toets treft u aan in bijlage II. Uit de toetsing blijkt dat de drie woningen met
geringe aanpassingen zullen voldoen aan het Bouwbesluit voor bestaande woningen 2012. Het
betreft hier voornamelijk het ontbreken van rookmelders.

Tenslotte valt op dat het door de maximale nokhoogte van slechts 4,5 meter boven maaiveld,
zeer moeilijk is een vrije hoogte van 2.10 meter op verdiepingsniveau te realiseren. Meestal is
daarom op verdiepingsniveau sprake van een bergzolder. Of men heeft een creatieve oplossing
gezocht door de woning deels onder maaiveld aan te brengen.
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6.2 Toetsing brandveiligheid

In 2004 heeft het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA) een
veiligheidsonderzoek verricht naar de propaantanks op De Noenes. De kernvraag van het
onderzoek was of er een risicovolle situatie bestaat in het recreatiepark vanwege de destijds 113
propaantanks, mede in relatie tot de mogelijkheden voor zelfredzaamheid en rampenbestrijding
in het park. Uit het onderzoek volgen veiligheidsmaatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van
bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen, saneren en/of verbieden van propaantanks en
handhaving van milieuvoorschriften.

Omstreeks 2006 zijn vanuit de gemeente, in samenspraak met de brandweer en de vereniging De
Noenes, acties ondernomen om de brandveiligheid in dit gebied te verbeteren. Naar aanleiding
van het NIBRA onderzoek zijn de paden verbreed naar een minimale breedte van 4,5 meter, zijn
opstelplaatsen voor de calamiteitendiensten gecreëerd en is het aantal brandputten uitgebreid.
Verder zijn vrijwel alle percelen overgestapt op aardgas.

De brandweer Brabant-Noord heeft in juli 2015 het NIBRA-rapport getoetst op actualiteit. De
conclusies over effecten en kansen zijn nog steeds actueel. Wel zijn de wettelijke afstanden ten
aanzien van het opslaan van propaan gewijzigd. Sinds 2007 is hiervoor het Activiteitenbesluit het
wettelijk kader. Dit zal in het kader van het bestemmingsplan voor de nog resterende
propaantanks nader moeten worden onderzocht (zie § 4.3.5).

De brandweer stelt geen aanvullende eisen aan de woningen en infrastructuur vanuit oogpunt

van brandveiligheid voor de beoogde functieverruiming op de Noenes met de mogelijkheid tot

wonen.
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7 Woningmarkt

Legalisatie mag geen nadelige consequenties hebben op het woningbouwprogramma.
De dubbelbestemming mag geen onevenredige invloed op het woningbouwprogramma hebben.
Hierbij is van belang hoeveel panden, permanent, al dan niet met een gedoogbeschikking,
bewoond worden en wat het effect van de dubbelbestemming op de woningbouwmarkt is.

Het effect van het toekennen van permanente bewoning van recreatiewoningen op het
gemeentelijk woningbouwprogramma is altijd een zorgpunt voor de gemeenten waarin dit
vraagstuk speelt. In de afgelopen jaren heeft de provincie in het kader van de herbestemming
van de recreatieparken ‘t Soperse Bos, Patersven, De Spranckelaer en Stille Wille haar standpunt
over de relatie tussen herbestemming van recreatiewoningen en de omvang van het
gemeentelijk woningbouwprogramma bepaald. Dit standpunt is uitgewerkt en wordt toegepast
bij deze parken.

Op hoofdlijnen is het provinciale standpunt als volgt. Bezien vanuit de provinciale systematiek
van de vooruitberekening van de bevolking en de woningbehoefte heeft het omzetten van
permanent bewoonde recreatiewoningen in ‘reguliere woningen’ geen gevolgen voor het
gemeentelijke woningbouwprogramma. Veelal gaat het bij dergelijke ‘omkat-acties’ om parken
waar al een groot deel van de recreatiewoningen permanent wordt bewoond.

In de provinciale prognose worden huishoudens, die permanent in een recreatiewoning wonen -
als ze al in de betreffende gemeente woonachtig/ingeschreven zijn - beschouwd als niet-
woningbehoevend. Zij bewonen immers een recreatiewoning, die (door het CBS) niet als woning
wordt meegeteld. Op het moment dat een permanent bewoonde recreatiewoning wordt
omgezet in een ‘reguliere woning’, dan betekent dit dat de betreffende huishoudens
woningbehoevend worden (en soms ook op papier naar de betreffende gemeente verhuizen, dat
vervolgens weer is terug te vinden in de migratiegegevens). Deze toename van de
woningbehoefte, waar in de provinciale prognose geen rekening mee is gehouden, gaat echter
gelijk op met een toename van de woningvoorraad (want de omzetting, die moet worden
doorgegeven aan het CBS, leidt tot een correctie van de woningvoorraad). Per saldo heeft deze
omzetting dus geen effect op het gemeentelijke woningbouwprogramma. Samengevat: Het
aantal inwoners wordt vergroot maar dat geldt ook voor het aantal woningen. Er vindt, als gevolg
van de omzetting, geen toename of afname van de woningbehoefte plaats.

In een eerstvolgende actualisering van de prognose naar woningbehoefte worden deze gegevens
meegenomen. Introductie van permanente bewoning op De Noenes zou administratief moeten
worden verwerkt door:

a. opneming van alle bewoners van percelen met een functieaanduiding “Wonen
toegestaan” in de GBA van Haaren (voor zover de betreffende bewoners al niet zijn
opgenomen);

b. eenmalige verhoging van de woningbehoefte in Haaren met een omvang gelijk aan het
aantal huishoudens op De Noenes dat in de GBA van Haaren is ingeschreven;

c. eenmalige verhoging van de woningvoorraad van Haaren met alle woningen op De
Noenes met een functieverruiming;

d. de aanpassing ad (b) en (c) wordt beschouwd als een administratieve correctie die op
het migratiesaldo geen invloed heeft;

e. gebruik als recreatiewoning van een woning die behoort tot de woningvoorraad van De
Noenes is toegestaan. Er zijn dus geen ingewikkelde handhavingsacties door de
gemeente nodig.



Woningmarkt

41

De functieverruiming van woningen op De Noenes ten gunste van wonen hoeft dus geen effect te

hebben op het gemeentelijk woningbouwprogramma, wanneer de bewoners van de

desbetreffende woningen zich inschrijven in de GBA. e 156 adressen waarvan één of meer

bewoners reeds ingeschrevenen staat in het GBA hebben sowieso geen effect op het

woningbouwprogramma.
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8 Financiële effecten

De toekomstige (bestemmingsplan)situatie moet ten opzichte van de huidige situatie voor de
gemeente budgettair neutraal zijn.
De kosten die bij de motivering van deze randvoorwaarde meegenomen dienen te worden zijn in
ieder geval de kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan, forensenbelasting,
toeristenbelasting, OZB, bijdrage gemeentefonds, afvalinzameling, WMO, planschade,
legeskosten en bijdrage uit recreatie en toerisme.

Invoering van een dubbelbestemming heeft financiële effecten voor zowel de eigenaren als voor
de gemeente. De kosten hangen samen met beheer en onderhoud, aanpassingen aan de woning,
beleid & planologie, belasting en bestedingen. We beperken ons tot de effecten die de
dubbelbestemming ten opzichte van het handhavingsscenario heeft voor de gemeente.

Bij de financiële effecten is onderscheid te maken in directe en indirecte effecten. De directe
effecten hebben we getracht - ondanks alle onzekerheden - globaal te kwantificeren (orde van
grootte) op basis van kengetallen en actuele tarieven. De directe inkomsten en uitgaven voor de
gemeente bestaan in hoofdlijnen uit belastinginkomsten, uitkeringen uit het gemeentefonds en
uitkeringen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

8.1 Effect op uitkeringen Wmo

De hoeveelheid mensen die permanent woont op De Noenes heeft invloed op de hoeveelheid
aanvragen voor voorzieningen betaald uit Wmo gelden, omdat alleen een vergoeding kan
worden aangevraagd in de woongemeente. Hierbij is een onderscheid in inkomensondersteuning
en individuele Wmo-voorzieningen.

Inkomensondersteuning
In Haaren zijn circa 88 uitkeringen voor levensonderhoud voor 13.587 inwoners, gemiddeld 0,6
per 100 inwoners. Op basis van het maximale scenario (zie § 3.3) zouden er bij een
dubbelbestemming 1206 personen 'bijkomen' (herbestemming van alle woningen min degene die
reeds ingeschreven staan in het GBA), gemiddeld dus 0,7 uitkeringen extra. Vanwege de
leeftijdsopbouw op De Noenes met relatief veel oudere bewoners, is de verwachting dat het
beroep op inkomensondersteuning relatief laag zal zijn. Uit gemeentelijke cijfers over 2014 blijkt
dat een uitkering de gemeente bij alleenstaanden ongeveer € 12.680 op jaarbasis (zonder
uitvoeringskosten) kost. Als aanname gaan we daarom uit van een extra kostenpost van circa €
9.000 per jaar.

Individuele Wmo-voorzieningen
Zonder uitvoeringskosten waren de uitgaven minus de eigen bijdragen voor de individuele Wmo-
voorzieningen in 2014 € 1.011.447. Voor 120 extra inwoners zou dat afgerond een extra
kostenpost van € 9.000 per jaar zijn. Voor deze voorzieningen is de verwachting dat de uitgaven
hoger dan gemiddeld zullen liggen. De reden hiervoor is wederom de leeftijdsopbouw van de
bewoners.

6 In het maximale scenario gaan we er vanuit dat 90% van de percelen (dus 216 woningen) permanent bewoond zullen

worden. De reeds ingeschrevenen in het GBA (156 adressen) worden al meegerekend, dus het betreft 60 woningen extra.
Uitgaande van een gemiddelde woningbezitting van twee personen per woning, geeft dit een toename van 120 personen.
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8.2 Effect op uitkering gemeentefonds

De hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds hangt samen met een diversiteit aan
verdeelmaatstaven, zoals aantal inwoners, aantal jongeren, aantal uitkeringsgerechtigden,
oppervlakte land en grootte waterpartijen. In 2014 ontving de gemeente Haaren € 10.085.623 uit
het Gemeentefonds. Het wel of niet invoeren van een dubbelbestemming kan op twee manieren
invloed hebben op de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds: via het aantal inwoners
(inschrijving in het GBA) en het aantal woningen (recreatie versus wonen).

GBA: inwoners en gemeentefonds
De gemeente krijgt een directe bijdrage van het gemeentefonds gerelateerd aan het aantal
inwoners; het betreft zowel een vaste bijdrage per inwoner als een opslag gerelateerd aan de
leeftijd (afnemend met de hoogte van de leeftijd). In overleg met de afdeling financiën van de
gemeente wordt ingeschat dat de bijdrage per extra inwoner aan het gemeentefonds circa € 190
bedraagt7. Uitgaande van het maximale scenario betekent dit circa € 23.000 aan extra inkomsten
uit het gemeentefonds.

BAG: woningen en gemeentefonds
Sinds 2013 gebruikt het CBS de gegevens uit de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG)
bij het opleveren van de onderliggende cijfers voor het verdelen van het gemeentefonds. In de
nieuwe berekening tellen alleen de recreatiewoningen met het gebruiksdoel ‘woonfunctie’ mee.
Recreatiewoningen met als gebruiksdoel ‘logiesfunctie’, tellen niet meer mee in de berekening
aan de algemene uitkering. In overleg met de afdeling financiën van de gemeente wordt
ingeschat dat de bijdrage per extra woning aan het gemeentefonds circa € 135 bedraagt. Hier
tegenover staat een korting op de uitkering vanwege de extra WOZ-waarde van dezelfde
woningen. Per saldo betekent dit een extra netto bijdrage per woning van circa € 20.
Uitgaande van 216 extra reguliere woningen in het maximale scenario betekent dit circa € 29.000
aan extra inkomsten uit het gemeentefonds.

8.3 Effect op OZB door waardestijging woningen

Woningeigenaren betalen Onroerende Zaak Belasting (OZB), gebaseerd op de WOZ-waarde van
de betreffende woning. Het gemeentelijke tarief bedraagt (peiljaar 2014) 0,1167% van de waarde
van de woning. De gemiddelde waarde van de objecten op De Noenes was in het belastingjaar
2014 € 212.000,00.

Een waardestijging (of in deze tijden meer van toepassing: een verminderde waardedaling) als
gevolg van de gebruiksverruiming van de recreatiewoningen door de dubbelbestemming levert
extra inkomsten op voor de gemeente. Het is, zeker nu, onmogelijk in te schatten wat de
dubbelbestemming betekent voor de woningprijzen. Om gevoel te krijgen bij de financiële
effecten hebben we een rekenvoorbeeld uitgaande van een gemiddelde waardestijging door de
dubbelbestemming van 7,5%8, oftewel € 15.900. Een dergelijke waardestijging betekent jaarlijks
extra inkomsten van afgerond circa € 4.000,00 (216 * € 15.900 * 0,1167% per jaar) voor de
gemeente bij het maximale scenario.
De waardestijging van de woningen, en dus extra inkomsten uit OZB, kan hoger uitvallen
wanneer bewoners als gevolg van de zekerheid omtrent het gebruik en de extra

7 Dit is een indicatie op basis van d rekenmodelcirculaire mei 2015 voor de berekening van het gemeentefonds.
8 Een nadere toelichting op dit percentage is te vinden in hoofdstuk 9 bij de raming van het bedrag voor de
kwaliteitsverbetering van het landschap.
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bouwmogelijkheden investeren in hun woningen. Dit effect is in de berekening vooralsnog niet
meegenomen.

In een latere planfase zal in het kader van het berekenen van de bijdrage aan de
kwaliteitsverbetering van het landschap door een taxateur de werkelijke waardestijging worden
bepaald.

8.4 Effecten op forensen- en toeristenbelasting

Aan personen die meer dan negentig dagen per jaar in een recreatieverblijf verblijven
(slaapforensen) of een gemeubileerde woning (w.o. zomerhuisjes, chalets en caravans) ter
beschikking houden (woonforensen), kan forensenbelasting opgelegd worden. De belasting
wordt geheven op basis van de WOZ-waarde van de woning (€ 0,91 per € 500,00). Op De Noenes
zijn in 2015 70 woningen aangeslagen voor forensenbelasting voor een totaalbedrag van €
15.967. Uitgaande van het maximale scenario (90% krijgt dubbelbestemming) en een evenredige
aandeel van de belastingbetalers in deze groep, zou dit betekenen een verlies van circa € 14.500
aan belastinginkomsten.

Op De Noenes vindt in vijf woningen toeristische verhuur plaats. Hierop is toeristenbelasting van
toepassing; deze bedraagt € 1,10 per overnachting. De totale inkomsten zijn derhalve beperkt. In
de visie van De Noenes blijft de commerciële verhuur bestaan. Er is dus geen effect op de
inkomsten uit toeristenbelasting.

8.5 Indirecte effecten

Naast directe effecten op de jaarlijkse inkomsten en uitgaven van de gemeente, zijn er ook
indirecte effecten door toepassing van de dubbelbestemming. De indirecte effecten hangen
samen met het verschil in gedrag en bestedingen tussen permanente bewoners en recreanten.
Dergelijke effecten zijn onmogelijk te kwantificeren en zijn bovendien altijd onderwerp van
discussie en meningsverschil. Aangezien op De Noenes nauwelijks toeristische verhuur
plaatsvindt - en het beperkte gebruik in de Visie van De Noenes niet hoeft te worden beëindigd
(check) - , gaat het primair om het verschil tussen een tweede woning bezitter die op gezette
tijden gebruik maakt van de woning en eigenaren die permanent in de woning verblijven. Het
uitgaven- en levenspatroon van de laatste groep is vergelijkbaar met dat van de overige inwoners
van de gemeente Haaren.

In algemene zin hebben het NRIT en de hoogleraren Voogd en Priemus onderzoek gedaan naar
de economische effecten van permanente bewoning van recreatiewoningen. Wijlen prof. Voogd
concludeerde in zijn onderzoek getiteld "De toeristisch-economische impact van niet-
commerciële recreatiewoningen" (URSI-FRW, januari 2005), dat "permanent bewoonde
recreatiewoningen ruim 16 keer zoveel bijdragen aan de lokale economische, inclusief toeristisch-
recreatieve sector, dan niet permanent bewoonde niet-commerciële recreatiewoningen." In dit
kader worden andere effecten meegewogen dat alleen de reguliere bestedingen. Een effect dat
bijvoorbeeld op kan treden bij verruiming van de gebruiksmogelijkheden en een toename van
(permanente) eigenaren is dat kleinere woningen met beperkt gebruik gekocht worden door
eigenaren die het als hoofdverblijf willen gebruiken en dientengevolge zullen investeren in de
woning. Ook de zekerheid omtrent de legaliteit van het gebruik kan een impuls geven aan
investeringen en aanbestedingen aan het lokale bedrijfsleven.
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8.6 Conclusie

Herbestemming van De Noenes ten gunste van wonen levert voor gemeente extra kosten op
voor Wmo, extra inkomsten uit OZB en gemeentefonds en minder opbrengsten uit
forensenbelasting. Een voorzichtige vingeroefening op basis van het maximale scenario – 90%
van de percelen krijgt de functieaanduiding wonen - laat zien dat de extra opbrengsten en de
extra kosten ongeveer in evenwicht zijn (zie tabel 8.1). De tabel is bedoeld om een gevoel te
krijgen bij de mogelijke financiële gevolgen en nadrukkelijk niet als kosten-batenanalyse. Het
netto-resultaat van een dubbelbestemming lijkt licht negatief, maar of dit in de praktijk ook zo zal
uitpakken is op voorhand niet te zeggen. Daarvoor zijn met name de inkomsten en uitgaven uit
gemeentefonds en Wmo te ongewis.

Daarnaast zijn er positieve indirecte effecten van een dubbelbestemming te verwachten via extra
bestedingen in de lokale economie en investeringen in de woningen.

Tabel 8.1: Effect dubbelbestemming op jaarlijkse inkomsten en uitgaven gemeente

Kosten- en opbrengsten voor de gemeente Effect bij herbestemming van 90% van
de woningen

Kosten

Wmo: inkomensondersteuning + € 9.000

Wmo: aanvullende voorzieningen + € 9.000

+ € 18.000

Opbrengsten

Gemeentefonds: effect inwoners + € 23.000

Gemeentefonds: effect woningen + € 400

Onroerende Zaak Belasting + € 4.000

Forensenbelasting - € 14.500

Toeristenbelasting n.v.t.

+ € 13.900

Saldo (extra opbrengsten – extra kosten) - € 4.100
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9 Kwaliteitsverbetering van het landschap

“De betreffende ontwikkeling mag de ontwikkelingsmogelijkheden voor het Helvoirts Broek niet
beperken en moet positief bijdragen aan de natuur- en landschapsontwikkeling in het gebied.”

Het Helvoirts Broek
Het Helvoirts Broek is een open gebied gelegen tussen Helvoirt en Esch dat zich kenmerkt door
bloemrijke weilanden. Het betreft een lager gelegen gebied in het landschap in het dal van de
Broekleij en de Oude Leij. Doordat het gebied lager is gelegen komt het grondwater ter plaatse
naar boven. Tot begin 20e eeuw is het een moerasgebied geweest, waarna het moeras
drooggelegd is en verkaveld tot langgerekte percelen. Door het agrarisch gebruik van de gronden
zijn de aanwezige natuurwaarden ernstig verstoord.

Tegenwoordig worden maatregelen genomen de natuur en landschapswaarden van het Helvoirts
Broek te herstellen. Hierbij is vooral het herstel en de instandhouding van de kwel vanuit de
noordoostelijk gelegen dekzandrug van belang. Door vernatting van het gebied in combinatie
met de openheid van het landschap is het Helvoirts Broek steeds meer een weidevogelgebied
geworden. Het herstel en behoud van de natuurwaarden is in volle gang. Alle ontwikkelingen in
de omgeving mogen geen onevenredig negatief effect op het Helvoirts Broek teweeg brengen.

Momenteel is de beleefbaarheid van het Helvoirts Broek gering. Dat heeft mede te maken met
beperkte toegankelijkheid. De verwachting is dat met het toegankelijker maken van het gebied,
op een verantwoorde manier met respect voor de historie en kenmerken, de beleving van het
gebied wordt vergroot, waardoor het belang van de aanwezige natuurwaarden nog meer
gedragen wordt.

Kwaliteitsverbeteringsopgave landschap
Met het inwerkingtreden van de Structuurvisie ruimtelijke ordening Noord-Brabant op 1 januari
2011 is bepaald dat voor iedere nieuwe ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied
en buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) gezorgd moet worden voor een
kwaliteitsverbetering van het landschap. De provincie heeft deze bepaling uitgewerkt in de
bepalingen Kwaliteitsverbetering van het landschap in de Verordening Ruimte. Op grond van de
bepalingen moet bij een ruimtelijk besluit de kwaliteitsverbetering zeker zijn gesteld. Dat kan
door een fysieke prestatie of door een storting in een groenfonds. De gemeente Haaren heeft de
provinciale regeling op hoofdlijnen uitgewerkt bij besluit van 21 februari 2013 in het Haarens
Kwaliteitsmenu (bijlage III). Bij herbestemming ten gunste van wonen dient deze regeling te
worden toegepast.

Afgaande op het besluit van de gemeente kan het toestaan van permanente bewoning op De
Noenes worden gezien als een niet-planmatige ontwikkeling in de categorie 3 waarbij sprake is
van ‘omschakeling’ van recreatie naar wonen op basis van de door de provincie bepaalde
toetsingscriteria. Dat betekent dat landschappelijke inpassing vereist is op basis van een
goedgekeurd landschapsplan en dat dit bepaald moet zijn door een berekening gebaseerd op een
percentage van de grondwaardevermeerdering. Aangezien het een niet-planmatige ontwikkeling
betreft, zal de kwaliteitsverbeteringsopgave worden bepaald op 20% van de
grondwaardevermeerdering die door de ontwikkeling ontstaat. Hiervoor zijn normbedragen
bepaald. Het toestaan van permanente bewoning is niet in een normbedrag opgenomen. In
samenspraak met de gemeente kan onderbouwd een bedrag worden overeengekomen.
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Een voorwaarde van de provincie is dat bij vaststelling van het bestemmingsplan inzicht wordt
gegeven in de kwaliteitsverbeteringsopgave en de wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven.
Tevens dient de uitvoering te zijn geborgd. De omvang van de kwaliteitsverbeteringsopgave en
de te nemen maatregelen worden daarom, voor zover mogelijk, in een privaatrechtelijke
overeenkomst vastgelegd bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Bij het opstellen van het
nieuwe bestemmingsplan zal duidelijk worden welke percelen de aanduiding ‘Wonen toegestaan’
zullen krijgen. De kwaliteitsverbeteringsopgave hangt hier mee samen. Een deel van de percelen
zal (nog) geen aanduiding krijgen die permanente bewoning mogelijk maakt. Voor deze percelen
zal een wijzigingsbevoegdheid worden opgenomen aan het bestemmingsplan om later de
aanduiding toe te kunnen voegen. Als voorwaarde zal in de wijzigingsbevoegdheid worden
opgenomen dat voldaan moet worden aan de kwaliteitsverbeteringsopgave. Bij vaststelling van
het wijzigingsplan dienen voor de betreffende woningen de maatregelen in een privaatrechtelijke
overeenkomst zijn vastgelegd.

Toepassing De Noenes
Momenteel kan nog geen inzicht worden gegeven in de kwaliteitsverbeteringsopgave als gevolg
van het toestaan van de permanent bewonen op De Noenes. Het bepalen van de opgave is mede
afhankelijk van het aantal woningen waarvoor het wonen mogelijk wordt gemaakt en de
waardevermeerdering op basis van een taxatie. Bij het opstellen van het bestemmingsplan wordt
de exacte investeringsverplichting bepaald. Tevens wordt in het kader van het bestemmingsplan
een invulling gegeven aan de landschapsinvestering. Een en ander wordt voor vaststelling van het
bestemmingsplan in afzonderlijke overeenkomsten met de gemeente geborgd.

Om enigszins inzicht te geven in de kwaliteitsverbeteringsopgave is onderstaand een indicatieve
berekening toegepast. We zijn hierbij uitgegaan van de onderstaande uitgangspunten. De
uitgangspunten zijn worst case gekozen:

• een waardestijging van gemiddeld 7,5% per perceel (op basis van een indicatieve
verwachtte waardestijging tussen de 5 en 10%);

• een maximum aantal van 216 percelen (90%) waar permanente bewoning wordt
mogelijk gemaakt;

• huidige gemiddelde waarde van een perceel inclusief recreatiewoning van € 212.000

Tabel 9.1: Indicatief rekenvoorbeeld investeringsverplichting landschappelijke kwaliteitsverbetering

Gemiddelde WOZ-waarde per woning € 212.000,00

Waardestijging 7,5% € 227.900,00

Waardevermeerdering per woning € 15.900,00

Waardestijging voor buurtschap (216 woningen) € 3.434.400,00

20% investeringsverplichting € 686.880,00

Op basis van deze indicatieve berekening dient voor de kwaliteitsverbeteringsopgave een bedrag
van circa 685.000 euro geïnvesteerd te worden in het landschap.
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Invulling kwaliteit in het landschap
De invulling van de landschapsinvestering wordt bij het opstellen van het bestemmingsplan
uitgewerkt. Vereniging De Noenes streeft er naar gronden in de omgeving (in aansluiting op het
Helvoirts Broek) aan te kopen en te ontwikkelen voor natuureducatie eventueel in samenspraak
met een IVN-centrum (instituut voor natuureducatie en duurzaamheid). Op deze manier wordt
het Helvoirts Broek toegankelijk gemaakt wat een versterking teweegbrengt van de
beleefbaarheid van het landschap en het Helvoirts Broek.

De uitwerking van de kwaliteitsverbetering wordt in samenspraak met het Brabants Landschap,
het landschap Natuur en Milieu Haaren en het Waterschap vormgegeven. Er zal zoveel mogelijk
aansluiting worden gezocht met het Haarens Kwaliteitsmenu om een voor de omgeving zo
waardevol mogelijke ontwikkeling te realiseren.
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1 Inleiding

Deze rapportage is onderdeel van het Haalbaarheidsonderzoek De Noenes.

Buurtschap “de Noenes” kent een recreatieve bestemming. De woningen worden echter sinds de
oprichting in hoge mate permanent bewoond. Bij brief van 17 maart 2013 heeft de Vereniging “de
Noenes” een toekomstvisie ingediend om de verpaupering van het gebied tegen te gaan. Onderdeel van
de toekomstvisie is het verzoek om bij de actualisatie van het bestemmingsplan een verruiming van de
recreatiebestemming met de aanduiding wonen op te nemen.

Eén van de eisen waaraan invulling moet worden gegeven is dat de woningen dienen te voldoen aan het
Bouwbesluit bestaande bouw. Dit vloeit voort uit Rijksbeleid. In 2004 heeft de toenmalige minister van
VROM een brief verstuurd met daarin een verduidelijking aangaande het beleid recreatiewoningen en
het permanent bewonen daarvan. Eén van de voorwaarden die daarin gesteld werd is dat de
betreffende objecten moeten voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit aan een woning stelt.

Als gevolg van bovenstaande is Antea Group gevraagd een aantal woningen te toetsen aan het huidige
geldende Bouwbesluit, woonfunctie bestaande bouw. De inspectie ter plaatse is uitgevoerd door
bouwkundig adviseur Gerard van den Bergh van Antea Group, en heeft plaatsgevonden op vrijdag 5 juni
2015. De resultaten van de toets treft u aan de voorliggende rapportage.

Leeswijzer
In deze rapportage treft u de bouwbesluittoets-resultaten van een groot aantal geselecteerde
bungalows. De type woningen zijn door de vereniging voorgedragen en geacht representatief te zijn
voor het geheel aan bungalows die op het recreatiepark aanwezig zijn. In hoofdstuk 2 treft u de
toetsmethodiek en de lijst met daarin de geïnspecteerde woningen aan. In hoofdstuk 3 is een
samenvatting van de inspectieresultaten met een conclusie. In de bijlagen treft u de checklisten van de
geïnspecteerde woningen.



Rapport Bouwbesluittoets “de Noenes” te Haaren
Projectnummer: 400893
Datum: juni 2015

blad 3 van 8

2 De toets

2.1 De methodiek

De permanente bewoning van de recreatiewoningen wil men opnemen in het nieuwe bestemmingsplan.
Viel dit eerder volgens het bouwbesluit in "logiesfunctie", nu zal moeten worden getoetst aan
"woonfunctie". Een gebouw dat na functieverandering voldoet aan de voorschriften voor bestaande
bouw voor de nieuwe gebruiksfunctie, kan worden gewijzigd in die functie zónder dat hoeft te worden
verbouwd. Uitgangspunt voor de inspectie is dus geweest: gebruiksfunctie woning, bestaande bouw.

Vooraf aan de werkzaamheden heeft de Vereniging “de Noenes” drie woningen aangewezen die
geïnspecteerd moeten worden. De bezochte woningen worden als representatief geacht voor de
overige woningen in “de Noenes”.

Voor de Bouwbesluittoets is een checklist gebruikt op basis van het Bouwbesluit 2012, dat is ingegaan
op 1 april van dat jaar. Met deze checklist zijn de woningen ter plaatse geïnspecteerd. In de checklist zijn
in volgorde opgenomen alle hoofdstukken, afdelingen én artikelen uit het Bouwbesluit 2012.

Op de checklisten is in de laatste kolom in groen (goed) en rood (niet goed) aangegeven over
desbetreffende artikel voldoet ja dan nee. In grijs zijn aangegeven de artikelen die voor deze woning
niet van toepassing zijn. Tenslotte zijn in oranje aangegeven de artikelen die in de gebruiksfunctie
woning zwaarder "wegen" dan bij de gebruiksfunctie logiesfunctie.

De checklisten per woning met de resultaten treft u aan in de bijlagen 1.

Volledigheidshalve is er vanuit gegaan de constructieve veiligheid afdoende is daar de berekeningen van
destijds niet te achterhalen zijn en de berekeningen destijds waarschijnlijk zijn goedgekeurd.
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2.2 Scheurbroeksesteeg 59

Grotendeels kan gesteld worden dat deze bungalow voldoet aan de eisen van het bouwbesluit. De
woning dateert oorspronkelijk uit 1994. De vrije hoogte op verdiepingsniveau is krap aan de maat.
Alleen midden onder de nok voldoet deze net. Daarnaast moet opgemerkt worden dat er rondom het
trapgat geen afscheiding is aangebracht, wat dus niet voldoet aan het bouwbesluit. De bewoner geeft
aan hieraan te gaan werken.

Overzichtsfoto

Ontbreken afscheiding rondom trapgat.
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2.3 Fazantenpad 14

Algemeen kan gesteld worden dat deze bungalow voldoet aan de eisen van het bouwbesluit. De woning
dateert oorspronkelijk uit 1990. In de woning is alleen niet voorzien van rookmelders zoals gesteld in het
bouwbesluit 2012. De bewoner geeft aan deze direct aan te schaffen en de plaatsen. De vrije hoogte op
verdiepingsniveau is in deze niet van toepassing daar hier sprake is van een bergzolder, wat in het
bouwbesluit niet bestempeld wordt als verblijfsruimte.

Overzichtsfoto.
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2.4 Doornakkersteeg 7

Algemeen kan gesteld worden dat deze bungalow voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. De woning
dateert oorspronkelijk uit 2003. De woning is alleen (nog) niet voorzien van rookmelders zoals gesteld in
het Bouwbesluit 2012. Ook deze bewoner geeft aan deze direct aan te schaffen en de plaatsen.

Overzichtsfoto.



Rapport Bouwbesluittoets “de Noenes” te Haaren
Projectnummer: 400893
Datum: juni 2015

blad 7 van 8

3 Samenvatting en conclusie

De inspecties zijn middels een checklist op "woonfunctie bestaande bouw" conform Bouwbesluit 2012.
Bij de geïnspecteerde bungalows is over het algemeen dezelfde punten gevonden die als onvoldoende
beschouwd zou kunnen worden. Het betreft hier voornamelijk het ontbreken van rookmelders. Het
Bouwbesluit zegt hierover: "Bij een te bouwen woonfunctie en bij functiewijziging naar een woonfunctie
heeft een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en
de uitgang van de woonfunctie een of meer rookmelders"

Conform het bestemmingsplan geldt op De Noenes een maximale nokhoogte van slechts 4,5 meter
boven maaiveld. Hierdoor is een vrije hoogte van 2.10 meter op verdiepingsniveau zeer moeilijk te
realiseren. Meestal is daarom op verdiepingsniveau sprake van een bergzolder. Of men heeft een
creatieve oplossing gezocht door de woning deels onder maaiveld aan te brengen zoals bij
Doornakkersteeg 7 is te zien.

Conclusie
Samengevat komt het er op neer dat de woningen met geringe aanpassingen door de bouwbesluittoets
heen komen.
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Projectnummer: 400893

Opdrachtgever: Vereniging de Noenes

Projectomschrijving: Bouwbesluittoets

Datum: Juni 2015

Opsteller: G. van den Bergh

Checklist ten behoeve van toets bouwbesluit - bestaande bouw - woonfunctie BB2012
Woning-/kavelnunmmer: Doornakkersteeg 7

Gebruiksfunctie: Woonfunctie

Afd.     Artikel Onderwerp Omschrijving Grenswaarde(n) Bemerkingen 
Toets

Bouwbesluit

Afd 2.1 2.5 t/m 2.8 ALgemene sterkte bouwconstructie Algemene sterkte van de bouwconstructie valt onder toetsing constructies n.t.b.

Afd 2.2 2.13 t/m 2.15 Sterkte bij brand Sterkte van de bouwconstructie bij brand 20 min 1

vloer hoger dan 7 meter, 30 min 30 min 3

vloer hoger dan 13 meter, 60 min 60 min 3

Afd. 2.3 2.22 t/m 2.25 Vloerafscheiding
Aanwezigheid, hoogte, openingen en opstapmogelijkheid 

om het vallen van een vloer te voorkomen
1

Aanwezigheid
Een vloer heeft een afscheiding indien men 1,5 m kan vallen 

Behalve bij trap en/of hellingbaan
1,5 m 1

Hoogte hoogte van de afscheiding is minimaal 0,9 meter 0,9 m 1

afstand tussen vloer en afscheiding < 0,1 m 0,1 m 1

afstand tussen spijlen tot een hoogte van 0,6 m 0,2 m 1

Afd. 2.4 2.29 + 2.31
Overbrugging hoogteverschillen

Geldt alleen voor vluchtroute

Een hoogteverschil tussen vloeren van verblijfsruimten, 

toiletruimten en badruimten en vloeren op een 

verkeersroute die deze ruimten verbindt, of tussen een van 

die vloeren en het aansluitende terrein, dat groter is dan 

0,22 m, wordt overbrugd door een vaste trap of een vaste 

hellingbaan.

0,22 m 1

Afd. 2.5 2.38t/m 2.41 Trap minimale breedte trap 0,7 m 1

Geldt alleen voor vluchtroute minimale vrije hoogte boven trap 1,9 m 1

minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten 

loodrecht op de voorkant van de trede 
0,13 m  1

maximum hoogte van een optrede  0,22 m  1

minimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de 

trap 
0,2 m  1

trapbordes oppervlak minimaal 0,7 x 0,7 m 3

vrije hoogte minimaal 1,9 m 3

afscheiding minimale hoogte vanaf 1,5 meter (hoogte) 0,6 m 1

Tussen de afscheiding en de trap is de horizontaal gemeten 

afstand niet groter dan 0,05 m
0,05 m 1

Openingen in afscheiding  tot hoogte van 0,6 meter niet 

breder dan 0, 2 m
0,2 m 1

Leuning
De trap dient aan een zijkant een leuning te bezitten 

geplaatst op een hoogte van 0,6 m < h < = 1,0 m
 0,6 m < h < = 1,0 m 1

Afd. 2.6 2.47 t/m 2.49 Hellingbaan   Alleen voor vluchtroute Breedte minimaal 0,7 m geen hellingbaan 3

Afmeting hellingbaan Hellinghoek maximaal 1:10 geen hellingbaan 3

Bordes oppervlak bordes hellingbaan 0,7 m x 0,7 m geen hellingbaan 3

vrij hoogte boven bordes 1,9 m geen hellingbaan 3

Afscheiding minimale hoogte vanaf 1,5 meter (hoogte) 0,6 m geen hellingbaan 3

Tussen de afscheiding en de hellingbaan is de horizontaal 

gemeten afstand niet groter dan 0,1 m
0,1 m geen hellingbaan 3

Openingen in afscheiding  tot hoogte van 0,6 meter niet 

breder dan 0, 2 m
0,2 m geen hellingbaan 3

Afd. 2.7 2.54 t/m 2.55 Beweegbare constructie-onderdelen 

Een bestaand bouwwerk heeft zodanige beweegbare 

constructie-onderdelen dat veilig gebruik kan worden 

gemaakt van de aan het perceel grenzende openbare 

ruimte.

1

hoogte 

Een beweegbaar constructie-onderdeel dat zich in 

geopende stand kan bevinden boven een voor 

motorvoertuigen openstaande weg, ligt, gemeten vanaf de 

onderzijde van dat onderdeel, meer dan 4,2 m boven die 

weg

> 4.2 meter 3

Afd. 2.8 2.62 t/m 2.65
Berperking van het ontstaan van 

brandgevaarlijke situaties

Een bestaand bouwwerk is zodanig dat het ontstaan van 

een brandgevaarlijke situatie voldoende wordt beperkt.
3

Materialen stookplaats
Als door stoken een hogere temperatuur aanwezig dan 

90°C.

onbrandbaar 

materiaal !
1

Rookafvoer Rookafvoer moet luchtdicht zijn luchtdicht 1

Rookafvoer

De horizontale afstand tussen de uitmonding van een 

voorziening voor de afvoer van rook van een op vaste 

brandstof gestookt toestel en een brandgevaarlijk dak van 

een ander bouwwerk is ten minste 15 meter.

15 meter 1

Hoofdstuk 2.              Voorschriften uit oogpunt van veiligheid

Checklist Bouwbesluit
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Projectnummer: 400893

Opdrachtgever: Vereniging de Noenes

Projectomschrijving: Bouwbesluittoets

Datum: Juni 2015

Opsteller: G. van den Bergh

Checklist ten behoeve van toets bouwbesluit - bestaande bouw - woonfunctie BB2012
Woning-/kavelnunmmer: Doornakkersteeg 7

Gebruiksfunctie: Woonfunctie

Afd.     Artikel Onderwerp Omschrijving Grenswaarde(n) Bemerkingen 
Toets

Bouwbesluit

opstelplaats verbrandingstoestel niet in toiletruimte of badruimte
NIET in toiletruimte 

of badruimte
1

Afd. 2.9 2.75 t/m 2.80

Berperking ontwikkeling van brand en 

rook

Alleen in woongebouw

Een bestaand bouwwerk is zodanig, dat brand zich niet snel 

kan ontwikkelen..
3

brandvoortplantingsklasse

Brand- en rookvrije vluchtroute: 2

Rookvrije vluchtroute: 4

Overig: 4

brand- en rookvrije 

vluchtroute: 2

overig: 4

3

Bovenzijde vloer, hellingbaan, trap, dak T1 3

Afd. 2.10 2.87 t/m 2.90 Beperking van de uitbreiding van brand Wbdbo > 20 min. 20 min 1

Afd. 2.11 2.97 t/m 2.100

Verdere beperking van uitbreiding van 

brand, en beperking van verspreiding van 

rook.

Wbdbo > 20 min. 20 min 1

Afd. 2.12 2.111 t/m 2.1118 Vluchtroutes

Een bestaand bouwwerk is zodanig dat een 

rookcompartiment en een subbrandcompartiment op 

veilige wijze kunnen worden verlaten.

3

Inrichting van rookvrije vluchtroutes

Een rookvrije vluchtroute heeft een vrije doorgang met een 

breedte die niet kleiner is dan 0,5 m en een hoogte van ten 

minste 1,2 m

breed > 0,5 m

hoog > 1,2 m
3

Afd. 2.13 Hulpverlening bij brand alleen nieuwbouw/verbouw 3

Afd. 2.14 Hoge en ondergrondse gebouwen alleen nieuwbouw/verbouw 3

Afd. 2.15 inbraakwerendheid alleen nieuwbouw 3

Afd. 2.16
Veiligheidszone ne 

plasbrandaandachtgebied,
alleen nieuwbouw (nog niet in werking) 3

Afd. 2.17 aanvullende regels tunnelveiligheid 3

Hoofdstuk 3.              Voorschriften uit oogpunt van gezondheid

Afd. 3.1 3.1 t/m 3.6 bescherming tegen geluid van buiten alleen voor nieuwbouw van toepassing 3

Afd. 3.2  3.7 t/m 3.11 bescherming tegen geluid installaties alleen voor nieuwbouw van toepassing 3

Afd. 3.3 3.12 t/m 3.14 beperking van galm alleen voor nieuwbouw van toepassing 3

Afd. 3.4 art. 3.17 t/m 3.21 geluidwering tussen ruimten alleen voor nieuwbouw van toepassing 3

Afd. 3.5 3.25 t/m 3.27 wering van vocht buiten
Uitwendige scheidingsconstructie VG, toilet-/badruimte 

dient waterdicht te zijn.
waterdicht 1

wateropname

vloeren en wanden tot 1 meter hoog van de badruimte, 

moeten voorzien zijn van materiaal met een beperkte 

wateropname

1

Afd. 3.6 3.37 t/m 3.40
Luchtverversing van VG, VR, toilet- en 

badruimte 

VG, VR, toilet-/ badruimte aanvoer verse lucht en afvoer 

binnenlucht. 
1

capaciteit
verblijfsruimte van ten minste 0,7 dm³/s per m² 

vloeroppervlakte van die ruimte
toilet 7dm³/s 1

doucheruimte van ten minste 14 dm³/s vloeroppervlakte 

van die ruimte
douche 14 dm³/s 1

opstelplaatst kook- warmwatertoestel min 21dm³/s 21 dm³/s 1

stroomrichting

De richting van de luchtstroming voor de toevoer van verse 

lucht gaat vanuit de voorziening voor luchtverversing naar 

een verblijfsruimte, een toiletruimte en een badruimte

1

De richting van de luchtstroming voor de afvoer van 

binnenlucht gaat vanuit een verblijfsruimte, een 

toiletruimte of een badruimte naar de voorziening voor 

luchtverversing.

1

Afd. 3.7 3.46 t/m 3.47 Spuivoorziening 

De uitwendige scheidingsconstructie heeft beweegbare 

onderdelen voor het snel kunnen afvoeren van sterk 

verontreinigde binnenlucht.

1

capaciteit
verblijfsruimte van ten minste 3 dm³/s per m² 

vloeroppervlakte van die ruimte
3 dm³/s per m² 1

Checklist Bouwbesluit
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Projectnummer: 400893

Opdrachtgever: Vereniging de Noenes

Projectomschrijving: Bouwbesluittoets

Datum: Juni 2015

Opsteller: G. van den Bergh

Checklist ten behoeve van toets bouwbesluit - bestaande bouw - woonfunctie BB2012
Woning-/kavelnunmmer: Doornakkersteeg 7

Gebruiksfunctie: Woonfunctie

Afd.     Artikel Onderwerp Omschrijving Grenswaarde(n) Bemerkingen 
Toets

Bouwbesluit

Afd. 3.8 3.57 t/m 3.61
Toevoer van verbrandingslucht en afvoer 

van rookgas

Een ruimte met een opstelplaats voor een 

verbrandingstoestel heeft een voorziening voor de toevoer 

van verbrandingslucht. Bij de toepassing van dit voorschrift 

blijft een opstelplaats voor een kooktoestel of een 

warmwatertoestel, met een nominale belasting van ten 

hoogste 15 kW buiten beschouwing.

1

capaciteit
voor verbrandingstoestellen met een totale nominale 

belasting  >130 kW onderstaande tabel
3

verbrandingstoestel brandstof

minimale  capaciteit 

per kW nominale 

belasting

3

gesloten vuur met trekonderbreker  aardgas /butaan / propaan 0,78 dm³/s 3

open vuur (blokkenvuurtoestel type II)  3,35 dm³/s 3

gesloten vuur, met ventilator, zonder 

trekonderbreker 
0,38 dm³/s 3

gesloten vuur  0,32 dm³/s 3

gesloten vuur  0,52 dm³/s 3

open vuur, vaste brandstof (open haard) 2,8 dm³/s 3

Afvoer van rook

Een bestaand bouwwerk waarin zich een opstelplaats voor 

een verbrandingstoestel bevindt, heeft een zodanige 

voorziening voor de afvoer van rook dat geen voor de 

gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht ontstaat.

1

Aanwezigheid 

Een ruimte met een opstelplaats voor een 

verbrandingstoestel heeft een voorziening voor de afvoer 

van rook. Bij de toepassing van dit voorschrift blijft een 

opstelplaats voor een kooktoestel of een warmwatertoestel, 

met een nominale belasting van ten hoogste 15 kW, buiten 

beschouwing.

1

stroomrichting rookgas

De afgevoerde rook stroomt, vanaf de opstelplaats van een 

verbrandingstoestel naar de uitmonding van de voorziening 

voor de afvoer van rook. Bij de bepaling van de 

stromingsrichting blijven bouwwerken en andere daarmee 

gelijk te stellen belemmeringen, die op een ander perceel 

liggen, buiten beschouwing

1

rookdoorlatendheid
Leiding voor afvoer van rook, moet zo dicht zijn dat deze 

vrijwel alle rook via de uitmonding naar buiten gaat.
1

kap

Een voorziening voor de natuurlijke afvoer van rook, is ter 

voorkoming van het terugstromen van rook, voorzien van 

een goed functionerende kap

1

Afd. 3.9 3.66 + 3.67
Beperking van de aanwezigheid van 

schadelijke stoffen en ioniserende straling

Een bestaand bouwwerk is zodanig dat de aanwezigheid 

van voor de gezondheid schadelijke stoffen beperkt is.
1

Afd. 3.10 3.73 + 3.73 Bescherming tegen ratten en muizen

openingen:

maximale breedte 10mm  (uitgezonderd openingen voor 

beluchtingen, afvoeren rook, luchtverversing)

10 mm 1

Afd. 3.11 3.77 + 3.78 Daglicht 
Een bestaand bouwwerk is zodanig dat daglicht in 

voldoende mate kan toetreden.
1

Daglichtoppervlakte

Een verblijfsruimte heeft een equivalente 

daglichtoppervlakte die niet kleiner is dan  0,5m² 

oppervlakte.

> 0,5 m² 1

Hoofdstuk 4.              Voorschriften uit oogpunt van bruikbaarheid

Afd. 4.1 4.5 t/m 4.7 Verblijfsgebied en verblijfsruimte woonfunctie  minimaal 14 m² 14 m² 1

minimale hoogte van 2.1 meter 2.1 m 1

minimaal een "matje" van 7,5 m² met breedte van 2,4 

meter.

7,5 m²

2,4 m
1

Afd. 4.2 4.13 t/m 4.16 Toiletruimte 1. aantal > grenswaarde 1 1

Minimale oppervlakte 0,64m² 

Mimale breedte 0,6 meter. 

Minimale hoogte 2.0 meter 

0,64 m²

0,6 m

2.0 m

1

Toiletruimte is afsluitbaar. 1

Afd. 4.3 Badruimte alleen voor nieuwbouw van toepassing 3

Checklist Bouwbesluit
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Projectnummer: 400893

Opdrachtgever: Vereniging de Noenes

Projectomschrijving: Bouwbesluittoets

Datum: Juni 2015

Opsteller: G. van den Bergh

Checklist ten behoeve van toets bouwbesluit - bestaande bouw - woonfunctie BB2012
Woning-/kavelnunmmer: Doornakkersteeg 7

Gebruiksfunctie: Woonfunctie

Afd.     Artikel Onderwerp Omschrijving Grenswaarde(n) Bemerkingen 
Toets

Bouwbesluit

Afd. 4.4 Bereikbaarheid en toegankelijkheid alleen voor nieuwbouw van toepassing 3

Afd. 4.5 Buitenberging alleen voor nieuwbouw van toepassing 3

Afd. 4.6 Buitenruimte alleen voor nieuwbouw van toepassing 3

Afd. 4.7 4.41 t/m 4.43 Opstelplaatsen Opstelplaats voor een stooktoestel aanwezig 1

Opstelplaats aanrecht minimaal 0,70 x 0,40 m min  0,70 x 0,40 m 1

Opstelplaats kooktoestel minimaal 0,40 x 0,40 m min  0,70 x 0,40 m 1

Hoofdstuk 5.              Voorschriften uit oogpunt van energiezuinigheid enMilieu

Afd. 5.1 5.1 t/m 5.7 Energiezuinigheid alleen voor nieuwbouw van toepassing 3

Afd. 5.2 5.8 t/m 5.10 Milieu alleen voor nieuwbouw van toepassing 3

Hoofdstuk 6.              Voorschriften inzake installaties

Afd. 6.1 6.1 t/m 6.6 Verlichting

Een bestaand bouwwerk heeft een zodanige 

verlichtingsinstallatie dat het bouwwerk veilig kan worden 

verlaten.

aanwezig 1

Een bestaand bouwwerk heeft een veilige voorziening voor 

elektriciteit.
aanwezig 1

Afd. 6.2 6.7 t/m 6.10
Voorziening voor het afnemen en 

gebruiken van energie 

Een bouwwerk met een voorziening voor het afnemen en 

gebruiken van energie heeft een veilige voorziening voor het 

afnemen en gebruiken van energie

aanwezig 1

Afd. 6.3 6.11 t/m 6.14 Watervoorzieining

Een bouwwerk met een voorziening voor drinkwater of 

warmwater heeft een voorziening voor drinkwater of 

warmwater die de gezondheid niet nadelig beïnvloedt.

aanwezig 1

a. de aansluitafstand niet groter is dan 40 m, of 1

b. de aansluitafstand groter is dan 40 m en de 

aansluitkosten niet hoger zijn dan bij een aansluitafstand 

van 40 m.

1

Afd. 6.4 6.15 t/m 6.18
Afvoer van huishoudelijk afvalwater en 

hemelwater

Een bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor de 

afvoer van huishoudelijk afvalwater of hemelwater dat het 

water zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid kan 

worden afgevoerd

aanwezig 1

Een gebruiksfunctie met een toilet- of badruimte of met een 

andere opstelplaats voor een lozingstoestel heeft voor die 

opstelplaats een afvoervoorziening voor huishoudelijk 

afvalwater.

aanwezig 1

Een dak van een te bouwen bouwwerk heeft een 

voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater met 

een volgens NEN 3215 bepaalde capaciteit van ten minste 

de volgens die norm bepaalde belasting van die voorziening

aanwezig 1

Een ondergrondse doorvoer van een afvoervoorziening als 

bedoeld in de artikelen 6.16 en 6.17 door een uitwendige 

scheidingconstructie van een bouwwerk ligt zoveel mogelijk 

haaks op de scheidingsconstructie.

aanwezig 1

De gebouwaansluiting van een afvoervoorziening als 

bedoeld in de artikelen 6.16 en 6.17 op de op het eigen erf 

of terrein gelegen riolering of andere voorziening voor 

afvoer van afvalwater is zodanig dat bij zetting de dichtheid 

van de aansluiting en de afvoer gehandhaafd blijft

aanwezig 1

Een gebouwaansluiting waardoor huishoudelijk afvalwater 

wordt geleid:

a. heeft geen vernauwing in de stroomrichting;

b. heeft een vloeiend beloop;

c. is waterdicht;

d. heeft een voldoende inwendige middellijn, en

e. bevat geen beer- of rottingput.

1

Afd. 6.5 6.19 t/m 6.21
Tijdig vaststellen van brand, nieuwbouw 

en bestaande bouw

Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen dat brand 

tijdig kan worden ontdekt zodat veilig kan worden gevlucht.
aanwezig 2
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Projectnummer: 400893
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Projectomschrijving: Bouwbesluittoets
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Checklist ten behoeve van toets bouwbesluit - bestaande bouw - woonfunctie BB2012
Woning-/kavelnunmmer: Doornakkersteeg 7

Gebruiksfunctie: Woonfunctie

Afd.     Artikel Onderwerp Omschrijving Grenswaarde(n) Bemerkingen 
Toets

Bouwbesluit

Bij een te bouwen woonfunctie en bij functiewijziging naar 

een woonfunctie heeft een besloten ruimte waardoor een 

vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte 

en de uitgang van de woonfunctie een of meer rookmelders 

die voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire 

inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555. Dit geldt niet voor 

een woonfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld 

in artikel 6.20.

rookmelder aanwezig 2

Afd. 6.6 6.22 t/m 6.26 Vluchten bij brand geen punten hier van toepassing voor deze woning niet van toepassing 3

Afd. 6.7 6.27 t/m 6.34 Bestrijden van brand

Een gebruiksfunctie met een vloer van een verblijfsgebied 

hoger gelegen dan 20 m boven het meetniveau, heeft een 

droge blusleiding.

voor deze woning niet van toepassing 3

Afd. 6.8 6.35 t/m 6.40 Bereikbaarheid hulpdiensten bij woonfunctie niet van toepassing 3

Afd. 6.9 6.41 t/m 6.47 Aanvullende regels tunnelveiligheid bij woonfunctie niet van toepassing 3

Afd. 6.10 6.48 + 6.49
Bereikbaarheid van gebouwen voor 

gehandicapten
bij deze woningen niet van toepassing voor deze woning niet van toepassing 3

Afd. 6.11 6.50 + 6.51
Tegengaan van veel voorkomende 

criminaliteit
bij deze woningen niet van toepassing voor deze woning niet van toepassing 3

Afd. 6.12 Veilig onderhoud gebouwen alleen bij nieuwbouw 3

Hoofdstuk 7.              Voorschriften inzake het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen

Afd. 7.1 7.1 t/m 7.10
Voorkomen van brandgevaar en 

ontwikkeling van brand
bij woonfunctie niet van toepassing 3

Afd. 7.2 7.11 t/m 7.16 Veilig vluchten bij brand bij deze woningen niet van toepassing voor deze woning niet van toepassing 3

Afd. 7.3 7.17 t/m 7.22
Overige bepalingen veilig en gezond 

gebruik

Een woonfunctie wordt niet bewoond door meer dan één 

persoon per 12 m² gebruiksoppervlakte
1

De concentratie van asbestvezels in een voor personen 

toegankelijke ruimte van een bestaand bouwwerk is niet 

groter dan 100.000 ve/m³, bepaald volgens NEN 2991

3

Hoofdstuk 8.  

Afd. 8.1 8.1 t/m 8.7

Het voorkomen van onveilige situaties en 

het beperken van hinder tijdens het 

uitvoeren van bouw- en 

sloopwerkzaamheden, nieuwbouw en 

bestaande bouw

bij woonfunctie niet van toepassing 3

Afd. 8.2 8.8 + 8.9 Afvalscheiding bij woonfunctie niet van toepassing 3

Sloop en bouwwerkzaamheden

Checklist Bouwbesluit

 Woonfunctie 5 van 5



Projectnummer: 400893
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Checklist ten behoeve van toets bouwbesluit - bestaande bouw - woonfunctie BB2012
Woning-/kavelnunmmer: Fazantenpad 14

Gebruiksfunctie: Woonfunctie

Afd.     Artikel Onderwerp Omschrijving Grenswaarde(n) Bemerkingen 
Toets

Bouwbesluit

Afd 2.1 2.5 t/m 2.8 ALgemene sterkte bouwconstructie Algemene sterkte van de bouwconstructie valt onder toetsing constructies n.t.b.

Afd 2.2 2.13 t/m 2.15 Sterkte bij brand Sterkte van de bouwconstructie bij brand 20 min 1

vloer hoger dan 7 meter, 30 min 30 min 3

vloer hoger dan 13 meter, 60 min 60 min 3

Afd. 2.3 2.22 t/m 2.25 Vloerafscheiding
Aanwezigheid, hoogte, openingen en opstapmogelijkheid 

om het vallen van een vloer te voorkomen

Aanwezigheid
Een vloer heeft een afscheiding indien men 1,5 m kan vallen 

Behalve bij trap en/of hellingbaan
1,5 m 1

Hoogte hoogte van de afscheiding is minimaal 0,9 meter 0,9 m 1

afstand tussen vloer en afscheiding < 0,1 m 0,1 m 1

afstand tussen spijlen tot een hoogte van 0,6 m 0,2 m 1

Afd. 2.4 2.29 + 2.31
Overbrugging hoogteverschillen

Geldt alleen voor vluchtroute

Een hoogteverschil tussen vloeren van verblijfsruimten, 

toiletruimten en badruimten en vloeren op een 

verkeersroute die deze ruimten verbindt, of tussen een van 

die vloeren en het aansluitende terrein, dat groter is dan 

0,22 m, wordt overbrugd door een vaste trap of een vaste 

hellingbaan.

0,22 m 3

Afd. 2.5 2.38t/m 2.41 Trap minimale breedte trap 0,7 m 3

Geldt alleen voor vluchtroute minimale vrije hoogte boven trap 1,9 m 3

minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten 

loodrecht op de voorkant van de trede 
0,13 m  3

maximum hoogte van een optrede  0,22 m  3

minimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de 

trap 
0,2 m  3

trapbordes oppervlak minimaal 0,7 x 0,7 m 3

vrije hoogte minimaal 1,9 m 3

afscheiding minimale hoogte vanaf 1,5 meter (hoogte) 0,6 m 3

Tussen de afscheiding en de trap is de horizontaal gemeten 

afstand niet groter dan 0,05 m
0,05 m 3

Openingen in afscheiding  tot hoogte van 0,6 meter niet 

breder dan 0, 2 m
0,2 m 3

Leuning
De trap dient aan een zijkant een leuning te bezitten 

geplaatst op een hoogte van 0,6 m < h < = 1,0 m
 0,6 m < h < = 1,0 m 3

Afd. 2.6 2.47 t/m 2.49 Hellingbaan   Alleen voor vluchtroute Breedte minimaal 0,7 m geen hellingbaan 3

Afmeting hellingbaan Hellinghoek maximaal 1:10 geen hellingbaan 3

Bordes oppervlak bordes hellingbaan 0,7 m x 0,7 m geen hellingbaan 3

vrij hoogte boven bordes 1,9 m geen hellingbaan 3

Afscheiding minimale hoogte vanaf 1,5 meter (hoogte) 0,6 m geen hellingbaan 3

Tussen de afscheiding en de hellingbaan is de horizontaal 

gemeten afstand niet groter dan 0,1 m
0,1 m geen hellingbaan 3

Openingen in afscheiding  tot hoogte van 0,6 meter niet 

breder dan 0, 2 m
0,2 m geen hellingbaan 3

Afd. 2.7 2.54 t/m 2.55 Beweegbare constructie-onderdelen 

Een bestaand bouwwerk heeft zodanige beweegbare 

constructie-onderdelen dat veilig gebruik kan worden 

gemaakt van de aan het perceel grenzende openbare 

ruimte.

1

hoogte 

Een beweegbaar constructie-onderdeel dat zich in 

geopende stand kan bevinden boven een voor 

motorvoertuigen openstaande weg, ligt, gemeten vanaf de 

onderzijde van dat onderdeel, meer dan 4,2 m boven die 

weg

> 4.2 meter 3

Afd. 2.8 2.62 t/m 2.65
Berperking van het ontstaan van 

brandgevaarlijke situaties

Een bestaand bouwwerk is zodanig dat het ontstaan van 

een brandgevaarlijke situatie voldoende wordt beperkt.
1

Materialen stookplaats
Als door stoken een hogere temperatuur aanwezig dan 

90°C.

onbrandbaar 

materiaal !
1

Rookafvoer Rookafvoer moet luchtdicht zijn luchtdicht 1

Rookafvoer

De horizontale afstand tussen de uitmonding van een 

voorziening voor de afvoer van rook van een op vaste 

brandstof gestookt toestel en een brandgevaarlijk dak van 

een ander bouwwerk is ten minste 15 meter.

15 meter 1

Hoofdstuk 2.              Voorschriften uit oogpunt van veiligheid
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Projectnummer: 400893

Opdrachtgever: Vereniging de Noenes

Projectomschrijving: Bouwbesluittoets

Datum: Juni 2015

Opsteller: G. van den Bergh

Checklist ten behoeve van toets bouwbesluit - bestaande bouw - woonfunctie BB2012
Woning-/kavelnunmmer: Fazantenpad 14

Gebruiksfunctie: Woonfunctie

Afd.     Artikel Onderwerp Omschrijving Grenswaarde(n) Bemerkingen 
Toets

Bouwbesluit

opstelplaats verbrandingstoestel niet in toiletruimte of badruimte
NIET in toiletruimte 

of badruimte
1

Afd. 2.9 2.75 t/m 2.80

Berperking ontwikkeling van brand en 

rook

Alleen in woongebouw

Een bestaand bouwwerk is zodanig, dat brand zich niet snel 

kan ontwikkelen..
3

brandvoortplantingsklasse

Brand- en rookvrije vluchtroute: 2

Rookvrije vluchtroute: 4

Overig: 4

brand- en rookvrije 

vluchtroute: 2

overig: 4

3

Bovenzijde vloer, hellingbaan, trap, dak T1 3

Afd. 2.10 2.87 t/m 2.90 Beperking van de uitbreiding van brand Wbdbo > 20 min. 20 min 1

Afd. 2.11 2.97 t/m 2.100

Verdere beperking van uitbreiding van 

brand, en beperking van verspreiding van 

rook.

Wbdbo > 20 min. 20 min 1

Afd. 2.12 2.111 t/m 2.1118 Vluchtroutes

Een bestaand bouwwerk is zodanig dat een 

rookcompartiment en een subbrandcompartiment op 

veilige wijze kunnen worden verlaten.

1

Inrichting van rookvrije vluchtroutes

Een rookvrije vluchtroute heeft een vrije doorgang met een 

breedte die niet kleiner is dan 0,5 m en een hoogte van ten 

minste 1,2 m

breed > 0,5 m

hoog > 1,2 m
1

Afd. 2.13 Hulpverlening bij brand alleen nieuwbouw/verbouw 3

Afd. 2.14 Hoge en ondergrondse gebouwen alleen nieuwbouw/verbouw 3

Afd. 2.15 inbraakwerendheid alleen nieuwbouw 3

Afd. 2.16
Veiligheidszone ne 

plasbrandaandachtgebied,
alleen nieuwbouw (nog niet in werking) 3

Afd. 2.17 aanvullende regels tunnelveiligheid 3

Hoofdstuk 3.              Voorschriften uit oogpunt van gezondheid

Afd. 3.1 3.1 t/m 3.6 bescherming tegen geluid van buiten alleen voor nieuwbouw van toepassing 3

Afd. 3.2  3.7 t/m 3.11 bescherming tegen geluid installaties alleen voor nieuwbouw van toepassing 3

Afd. 3.3 3.12 t/m 3.14 beperking van galm alleen voor nieuwbouw van toepassing 3

Afd. 3.4 art. 3.17 t/m 3.21 geluidwering tussen ruimten alleen voor nieuwbouw van toepassing 3

Afd. 3.5 3.25 t/m 3.27 wering van vocht buiten
Uitwendige scheidingsconstructie VG, toilet-/badruimte 

dient waterdicht te zijn.
waterdicht 1

wateropname

vloeren en wanden tot 1 meter hoog van de badruimte, 

moeten voorzien zijn van materiaal met een beperkte 

wateropname

1

Afd. 3.6 3.37 t/m 3.40
Luchtverversing van VG, VR, toilet- en 

badruimte 

VG, VR, toilet-/ badruimte aanvoer verse lucht en afvoer 

binnenlucht. 
1

capaciteit
verblijfsruimte van ten minste 0,7 dm³/s per m² 

vloeroppervlakte van die ruimte
toilet 7dm³/s 1

doucheruimte van ten minste 14 dm³/s vloeroppervlakte 

van die ruimte
douche 14 dm³/s 1

opstelplaatst kook- warmwatertoestel min 21dm³/s 21 dm³/s 1

stroomrichting

De richting van de luchtstroming voor de toevoer van verse 

lucht gaat vanuit de voorziening voor luchtverversing naar 

een verblijfsruimte, een toiletruimte en een badruimte

1

De richting van de luchtstroming voor de afvoer van 

binnenlucht gaat vanuit een verblijfsruimte, een 

toiletruimte of een badruimte naar de voorziening voor 

luchtverversing.

1

Afd. 3.7 3.46 t/m 3.47 Spuivoorziening 

De uitwendige scheidingsconstructie heeft beweegbare 

onderdelen voor het snel kunnen afvoeren van sterk 

verontreinigde binnenlucht.

1

capaciteit
verblijfsruimte van ten minste 3 dm³/s per m² 

vloeroppervlakte van die ruimte
3 dm³/s per m² 1
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Projectnummer: 400893

Opdrachtgever: Vereniging de Noenes

Projectomschrijving: Bouwbesluittoets

Datum: Juni 2015

Opsteller: G. van den Bergh

Checklist ten behoeve van toets bouwbesluit - bestaande bouw - woonfunctie BB2012
Woning-/kavelnunmmer: Fazantenpad 14

Gebruiksfunctie: Woonfunctie

Afd.     Artikel Onderwerp Omschrijving Grenswaarde(n) Bemerkingen 
Toets

Bouwbesluit

Afd. 3.8 3.57 t/m 3.61
Toevoer van verbrandingslucht en afvoer 

van rookgas

Een ruimte met een opstelplaats voor een 

verbrandingstoestel heeft een voorziening voor de toevoer 

van verbrandingslucht. Bij de toepassing van dit voorschrift 

blijft een opstelplaats voor een kooktoestel of een 

warmwatertoestel, met een nominale belasting van ten 

hoogste 15 kW buiten beschouwing.

1

capaciteit
voor verbrandingstoestellen met een totale nominale 

belasting  >130 kW onderstaande tabel
3

verbrandingstoestel brandstof

minimale  capaciteit 

per kW nominale 

belasting

3

gesloten vuur met trekonderbreker  aardgas /butaan / propaan 0,78 dm³/s 3

open vuur (blokkenvuurtoestel type II)  3,35 dm³/s 3

gesloten vuur, met ventilator, zonder 

trekonderbreker 
0,38 dm³/s 3

gesloten vuur  0,32 dm³/s 3

gesloten vuur  0,52 dm³/s 3

open vuur, vaste brandstof (open haard) 2,8 dm³/s 3

Afvoer van rook

Een bestaand bouwwerk waarin zich een opstelplaats voor 

een verbrandingstoestel bevindt, heeft een zodanige 

voorziening voor de afvoer van rook dat geen voor de 

gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht ontstaat.

1

Aanwezigheid 

Een ruimte met een opstelplaats voor een 

verbrandingstoestel heeft een voorziening voor de afvoer 

van rook. Bij de toepassing van dit voorschrift blijft een 

opstelplaats voor een kooktoestel of een warmwatertoestel, 

met een nominale belasting van ten hoogste 15 kW, buiten 

beschouwing.

1

stroomrichting rookgas

De afgevoerde rook stroomt, vanaf de opstelplaats van een 

verbrandingstoestel naar de uitmonding van de voorziening 

voor de afvoer van rook. Bij de bepaling van de 

stromingsrichting blijven bouwwerken en andere daarmee 

gelijk te stellen belemmeringen, die op een ander perceel 

liggen, buiten beschouwing

1

rookdoorlatendheid
Leiding voor afvoer van rook, moet zo dicht zijn dat deze 

vrijwel alle rook via de uitmonding naar buiten gaat.
1

kap

Een voorziening voor de natuurlijke afvoer van rook, is ter 

voorkoming van het terugstromen van rook, voorzien van 

een goed functionerende kap

1

Afd. 3.9 3.66 + 3.67
Beperking van de aanwezigheid van 

schadelijke stoffen en ioniserende straling

Een bestaand bouwwerk is zodanig dat de aanwezigheid 

van voor de gezondheid schadelijke stoffen beperkt is.
1

Afd. 3.10 3.73 + 3.73 Bescherming tegen ratten en muizen

openingen:

maximale breedte 10mm  (uitgezonderd openingen voor 

beluchtingen, afvoeren rook, luchtverversing)

10 mm 1

Afd. 3.11 3.77 + 3.78 Daglicht 
Een bestaand bouwwerk is zodanig dat daglicht in 

voldoende mate kan toetreden.
1

Daglichtoppervlakte

Een verblijfsruimte heeft een equivalente 

daglichtoppervlakte die niet kleiner is dan  0,5m² 

oppervlakte.

> 0,5 m² 1

Hoofdstuk 4.              Voorschriften uit oogpunt van bruikbaarheid

Afd. 4.1 4.5 t/m 4.7 Verblijfsgebied en verblijfsruimte woonfunctie  minimaal 14 m² 14 m² 1

minimale hoogte van 2.1 meter 2.1 m verdieping is bergzolder met vlizo trap. 1

minimaal een "matje" van 7,5 m² met breedte van 2,4 

meter.

7,5 m²

2,4 m
1

Afd. 4.2 4.13 t/m 4.16 Toiletruimte 1. aantal > grenswaarde 1 1

Minimale oppervlakte 0,64m² 

Mimale breedte 0,6 meter. 

Minimale hoogte 2.0 meter 

0,64 m²

0,6 m

2.0 m

1

Toiletruimte is afsluitbaar. 1

Afd. 4.3 Badruimte alleen voor nieuwbouw van toepassing 3
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Projectnummer: 400893

Opdrachtgever: Vereniging de Noenes

Projectomschrijving: Bouwbesluittoets

Datum: Juni 2015

Opsteller: G. van den Bergh

Checklist ten behoeve van toets bouwbesluit - bestaande bouw - woonfunctie BB2012
Woning-/kavelnunmmer: Fazantenpad 14

Gebruiksfunctie: Woonfunctie

Afd.     Artikel Onderwerp Omschrijving Grenswaarde(n) Bemerkingen 
Toets

Bouwbesluit

Afd. 4.4 Bereikbaarheid en toegankelijkheid alleen voor nieuwbouw van toepassing 3

Afd. 4.5 Buitenberging alleen voor nieuwbouw van toepassing 3

Afd. 4.6 Buitenruimte alleen voor nieuwbouw van toepassing 3

Afd. 4.7 4.41 t/m 4.43 Opstelplaatsen Opstelplaats voor een stooktoestel aanwezig 1

Opstelplaats aanrecht minimaal 0,70 x 0,40 m min  0,70 x 0,40 m 1

Opstelplaats kooktoestel minimaal 0,40 x 0,40 m min  0,70 x 0,40 m 1

Hoofdstuk 5.              Voorschriften uit oogpunt van energiezuinigheid enMilieu

Afd. 5.1 5.1 t/m 5.7 Energiezuinigheid alleen voor nieuwbouw van toepassing 3

Afd. 5.2 5.8 t/m 5.10 Milieu alleen voor nieuwbouw van toepassing 3

Hoofdstuk 6.              Voorschriften inzake installaties

Afd. 6.1 6.1 t/m 6.6 Verlichting

Een bestaand bouwwerk heeft een zodanige 

verlichtingsinstallatie dat het bouwwerk veilig kan worden 

verlaten.

aanwezig 1

Een bestaand bouwwerk heeft een veilige voorziening voor 

elektriciteit.
aanwezig 1

Afd. 6.2 6.7 t/m 6.10
Voorziening voor het afnemen en 

gebruiken van energie 

Een bouwwerk met een voorziening voor het afnemen en 

gebruiken van energie heeft een veilige voorziening voor het 

afnemen en gebruiken van energie

aanwezig 1

Afd. 6.3 6.11 t/m 6.14 Watervoorzieining

Een bouwwerk met een voorziening voor drinkwater of 

warmwater heeft een voorziening voor drinkwater of 

warmwater die de gezondheid niet nadelig beïnvloedt.

aanwezig 1

a. de aansluitafstand niet groter is dan 40 m, of 1

b. de aansluitafstand groter is dan 40 m en de 

aansluitkosten niet hoger zijn dan bij een aansluitafstand 

van 40 m.

1

Afd. 6.4 6.15 t/m 6.18
Afvoer van huishoudelijk afvalwater en 

hemelwater

Een bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor de 

afvoer van huishoudelijk afvalwater of hemelwater dat het 

water zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid kan 

worden afgevoerd

aanwezig 1

Een gebruiksfunctie met een toilet- of badruimte of met een 

andere opstelplaats voor een lozingstoestel heeft voor die 

opstelplaats een afvoervoorziening voor huishoudelijk 

afvalwater.

aanwezig 1

Een dak van een te bouwen bouwwerk heeft een 

voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater met 

een volgens NEN 3215 bepaalde capaciteit van ten minste 

de volgens die norm bepaalde belasting van die voorziening

aanwezig 1

Een ondergrondse doorvoer van een afvoervoorziening als 

bedoeld in de artikelen 6.16 en 6.17 door een uitwendige 

scheidingconstructie van een bouwwerk ligt zoveel mogelijk 

haaks op de scheidingsconstructie.

aanwezig 1

De gebouwaansluiting van een afvoervoorziening als 

bedoeld in de artikelen 6.16 en 6.17 op de op het eigen erf 

of terrein gelegen riolering of andere voorziening voor 

afvoer van afvalwater is zodanig dat bij zetting de dichtheid 

van de aansluiting en de afvoer gehandhaafd blijft

aanwezig 1

Een gebouwaansluiting waardoor huishoudelijk afvalwater 

wordt geleid:

a. heeft geen vernauwing in de stroomrichting;

b. heeft een vloeiend beloop;

c. is waterdicht;

d. heeft een voldoende inwendige middellijn, en

e. bevat geen beer- of rottingput.

1

Afd. 6.5 6.19 t/m 6.21
Tijdig vaststellen van brand, nieuwbouw 

en bestaande bouw

Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen dat brand 

tijdig kan worden ontdekt zodat veilig kan worden gevlucht.
aanwezig 1
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Projectnummer: 400893

Opdrachtgever: Vereniging de Noenes

Projectomschrijving: Bouwbesluittoets

Datum: Juni 2015
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Checklist ten behoeve van toets bouwbesluit - bestaande bouw - woonfunctie BB2012
Woning-/kavelnunmmer: Fazantenpad 14

Gebruiksfunctie: Woonfunctie

Afd.     Artikel Onderwerp Omschrijving Grenswaarde(n) Bemerkingen 
Toets

Bouwbesluit

Bij een te bouwen woonfunctie en bij functiewijziging naar 

een woonfunctie heeft een besloten ruimte waardoor een 

vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte 

en de uitgang van de woonfunctie een of meer rookmelders 

die voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire 

inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555. Dit geldt niet voor 

een woonfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld 

in artikel 6.20.

rookmelder aanwezig
Rookmelder (nog) niet aanwezig, gaat wel 

geplaatst worden.
2

Afd. 6.6 6.22 t/m 6.26 Vluchten bij brand geen punten hier van toepassing voor deze woning niet van toepassing 3

Afd. 6.7 6.27 t/m 6.34 Bestrijden van brand

Een gebruiksfunctie met een vloer van een verblijfsgebied 

hoger gelegen dan 20 m boven het meetniveau, heeft een 

droge blusleiding.

voor deze woning niet van toepassing 3

Afd. 6.8 6.35 t/m 6.40 Bereikbaarheid hulpdiensten bij woonfunctie niet van toepassing 3

Afd. 6.9 6.41 t/m 6.47 Aanvullende regels tunnelveiligheid bij woonfunctie niet van toepassing 3

Afd. 6.10 6.48 + 6.49
Bereikbaarheid van gebouwen voor 

gehandicapten
bij deze woningen niet van toepassing voor deze woning niet van toepassing 3

Afd. 6.11 6.50 + 6.51
Tegengaan van veel voorkomende 

criminaliteit
bij deze woningen niet van toepassing voor deze woning niet van toepassing 3

Afd. 6.12 Veilig onderhoud gebouwen alleen bij nieuwbouw 3

Hoofdstuk 7.              Voorschriften inzake het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen

Afd. 7.1 7.1 t/m 7.10
Voorkomen van brandgevaar en 

ontwikkeling van brand
bij woonfunctie niet van toepassing 3

Afd. 7.2 7.11 t/m 7.16 Veilig vluchten bij brand bij deze woningen niet van toepassing voor deze woning niet van toepassing 3

Afd. 7.3 7.17 t/m 7.22
Overige bepalingen veilig en gezond 

gebruik

Een woonfunctie wordt niet bewoond door meer dan één 

persoon per 12 m² gebruiksoppervlakte
1

De concentratie van asbestvezels in een voor personen 

toegankelijke ruimte van een bestaand bouwwerk is niet 

groter dan 100.000 ve/m³, bepaald volgens NEN 2991

3

Hoofdstuk 8.  

Afd. 8.1 8.1 t/m 8.7

Het voorkomen van onveilige situaties en 

het beperken van hinder tijdens het 

uitvoeren van bouw- en 

sloopwerkzaamheden, nieuwbouw en 

bestaande bouw

bij woonfunctie niet van toepassing 3

Afd. 8.2 8.8 + 8.9 Afvalscheiding bij woonfunctie niet van toepassing 3

Sloop en bouwwerkzaamheden
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Projectnummer: 400893

Opdrachtgever: Vereniging de Noenes

Projectomschrijving: Bouwbesluittoets
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Checklist ten behoeve van toets bouwbesluit - bestaande bouw - woonfunctie BB2012
Woning-/kavelnunmmer: Scheurbroeksesteeg 59

Gebruiksfunctie: Woonfunctie

Afd.     Artikel Onderwerp Omschrijving Grenswaarde(n) Bemerkingen 
Toets

Bouwbesluit

Afd 2.1 2.5 t/m 2.8 ALgemene sterkte bouwconstructie Algemene sterkte van de bouwconstructie valt onder toetsing constructies n.t.b.

Afd 2.2 2.13 t/m 2.15 Sterkte bij brand Sterkte van de bouwconstructie bij brand 20 min 1

vloer hoger dan 7 meter, 30 min 30 min 3

vloer hoger dan 13 meter, 60 min 60 min 3

Afd. 2.3 2.22 t/m 2.25 Vloerafscheiding
Aanwezigheid, hoogte, openingen en opstapmogelijkheid 

om het vallen van een vloer te voorkomen
niet aanwezig rondom trapgat 2

Aanwezigheid
Een vloer heeft een afscheiding indien men 1,5 m kan vallen 

Behalve bij trap en/of hellingbaan
1,5 m 2

Hoogte hoogte van de afscheiding is minimaal 0,9 meter 0,9 m 2

afstand tussen vloer en afscheiding < 0,1 m 0,1 m 2

afstand tussen spijlen tot een hoogte van 0,6 m 0,2 m 2

Afd. 2.4 2.29 + 2.31
Overbrugging hoogteverschillen

Geldt alleen voor vluchtroute

Een hoogteverschil tussen vloeren van verblijfsruimten, 

toiletruimten en badruimten en vloeren op een 

verkeersroute die deze ruimten verbindt, of tussen een van 

die vloeren en het aansluitende terrein, dat groter is dan 

0,22 m, wordt overbrugd door een vaste trap of een vaste 

hellingbaan.

0,22 m 1

Afd. 2.5 2.38t/m 2.41 Trap minimale breedte trap 0,7 m 1

Geldt alleen voor vluchtroute minimale vrije hoogte boven trap 1,9 m 1

minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten 

loodrecht op de voorkant van de trede 
0,13 m  1

maximum hoogte van een optrede  0,22 m  1

minimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de 

trap 
0,2 m  1

trapbordes oppervlak minimaal 0,7 x 0,7 m 3

vrije hoogte minimaal 1,9 m 3

afscheiding minimale hoogte vanaf 1,5 meter (hoogte) 0,6 m 3

Tussen de afscheiding en de trap is de horizontaal gemeten 

afstand niet groter dan 0,05 m
0,05 m 3

Openingen in afscheiding  tot hoogte van 0,6 meter niet 

breder dan 0, 2 m
0,2 m 3

Leuning
De trap dient aan een zijkant een leuning te bezitten 

geplaatst op een hoogte van 0,6 m < h < = 1,0 m
 0,6 m < h < = 1,0 m 1

Afd. 2.6 2.47 t/m 2.49 Hellingbaan   Alleen voor vluchtroute Breedte minimaal 0,7 m geen hellingbaan 3

Afmeting hellingbaan Hellinghoek maximaal 1:10 geen hellingbaan 3

Bordes oppervlak bordes hellingbaan 0,7 m x 0,7 m geen hellingbaan 3

vrij hoogte boven bordes 1,9 m geen hellingbaan 3

Afscheiding minimale hoogte vanaf 1,5 meter (hoogte) 0,6 m geen hellingbaan 3

Tussen de afscheiding en de hellingbaan is de horizontaal 

gemeten afstand niet groter dan 0,1 m
0,1 m geen hellingbaan 3

Openingen in afscheiding  tot hoogte van 0,6 meter niet 

breder dan 0, 2 m
0,2 m geen hellingbaan 3

Afd. 2.7 2.54 t/m 2.55 Beweegbare constructie-onderdelen 

Een bestaand bouwwerk heeft zodanige beweegbare 

constructie-onderdelen dat veilig gebruik kan worden 

gemaakt van de aan het perceel grenzende openbare 

ruimte.

1

hoogte 

Een beweegbaar constructie-onderdeel dat zich in 

geopende stand kan bevinden boven een voor 

motorvoertuigen openstaande weg, ligt, gemeten vanaf de 

onderzijde van dat onderdeel, meer dan 4,2 m boven die 

weg

> 4.2 meter 3

Afd. 2.8 2.62 t/m 2.65
Berperking van het ontstaan van 

brandgevaarlijke situaties

Een bestaand bouwwerk is zodanig dat het ontstaan van 

een brandgevaarlijke situatie voldoende wordt beperkt.
1

Materialen stookplaats
Als door stoken een hogere temperatuur aanwezig dan 

90°C.

onbrandbaar 

materiaal !
1

Rookafvoer Rookafvoer moet luchtdicht zijn luchtdicht 1

Rookafvoer

De horizontale afstand tussen de uitmonding van een 

voorziening voor de afvoer van rook van een op vaste 

brandstof gestookt toestel en een brandgevaarlijk dak van 

een ander bouwwerk is ten minste 15 meter.

15 meter 1

Hoofdstuk 2.              Voorschriften uit oogpunt van veiligheid
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Toets
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opstelplaats verbrandingstoestel niet in toiletruimte of badruimte
NIET in toiletruimte 

of badruimte
1

Afd. 2.9 2.75 t/m 2.80

Berperking ontwikkeling van brand en 

rook

Alleen in woongebouw

Een bestaand bouwwerk is zodanig, dat brand zich niet snel 

kan ontwikkelen..
3

brandvoortplantingsklasse

Brand- en rookvrije vluchtroute: 2

Rookvrije vluchtroute: 4

Overig: 4

brand- en rookvrije 

vluchtroute: 2

overig: 4

3

Bovenzijde vloer, hellingbaan, trap, dak T1 3

Afd. 2.10 2.87 t/m 2.90 Beperking van de uitbreiding van brand Wbdbo > 20 min. 20 min 1

Afd. 2.11 2.97 t/m 2.100

Verdere beperking van uitbreiding van 

brand, en beperking van verspreiding van 

rook.

Wbdbo > 20 min. 20 min 1

Afd. 2.12 2.111 t/m 2.1118 Vluchtroutes

Een bestaand bouwwerk is zodanig dat een 

rookcompartiment en een subbrandcompartiment op 

veilige wijze kunnen worden verlaten.

3

Inrichting van rookvrije vluchtroutes

Een rookvrije vluchtroute heeft een vrije doorgang met een 

breedte die niet kleiner is dan 0,5 m en een hoogte van ten 

minste 1,2 m

breed > 0,5 m

hoog > 1,2 m
3

Afd. 2.13 Hulpverlening bij brand alleen nieuwbouw/verbouw 3

Afd. 2.14 Hoge en ondergrondse gebouwen alleen nieuwbouw/verbouw 3

Afd. 2.15 inbraakwerendheid alleen nieuwbouw 3

Afd. 2.16
Veiligheidszone ne 

plasbrandaandachtgebied,
alleen nieuwbouw (nog niet in werking) 3

Afd. 2.17 aanvullende regels tunnelveiligheid 3

Hoofdstuk 3.              Voorschriften uit oogpunt van gezondheid

Afd. 3.1 3.1 t/m 3.6 bescherming tegen geluid van buiten alleen voor nieuwbouw van toepassing 3

Afd. 3.2  3.7 t/m 3.11 bescherming tegen geluid installaties alleen voor nieuwbouw van toepassing 3

Afd. 3.3 3.12 t/m 3.14 beperking van galm alleen voor nieuwbouw van toepassing 3

Afd. 3.4 art. 3.17 t/m 3.21 geluidwering tussen ruimten alleen voor nieuwbouw van toepassing 3

Afd. 3.5 3.25 t/m 3.27 wering van vocht buiten
Uitwendige scheidingsconstructie VG, toilet-/badruimte 

dient waterdicht te zijn.
waterdicht 1

wateropname

vloeren en wanden tot 1 meter hoog van de badruimte, 

moeten voorzien zijn van materiaal met een beperkte 

wateropname

1

Afd. 3.6 3.37 t/m 3.40
Luchtverversing van VG, VR, toilet- en 

badruimte 

VG, VR, toilet-/ badruimte aanvoer verse lucht en afvoer 

binnenlucht. 
1

capaciteit
verblijfsruimte van ten minste 0,7 dm³/s per m² 

vloeroppervlakte van die ruimte
toilet 7dm³/s 1

doucheruimte van ten minste 14 dm³/s vloeroppervlakte 

van die ruimte
douche 14 dm³/s 1

opstelplaatst kook- warmwatertoestel min 21dm³/s 21 dm³/s 1

stroomrichting

De richting van de luchtstroming voor de toevoer van verse 

lucht gaat vanuit de voorziening voor luchtverversing naar 

een verblijfsruimte, een toiletruimte en een badruimte

1

De richting van de luchtstroming voor de afvoer van 

binnenlucht gaat vanuit een verblijfsruimte, een 

toiletruimte of een badruimte naar de voorziening voor 

luchtverversing.

1

Afd. 3.7 3.46 t/m 3.47 Spuivoorziening 

De uitwendige scheidingsconstructie heeft beweegbare 

onderdelen voor het snel kunnen afvoeren van sterk 

verontreinigde binnenlucht.

1

capaciteit
verblijfsruimte van ten minste 3 dm³/s per m² 

vloeroppervlakte van die ruimte
3 dm³/s per m² 1
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Afd. 3.8 3.57 t/m 3.61
Toevoer van verbrandingslucht en afvoer 

van rookgas

Een ruimte met een opstelplaats voor een 

verbrandingstoestel heeft een voorziening voor de toevoer 

van verbrandingslucht. Bij de toepassing van dit voorschrift 

blijft een opstelplaats voor een kooktoestel of een 

warmwatertoestel, met een nominale belasting van ten 

hoogste 15 kW buiten beschouwing.

1

capaciteit
voor verbrandingstoestellen met een totale nominale 

belasting  >130 kW onderstaande tabel
3

verbrandingstoestel brandstof

minimale  capaciteit 

per kW nominale 

belasting

3

gesloten vuur met trekonderbreker  aardgas /butaan / propaan 0,78 dm³/s 3

open vuur (blokkenvuurtoestel type II)  3,35 dm³/s 3

gesloten vuur, met ventilator, zonder 

trekonderbreker 
0,38 dm³/s 3

gesloten vuur  0,32 dm³/s 3

gesloten vuur  0,52 dm³/s 3

open vuur, vaste brandstof (open haard) 2,8 dm³/s 3

Afvoer van rook

Een bestaand bouwwerk waarin zich een opstelplaats voor 

een verbrandingstoestel bevindt, heeft een zodanige 

voorziening voor de afvoer van rook dat geen voor de 

gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht ontstaat.

1

Aanwezigheid 

Een ruimte met een opstelplaats voor een 

verbrandingstoestel heeft een voorziening voor de afvoer 

van rook. Bij de toepassing van dit voorschrift blijft een 

opstelplaats voor een kooktoestel of een warmwatertoestel, 

met een nominale belasting van ten hoogste 15 kW, buiten 

beschouwing.

1

stroomrichting rookgas

De afgevoerde rook stroomt, vanaf de opstelplaats van een 

verbrandingstoestel naar de uitmonding van de voorziening 

voor de afvoer van rook. Bij de bepaling van de 

stromingsrichting blijven bouwwerken en andere daarmee 

gelijk te stellen belemmeringen, die op een ander perceel 

liggen, buiten beschouwing

1

rookdoorlatendheid
Leiding voor afvoer van rook, moet zo dicht zijn dat deze 

vrijwel alle rook via de uitmonding naar buiten gaat.
1

kap

Een voorziening voor de natuurlijke afvoer van rook, is ter 

voorkoming van het terugstromen van rook, voorzien van 

een goed functionerende kap

1

Afd. 3.9 3.66 + 3.67
Beperking van de aanwezigheid van 

schadelijke stoffen en ioniserende straling

Een bestaand bouwwerk is zodanig dat de aanwezigheid 

van voor de gezondheid schadelijke stoffen beperkt is.
1

Afd. 3.10 3.73 + 3.73 Bescherming tegen ratten en muizen

openingen:

maximale breedte 10mm  (uitgezonderd openingen voor 

beluchtingen, afvoeren rook, luchtverversing)

10 mm 1

Afd. 3.11 3.77 + 3.78 Daglicht 
Een bestaand bouwwerk is zodanig dat daglicht in 

voldoende mate kan toetreden.
1

Daglichtoppervlakte

Een verblijfsruimte heeft een equivalente 

daglichtoppervlakte die niet kleiner is dan  0,5m² 

oppervlakte.

> 0,5 m² 1

Hoofdstuk 4.              Voorschriften uit oogpunt van bruikbaarheid

Afd. 4.1 4.5 t/m 4.7 Verblijfsgebied en verblijfsruimte woonfunctie  minimaal 14 m² 14 m² 1

minimale hoogte van 2.1 meter 2.1 m op verdieping alleen in het midden 1

minimaal een "matje" van 7,5 m² met breedte van 2,4 

meter.

7,5 m²

2,4 m
1

Afd. 4.2 4.13 t/m 4.16 Toiletruimte 1. aantal > grenswaarde 1 1

Minimale oppervlakte 0,64m² 

Mimale breedte 0,6 meter. 

Minimale hoogte 2.0 meter 

0,64 m²

0,6 m

2.0 m

1

Toiletruimte is afsluitbaar. 1

Afd. 4.3 Badruimte alleen voor nieuwbouw van toepassing 3
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Afd. 4.4 Bereikbaarheid en toegankelijkheid alleen voor nieuwbouw van toepassing 3

Afd. 4.5 Buitenberging alleen voor nieuwbouw van toepassing 3

Afd. 4.6 Buitenruimte alleen voor nieuwbouw van toepassing 3

Afd. 4.7 4.41 t/m 4.43 Opstelplaatsen Opstelplaats voor een stooktoestel aanwezig 1

Opstelplaats aanrecht minimaal 0,70 x 0,40 m min  0,70 x 0,40 m 1

Opstelplaats kooktoestel minimaal 0,40 x 0,40 m min  0,70 x 0,40 m 1

Hoofdstuk 5.              Voorschriften uit oogpunt van energiezuinigheid enMilieu

Afd. 5.1 5.1 t/m 5.7 Energiezuinigheid alleen voor nieuwbouw van toepassing 3

Afd. 5.2 5.8 t/m 5.10 Milieu alleen voor nieuwbouw van toepassing 3

Hoofdstuk 6.              Voorschriften inzake installaties

Afd. 6.1 6.1 t/m 6.6 Verlichting

Een bestaand bouwwerk heeft een zodanige 

verlichtingsinstallatie dat het bouwwerk veilig kan worden 

verlaten.

aanwezig 1

Een bestaand bouwwerk heeft een veilige voorziening voor 

elektriciteit.
aanwezig 1

Afd. 6.2 6.7 t/m 6.10
Voorziening voor het afnemen en 

gebruiken van energie 

Een bouwwerk met een voorziening voor het afnemen en 

gebruiken van energie heeft een veilige voorziening voor het 

afnemen en gebruiken van energie

aanwezig 1

Afd. 6.3 6.11 t/m 6.14 Watervoorzieining

Een bouwwerk met een voorziening voor drinkwater of 

warmwater heeft een voorziening voor drinkwater of 

warmwater die de gezondheid niet nadelig beïnvloedt.

aanwezig 1

a. de aansluitafstand niet groter is dan 40 m, of 1

b. de aansluitafstand groter is dan 40 m en de 

aansluitkosten niet hoger zijn dan bij een aansluitafstand 

van 40 m.

1

Afd. 6.4 6.15 t/m 6.18
Afvoer van huishoudelijk afvalwater en 

hemelwater

Een bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor de 

afvoer van huishoudelijk afvalwater of hemelwater dat het 

water zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid kan 

worden afgevoerd

aanwezig 1

Een gebruiksfunctie met een toilet- of badruimte of met een 

andere opstelplaats voor een lozingstoestel heeft voor die 

opstelplaats een afvoervoorziening voor huishoudelijk 

afvalwater.

aanwezig 1

Een dak van een te bouwen bouwwerk heeft een 

voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater met 

een volgens NEN 3215 bepaalde capaciteit van ten minste 

de volgens die norm bepaalde belasting van die voorziening

aanwezig 1

Een ondergrondse doorvoer van een afvoervoorziening als 

bedoeld in de artikelen 6.16 en 6.17 door een uitwendige 

scheidingconstructie van een bouwwerk ligt zoveel mogelijk 

haaks op de scheidingsconstructie.

aanwezig 1

De gebouwaansluiting van een afvoervoorziening als 

bedoeld in de artikelen 6.16 en 6.17 op de op het eigen erf 

of terrein gelegen riolering of andere voorziening voor 

afvoer van afvalwater is zodanig dat bij zetting de dichtheid 

van de aansluiting en de afvoer gehandhaafd blijft

aanwezig 1

Een gebouwaansluiting waardoor huishoudelijk afvalwater 

wordt geleid:

a. heeft geen vernauwing in de stroomrichting;

b. heeft een vloeiend beloop;

c. is waterdicht;

d. heeft een voldoende inwendige middellijn, en

e. bevat geen beer- of rottingput.

1

Afd. 6.5 6.19 t/m 6.21
Tijdig vaststellen van brand, nieuwbouw 

en bestaande bouw

Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen dat brand 

tijdig kan worden ontdekt zodat veilig kan worden gevlucht.
aanwezig 1
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