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Toelichting

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

De voormalige woningen aan de Leembruggenstraat te Hillegom waren circa 60 jaar oud. Voor Stek 
Wonen is dit aanleiding geweest om te onderzoeken wat de toekomstmogelijkheden voor deze 
woningen waren. Uit deze onderzoeken is naar voren gekomen, dat de woningen zowel technisch als 
functioneel niet meer voldeden. Verder is gebleken dat renovatie van de woningen geen mogelijkheid is. 
Daarom zijn de woningen gesloopt en zal nieuwbouw plaatsvinden. Voor de nieuwe woningen is een 
stedenbouwkundig plan (juli 2015) opgesteld. Op basis van dit stedenbouwkundig plan heeft het college 
op 14 juli 2015 besloten medewerking te verlenen.

De voorgenomen ontwikkeling past op onderdelen niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Om de 
ontwikkeling juridisch mogelijk te maken is voorliggend bestemmingsplan opgesteld.

1.2  Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied ligt ten zuiden van het centrum van Hillegom aan de Leembruggenstraat, een zijstraat 
van de Brouwerlaan. Op de locatie waren 40 woningen aanwezig. Deze woningen zijn inmiddels 
gesloopt en waren georiënteerd op de Leembruggenstraat. Op onderstaande afbeelding (figuur 1.1) is de 
globale ligging van het plangebied aangegeven.

Figuur 1.1: Globale ligging projectlocatie 

1.3  Vigerend bestemmingsplan

Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan Elsbroek (vastgesteld op 15 november 
2012). De gronden binnen binnen het plangebied hebben de enkelbestemmingen 'wonen', 'verkeer', 
'groen' en 'water'. Over een gedeelte van ligt de dubbelbestemming 'waarde – archeologie – 3'. In 
onderstaande afbeelding (figuur 1.2) is een uitsnede van het vigerende bestemmingsplan weergegeven.
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Figuur 1.2 Ligging projectlocatie in vigerend bestemmingsplan

De gronden met de bestemming 'wonen' binnen het plangebied zijn bestemd voor wonen en 
aan-huis-verbonden beroepen alsmede bij deze bestemming behorende voorzieningen waaronder 
parkeervoorzieningen, groen, water, erven, tuinen en paden. Voor het bouwen van hoofdgebouwen 
gelden de volgende regels:

a. hoofdgebouwen (de woningen) mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;

b. er mogen uitsluitend aaneen gebouwde woningen worden gebouwd;

c. het aantal woningen, zoals aanwezig ten tijde van het als ontwerp ter inzage leggen van dit plan, mag 
niet worden vergroot;

….

g. de voorgevels van de woningen mogen uitsluitend in de voorgevelbouwgrens worden gebouwd, zoals 
aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn';

h. de diepte van hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan 10 meter;

….

l. de goot- respectievelijk bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan aangegeven ter plaatse van de 
aanduiding 'maximale goot- en/of bouwhoogte';

De nieuwe ontwikkeling voldoet niet aan het vigerende bestemmingsplan. De geplande 
eengezinswoningen aan de westzijde van het plangebied komen iets buiten het huidige bouwvlak te 
liggen. 
Op grond van het vigerende plan zijn ter plaatse geen appartementen toegestaan. De bestaande 
woningen in het middengebied worden gesloopt, waarna een appartementenblok wordt terug gebouwd. 
Ten opzichte van de bestaande situatie schuift de bouwmassa een stuk naar het noordoosten op. Het 
vrijkomende gebied wordt met groen ingericht. 
De eengezinswoningen in het oostelijk deel van het projectgebied passen binnen het bouwvlak van het 
geldende bestemmingsplan. De goot- en bouwhoogte van de nieuwe woningen wordt echter hoger dan 
de toegestane goot- en bouwhoogte van 6, respectievelijk 9 meter.
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1.4  Planvorm

Voorliggend ontwerpbestemmingsplan heeft een ontwikkelingsgericht karakter. De herontwikkeling van 
de bestaande woningbouwlocatie past niet volledig binnen het bestemmingsplan Elsbroek, omdat 
bouwgrenzen en maximale goot- en bouwhoogten worden overschreden.

Vandaar dat een nieuw ontwerpbestemmingsplan is opgesteld.

1.5  Leeswijzer

Hoofdstuk 1 van de toelichting bevat een aantal algemene planaspecten.In hoofdstuk 2 vindt de 
planbeschrijving plaats waarin ook de juridische planbeschrijving is opgenomen. Hoofdstuk 3 bevat de 
toets aan het beleid op rijksniveau, provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau. In de hoofdstukken 4 
tot en met 7 wordt de haalbaarheid van de ontwikkeling aangetoond op het gebied van natuur, water, 
archeologie, cultuurhistorie en milieuaspecten. 
In hoofdstuk 8 tenslotte, wordt de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan 
aangetoond en wordt ook ingegaan op het vooroverlegtraject.

bestemmingsplan "Leembruggenstraat" (concept)  7



 bestemmingsplan Leembruggenstraat

Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

2.1  Inleiding

De voormalige woningen in de Leembruggenstraat waren inmiddels 60 jaar oud. Voor Stek Wonen is dit 
aanleiding geweest om te onderzoeken wat de toekomstmogelijkheden voor deze woningen waren. Uit 
deze onderzoeken is naar voren gekomen, dat de woningen zowel technisch als functioneel niet meer 
voldeden. Uit onderzoek is tevens gebleken dat renovatie van de woningen geen mogelijkheid is. Sloop 
met vervangende nieuwbouw is dan ook de meest geschikte oplossing. De 40 bestaande rij woningen 
zijn inmiddels gesloopt. Dit zijn de adressen Leembruggen 2 t/m 64 en 5 t/m 23. Als nieuw te 
ontwikkelen programma wil Stek 15 eengezinswoningen en 16 seniorenappartementen terugbouwen. 
Van de eengezinswoningen zijn er 7 bestemd voor de sociale verhuur en 8 voor verkoop. Alle 16 
senioren appartementen zijn sociale huurwoningen.

2.2  Bestaande situatie

De locatie is gelegen ten zuiden van het centrum van Hillegom aan de Leembruggenstraat, een zijstraat 
van de Brouwerlaan. Er waren 40 woningen op het terrein aanwezig. Deze oriënteerden zich allemaal op 
de Leembruggenstraat. In de zuidoosthoek en de zuidwesthoek van het terrein zijn twee kleine 
groengebieden aanwezig ingericht als speelplekje en als buurtplantsoen. Aan de zuidzijde grenst de 
locatie aan de begraafplaats en aan water. Ten westen van de locatie is een belangrijke langzaam 
verkeersverbinding naar het centrum aanwezig.

Figuur 3.1 omvang projectlocatie met de huidige bebouwing

In de bestaande situatie is sprake van een ontsluitingslus aan de Brouwerlaan. Aan weerszijden van de 
lus was woonbebouwing aanwezig in de vorm van eengezinswoningen.

2.3  Ontwikkeling

In het nieuwe plan is veel ruimte voor groen gekomen. Er komt aan de zuidzijde van de 
Leembruggenstraat een parkzone met daaraan de 31 nieuwbouwwoningen. Het park krijgt verbinding 
met het Brouwerplein en sluit aan op de toekomstige ontwikkeling bij het Jozefpark. Het wordt een 
nieuwe groene zone in Hillegom. 

Aan de parkzone komt een appartementengebouw met 16 seniorenappartementen. De 
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eengezinswoningen komen aan de oost- en westzijde van het plangebied.

Figuur 3.2 Stedenbouwkundig plan

Bouwprogramma 
Het totaal aantal woningen bedraagt 31, verdeeld over de westrand, het middendeel en de oostrand. In 
de westrand komen 7 eengezinswoningen (sociale huur), in de oostrand 8 eengezinswoningen (koop) en 
in het middendeel komen 16 seniorenappartementen.

2.4  Verkeer en parkeren

De huidige weg van de Leembruggenstraat wordt verplaatst naar het noorden. De weg blijft 
eenrichtingsverkeer. De verkeersintensiteiten in de Leembruggenstraat en de omliggende straten zullen 
niet substantieel wijzigen. Het aantal woningen neemt af van 40 naar 31, dus zal het aantal 
verkeersbewegingen naar verwachting afnemen.

Aan de weg komt langsparkeren en er komen parkeerhavens tegen de huidige twee-onder-een kap 
woningen en het nieuwe appartementengebouw. De parkeerhavens zijn omzoomd met hagen.

Voor de ontwikkeling is in het stedenbouwkundig plan (juli 2015) een parkeerberekening gemaakt. In 
totaal zijn op basis van de geldende parkeernormen 44,8 parkeerplaatsen benodigd. Dit aantal is als 
volgt tot stand gekomen:

senioren appartementen: 16 x 1.2 = 19.2 pp
eengezinswoningen huur: 7 x 1.4 = 9.8 pp
eengezinswoningen koop: 8 x 1.7 = 13.6 pp
huidige woningen: 4 x 0.55 = 2.2 pp

Totaal: 44.8 pp

Ten aanzien van de huidige woningen is een norm van 0.55 parkeerplaats per woning in de berekening 
meegenomen. Dat is het aantal parkeerplaatsen dat in de huidige situatie per woning aanwezig is. In de 
Leembruggenstraat blijven 4 woningen staan.

In het nieuwe parkeerbeleid van Hillegom (dat naar verwachting in het voorjaar van 2016 wordt 
vastgesteld) zijn de parkeernormen gewijzigd. Zo wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen huur- 
en koopwoningen. Op basis van deze normen zijn de volgende parkeerplaatsen nodig:

seniorenappartementen: 16 x 1.1 = 17,6
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eengezinswoningen: 15 x 1.8 = 27 pp

huidige woningen: 4 x 0,55 = 2.2 pp

Totaal: 46,8 pp

In het plan worden 49 parkeerplaatsen gerealiseerd, waarmee zowel aan de huidige als de nieuwe 
parkeernormen wordt voldaan. 

2.5  Juridische aspecten

Wat betreft de planmethodiek sluit dit ontwerpbestemmingsplan aan bij het op de locatie vigerende 
bestemmingsplan Elsbroek.

Regels

De regels bestaan uit vier hoofdstukken:

- Inleidende regels (hoofdstuk 1)

- Bestemmingsregels (hoofdstuk 2)

- Algemene regels (hoofdstuk 3)

- Overgangs- en slotregels (hoofdstuk 4)

Hoofdstuk 1 Inleidende regels 
In dit hoofdstuk is een aantal begrippen verklaard dat wordt gebruikt in de regels. Dit voorkomt dat er bij 
de uitvoering van het plan onduidelijkheden ontstaan over de uitleg van bepaalde regelingen. Daarnaast 
is het artikel "Wijze van meten” opgenomen waarin bepaald is hoe de voorgeschreven maatvoering in het 
plan gemeten moet worden.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 
In dit hoofdstuk zijn de in het plan voorkomende bestemmingen geregeld. In ieder artikel is per 
bestemming bepaald welk gebruik van de gronden is toegestaan en welke bouwregels er gelden. Tevens 
zijn, waar mogelijk, flexibiliteitsbepalingen opgenomen. Onder de bestemmingsomschrijving is 
aangegeven voor welke functies de gronden bestemd zijn. In de bouwregels zijn de 
bebouwingsmogelijkheden bepaald. Voor de (hoofd)bebouwing zijn bouwvlakken aangegeven. De 
bebouwing dient in principe binnen het bouwvlak gesitueerd te zijn. 

Voor alle bestemmingen geldt sinds de invoering van de Wabo dat er vergunningvrij bijbehorende 
bouwwerken mogen worden gebouwd bij woon- en niet woonbestemmingen. Daarnaast is waar van 
toepassing aangesloten bij het door de gemeente opgestelde Beleidsregels artikel 2.12 Wabo 
Gemeente Hillegom, 19 februari 2013 (kruimelbeleid) en de Welstandsnota Hillegom april 2011. Dit heeft 
als gevolg dat in beginsel geen medewerking meer wordt verleend aan afwijkingen voor buitenplanse 
kruimelgevallen. Hierna wordt een korte toelichting gegeven op de in het plan voorkomende 
bestemmingen.

Groen 
De als ‘Groen’ aangewezen gronden maken onderdeel uit van de groengebieden die behoren tot de 
hoofdgroenstructuur. Dus niet elk groengebiedje op de hoek van de straat is tot “Groen” bestemd; deze 
kleine groengebiedjes vallen onder andere bestemmingen zoals de verkeersbestemmingen of ‘Water’. 
Binnen de bestemming ‘Groen’ zijn groenvoorzieningen mogelijk, inclusief voet- en fietspaden, 
waterpartijen, paden en nutsvoorzieningen. Binnen de bestemming 'Groen' zijn de bouwmogelijkheden 
beperkt.

Verkeer-Verblijfsgebied 
Het openbaar gebied met daarbij infrastructurele voorzieningen zijn ingericht om auto's als 'gast' te 
ontvangen. De nadruk ligt op de ruimtelijke kwaliteit en de functie als verblijfsgebied voor bewoners. Dit 
sluit aan op de huidige systematiek van actuele bestemmingsplannen in de gemeente. Om die reden is 
gekozen voor een eigen bestemming.
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Wonen 
Binnen het bestemmingsvlak 'wonen' is een bouwvlak opgenomen waarbinnen bebouwing mag worden 
opgericht. Daarbij dienen de bouwregels in acht te worden genomen. Op de verbeelding is de maximale 
goot- en bouwhoogte aangegeven. In de bouwregels voor hoofdgebouwen is een voorwaardelijke 
verplichting ten aanzien van parkeren opgenomen.

Waarde - Archeologie 3 
Gemeente Hillegom heeft regels opgesteld voor de verwachtingsgebieden in het plangebied. Het 
bestemmingsplan kent een dubbelbestemmingen voor archeologische waarden die is overgenomen uit 
het bestemmingsplan Elsbroek. Een dubbelbestemming dient ter bescherming van een specifiek 
ruimtelijk belang. In dit geval de bescherming van mogelijke archeologische waarden. De 
dubbelbestemming valt over de 'onderliggende' inhoudelijke bestemmingen en houdt mogelijke 
beperkingen in voor de bouw- en/of gebruiksmogelijkheden van die bestemmingen. Voor de 
dubbelbestemming Waarde - Archeologie 3 geldt een uitzondering van archeologisch veldwerk bij 
bodemingrepen kleiner dan 500 m² of minder dan 0,3 m onder maaiveld.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

In dit hoofdstuk worden, in aanvulling op de bestemmingsbepalingen, aanvullende regels gesteld.

Anti-dubbeltelregel 
In deze regel is vastgelegd dat grond die in aanmerking moest worden genomen bij het verlenen van een 
omgevingsvergunning, waarvan de uitvoering heeft plaatsgevonden of alsnog kan plaatsvinden, bij de 
beoordeling van een andere aanvraag om omgevingsvergunning niet opnieuw in beschouwing mag 
worden genomen.

Algemene bouwregels 
In dit artikel is een aantal aanvullende bouwregels opgenomen dat voor alle bestemmingen kan gelden. 
Het gaat bijvoorbeeld om extra bouwmogelijkheden voor ondergeschikte bouwdelen zoals balkons, 
galerijen, kelders en andere bouwwerken.

Algemene gebruiksregels 
In de algemene gebruiksregels is het verbod op seksinrichtingen opgenomen. 

Algemene afwijkingsregels 
Dit artikel is een aanvulling op de afwijkingsregels uit de bestemmingen. In het artikel is een aantal 
algemene afwijkingen opgenomen, dat middels een omgevingsvergunning kan worden verleend. Het 
betreft een standaardregeling die het mogelijk maakt om bij de uitvoering van bouwplannen beperkte 
afwijkingen van het plan bij een omgevingsvergunning mogelijk te maken. Het gaat bijvoorbeeld om een 
geringe overschrijding van de toegestane bouwhoogte of het mogelijk maken van de bouw van 
schakelkastjes (nutsgebouwtjes) in het openbare gebied.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 
Aangezien onderhavig ontwerpbestemmingsplan een nieuwe ontwikkeling betreft, zijn overgangsregels 
niet van toepassing. In de slotregel is de officiële naam van het plan bepaald. Onder deze naam kan het 
ontwerpbestemmingsplan worden aangehaald.

Geometrische plaatsbepaling (verbeelding) 
Voor het verbeelden van de geometrisch bepaalde bestemmingen is een GBKN-ondergrond gebruikt. Dit 
bestand is opgebouwd in coördinaten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting, of kortweg 
Rijksdriehoekscoördinaten (ook wel: RD-coördinaten). Dit zijn de coördinaten die in Nederland worden 
gebruikt als grondslag voor ondermeer geografische aanduidingen, waarbij de exacte locatie van een 
gebied wordt vastgelegd. In het plan is met behulp van lijnen, coderingen en arceringen aan gronden een 
bepaalde bestemming toegekend. Binnen een bestemmingsvlak zijn eventueel met aanduidingen nadere 
regels aangegeven. Op een afdruk van de geometrische plaatsbepaling, de verbeelding, zijn alle 
bestemmingen en eventuele aanduidingen naast elkaar zichtbaar.
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 vastgesteld en daarmee van 
kracht geworden. De SVIR vervangt de Nota Ruimte en de Structuurvisie Randstad 2040. In de 
Structuurvisie gooit het Rijk het roer om.

Het uitgangspunt is om meer over te laten aan provincies en gemeenten: minder nationaal belang en 
eenvoudigere regelgeving. Het Rijk formuleert drie hoofddoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, 
leefbaar en veilig te houden voor de middellange termijn (2028): Het vergroten van de concurrentiekracht 
van Nederland door het versterken van de ruimtelijk- economische structuur van Nederland; Het 
verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop 
staat; Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 
cultuurhistorische waarden behouden zijn. 
Naast de drie hoofddoelen voor een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland is het Rijk 
verantwoordelijk voor een goed systeem van ruimtelijke ordening. Om een zorgvuldig gebruik van de 
schaarse ruimte te bevorderen, wordt de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Dat 
betekent: eerst kijken of er vraag is naar een bepaalde nieuwe ontwikkeling, vervolgens kijken of het 
bestaande stedelijk gebied of bestaande bebouwing kan worden hergebruikt en mocht nieuwbouw echt 
nodig zijn, dan altijd zorgen voor een optimale inpassing en multimodale bereikbaarheid.

De ontwikkeling betreft een herontwikkeling van een bestaande woningbouwlocatie binnen bestaand 
stedelijk gebied. Het aantal woningen neemt af ten opzichte het huidige aantal woningen. De duurzame 
ontwikkeling past in het rijksbeleid.

3.2  Provinciaal en regionaal beleid

Provinciale Structuurvisie 'Visie Ruimte en Mobiliteit' (2014)
De provincie heeft op 9 juli 2014 de Visie Ruimte en Mobiliteit tegelijk met de Verordening ruimte, 
Programma ruimte en het Programma mobiliteit vastgesteld. Hierdoor kwam de integrale structuurvisie 
uit 2010 voor de ruimtelijke ordening in Zuid-Holland te vervallen. De visie Ruimte en Mobiliteit, de 
verordening en de programma's beschrijven het beleid, de regels en de wijze van uitvoering voor het 
ruimtelijke en mobiliteitsbeleid van de provincie. 

De kern van de Visie Ruimte en Mobiliteit is om het speelveld van het publieke belang op orde te 
brengen en beter te benutten. Daarnaast gaat de visie ook over het verder opwaarderen van de 
bovenlokale netwerken, landschapsstructuren en verstedelijkingspatronen. De huidige fysieke situatie 
en de lopende en beoogde projecten in het mobiliteitsnetwerk vormen daarbij het uitgangspunt. Vier 
rode draden geven richting aan de gewenste ontwikkeling en het handelen van de provincie; beter 
benutten en opwaarderen van wat er is, vergroten van de agglomeratiekracht, verbeteren van de 
ruimtelijke kwaliteit en ten slotte het bevorderen van de transitie naar een water- en energie-efficiënte 
samenleving.

Onderhavig bestemmingsplan gaat uit van herstructurering van een bestaand bebouwd terrein binnen 
bestaand stedelijk gebied. De ontwikkeling voldoet derhalve aan de Provinciale Structuurvisie.

Provinciale verordening Ruimte (2014)
De Verordening Ruimte bevat regels die de gemeenten in bestemmingsplannen moeten overnemen en 
verplicht ook tot een nadere toelichting van bepaalde ontwikkelingen en situaties waarop het 
bestemmingsplan ziet.

Volgens de kaart bij de verordening is het plangebied geheel binnen de bebouwingscontouren gelegen. 
Verder is in de verordening aangegeven dat nieuwe stedelijke ontwikkelingen moeten voldoen aan de 
Ladder Duurzame Verstedelijking. De Ladder Duurzame Verstedelijking is echter beperkt van 
toepassing. In het plangebied is reeds woningbouw aanwezig en het aantal woningen neemt met de 
toekomstige ontwikkeling af ten opzichte van de bestaande situatie. Daarnaast wordt transformatie in de 
woningvoorraad gerealiseerd, waarmee in de woningbehoefte van de doelgroepen van beleid wordt 
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voorzien. Dat wil zeggen dat nieuwe woningen beschikbaar komen voor (jonge) gezinnen in de huur- en 
koopsector en appartementen voor senioren. Tot slot vindt de ontwikkeling volledig binnen bestaand 
stedelijk gebied plaats. Voor het overige zijn er voor dit plan geen specifieke eisen in de verordening 
opgenomen. 

Gezien het bovenstaande is er weliswaar sprake van een stedelijke ontwikkeling, maar is de Ladder 
Duurzame Verstedeling niet van invloed op de ontwikkeling.

Holland Rijnland: Regionale structuurvisie 2020 (2009) 
Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland werkt namens en voor de twaalf gemeenten in de 
gelijknamige regio, te weten: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, 
Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude (totaal bijna 400.000 
inwoners). 
Doelstelling van Holland Rijnland is de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van 
burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen. Holland Rijnland biedt het kader 
waarbinnen de gemeenten op deze terreinen kunnen samenwerken om efficiencyvoordelen te behalen, 
overleg en afstemming te plegen en streekbelangen te behartigen. In juni 2009 heeft het bestuursorgaan 
Holland Rijnland in de Regionale structuurvisie 2020 (RSV) een gezamenlijke visie op de ruimtelijke 
toekomst van de regio gegeven. De RSV is het gemeenschappelijke toetsingskader van alle 
regiogemeenten. Op basis hiervan worden voortaan alle ruimtelijke ontwikkelingen in Holland Rijnland tot 
2020 getoetst. 
Deze visie bevat zeven kernbeslissingen die uitgaan van een evenwichtige ontwikkeling van wonen, 
recreatie, infrastructuur en intensief, meervoudig en duurzaam ruimtegebruik. De kernbeslissingen zijn: 
1. Holland Rijnland is een top woonregio; 2. Leiden vervult een regionale centrumfunctie; 3. concentratie 
stedelijke ontwikkeling; 4. groen blauwe kwaliteit staat centraal; 5. de Bollenstreek en Veenweide en 
Plassen blijven open; 6. twee speerpunten voor economische ontwikkeling: Kennis en Greenport; 7. 
verbetering van de regionale bereikbaarheid.

Het plangebied valt binnen het stedelijke gebied. Het plan past binnen de doelstelling van duurzaam 
ruimtegebruik. Daarmee voldoet het initiatief aan de Regionale structuurvisie.

Provinciale Woonvisie
In de Woonvisie Zuid-Holland 2005-2014, met de titel 'Samenhang en Samenspel', stelt de provincie 
Zuid-Holland het streven centraal dat alle bevolkingsgroepen kunnen beschikken over passende 
woningen. In de visie was in eerste instantie een groot aantal nieuw te realiseren woningen genoemd. 
De woningbehoefte is als gevolg van economische en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen 
(individualisering, gezinsverdunning, vergrijzing, vluchtelingenbeleid) echter aan verandering onderhevig. 
Dit is voor de provincie Zuid-Holland aanleiding om de Woonvisie 2005 - 2014 te vernieuwen.

Met de Provinciale Woonvisie 2011-2020 wordt een basis gevormd voor nieuwe afspraken op provinciaal 
en (inter)regionaal niveau. De woonvisie is op 12 oktober 2011 door Provinciale Staten vastgesteld. In 
het woningbouwprogramma wordt rekening gehouden met groei in de stad en op langere termijn met 
krimp in landelijke gebieden.

De belangrijkste prioriteit voor bestaande stedelijke gebieden ligt vooralsnog bij het bouwen voor ouderen 
en starters op de woningmarkt. Daarnaast is er het streven om stedelijke woonmilieus meer te 
differentiëren. Het bestemmingsplan legt geen beperkingen op aan bepaalde woonmilieus, zodat het 
plan dit beleidsuitgangspunt niet in de weg staat.

De herontwikkeling van woningbouw die door dit bestemminsplan mogelijk wordt gemaakt sluit aan bij 
de Provinciale Woonvisie. Er wordt voldaan aan de woningbehoefte van (jonge) gezinnen en senioren.

3.3  Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Hillegom (2008) 
In de Structuurvisie Hillegom wordt aan de hand van een aantal thema's beschreven welke concrete 
beleidslijnen en maatregelen zijn vastgesteld. Het gaat om de volgende thema's:

1. Landschap;

2. Bollengebied;
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3. Wonen;

4. Bedrijvigheid;

5. Voorzieningen;

6. Bereikbaarheid.

Het thema dat het meest relevant is voor onderhavige bestemmingsplan betreft wonen. Dit thema wordt 
hieronder nader toegelicht.

Wonen 
De groei naar 23.000 inwoners moet vóór 2020 worden gerealiseerd. Zowel demografisch als sociaal 
moet er een evenwichtige samenstelling van de bevolking behouden dan wel bereikt worden binnen de 
tijdshorizon van de structuurvisie. Een goede onderlinge afstemming van wonen, werken, recreatie en 
bereikbaarheid van deze functies bevordert de sociale samenhang. Er moet worden gewerkt aan een 
groot en divers genoeg inwonertal voor het in stand houden van de diversiteit van voorzieningen, voor 
ouderen en voor jongeren. Dat vraagt voldoende nieuwbouw, voldoende differentiatie in de nieuwbouw en 
aandacht voor de mogelijkheden van doorstroming. De nieuwe woningen zijn voor een belangrijk deel 
bedoeld voor gezinnen met jonge kinderen, jongeren en starters op de woningmarkt. Maar ook ouderen 
en mensen met een lager inkomen die een huurwoning zoeken, vormen een belangrijke doelgroep.

Tenminste 30% van de nieuwe woningen zal als bereikbare huur- en koopwoningen worden uitgevoerd. 
In algemene zin geldt dat inbreiding de voorkeur geniet boven uitbreiding. Tegelijkertijd moet worden 
gerespecteerd dat niet elke open plek in aanmerking komt voor bebouwing. Ook open plekken hebben 
een belangrijke eigen waarde, als ontmoetingsplaats of als rustplaats in het dorp. Omdat 
inbreidingslocaties echter altijd een zekere mate van onzekerheid in zich hebben, zijn in de 
structuurvisie ook de mogelijkheden van uitbreiding nader onderzocht. 

Middels onderhavig bestemmingsplan wordt specifiek doelgroepenbeleid gehanteerd. Er worden 
eengezinswoningen en seniorenappartementen gebouwd. Tevens is er sprake van herstructurering, 
waarbij binnen bestaand stedelijk gebied wordt gebouwd. Daarmee wordt voldaan aan de Structuurvisie 
Hillegom wat betreft het meest relevante aspect 'wonen'.

Structuurvisie thema Wonen 2009-2013, gemeente Hillegom 
De structuurvisie thema Wonen is een thematische uitwerking van de structuurvisie Hillegom. De kern 
van de gemeentelijke visie voor wonen is: “Een evenwichtige en sociale dorpsgemeenschap met een 
compleet voorzieningenaanbod van commerciële en collectieve voorzieningen. Al met al een prettige 
woonplek voor iedereen die in Hillegom wil wonen.”

De hoofdlijnen van de visie zijn:

- Werken aan een evenwichtige bevolkingsopbouw 
Om een evenwichtige bevolkingsopbouw te bewerkstelligen, is een zekere groei van Hillegom nodig. 
Daarbij hanteert de gemeente als richtlijn een inwonertal van 23.000 inwoners in 2020; omdat dit aantal 
kansen biedt voor een substantiële sturing in bevolkingsopbouw (naast de autonome ontwikkeling van 
de gemeente). Tevens draagt dit bij aan min of meer voldoende draagvlak voor voorzieningen;

- Doelgroepen van beleid 
De aandacht voor specifieke groepen die momenteel weinig kansen hebben op de woningmarkt, zoals 
jonge huishoudens (waaronder gezinnen en starters), moet bijdragen aan de gewenste evenwichtige 
bevolkingsopbouw. Maar ook beleid voor andere groepen vraagt aandacht; zoals de groeiende groep 
senioren of de kleine groep (tijdelijke) arbeidsmigranten;

- Typisch Hillegoms en karakteristieke woonmilieus 
Essentieel voor een ontwikkeling die recht doet aan de eigenheid van de Hillegomse woonmilieus is 
zicht op de kwaliteiten. Het gaat om de rust en ruimte van het wonen in het groen voor een brede laag 
van de bevolking, de diversiteit en het dorpse karakter van de stedenbouwkundige opzet, de centrale 
ligging in de Randstad en het aantrekkelijke voorzieningenniveau. Ontwikkelingen moeten passen 
binnen deze eigenheid, en waar nodig de kwaliteiten van Hillegom versterken;

De ontwikkeling waarvoor dit bestemmingsplan is opgesteld voorziet in de bouw van eengezinswoningen 
en seniorenappartementen. Daarmee wordt specifiek voor doelgroepen van beleid gebouwd en voldoet 
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de ontwikkeling aan de Structuurvisie thema Wonen.

Uitvoeringsprogramma Structuurvisie thema Wonen 2012 
Om de acties uit de Structuurvisie thema wonen te concretiseren is in 2009 een uitvoeringsprogramma 
toegevoegd. Vanwege verschillende ontwikkelingen zijn de inzichten, zowel ambtelijk als politiek, 
veranderd over de uitvoering van de Structuurvisie Wonen. Dat is de reden dat op 2 februari 2012 is door 
het college van burgemeester en wethouders het geactualiseerd Uitvoeringsprogramma Structuurvisie 
thema Wonen 2012 vastgesteld. De gemeente kan daarmee adequaat inspelen op deze ontwikkelingen 
en ervoor zorgen dat de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen door kan blijven gaan.

In het huidige uitvoeringsprogramma uit 2009 is getracht om op basis van locatiekenmerken een 
woningbouwprogrammering per nieuwbouwlocatie op te stellen. Per locatie zijn de percentages sociale 
woningbouw zodanig toebedeeld om in zijn totaliteit te voldoen aan de realisatie van 30% sociale 
nieuwbouw in de gemeente Hillegom. Een aantal criteria die het percentage sociale woningbouw 
bepalen is de ligging ten opzichte van het centrum of zorgvoorzieningen. Daarnaast zijn op locaties in 
de nabijheid van de twee woonzorgzones extra nultredenwoningen toebedeeld. Hierdoor verschilt het 
percentage sociale woningbouw per locatie. De oorspronkelijke gedachte was dat de Grexwet

mogelijkheden bood om de verschillen in ontwikkeling van sociale woningbouw te ondervangen door 
middel van financiële verevening. In de praktijk bleek echter dat de Grexwet onvoldoende mogelijkheden 
biedt om een volledige financiële verevening tussen verschillende nieuwbouwlocaties te kunnen 
realiseren. Daarnaast stuitte de differentiatie van percentages sociale nieuwbouw per locatie op 
problemen bij verschillende projectontwikkelaars.

De belangrijkste aanpassing in de actualisatie van het uitvoeringsprogramma is dat 
pernieuwbouwlocatie, met een ondergrens van 15 á 20 woningen, minimaal 30% sociale nieuwbouw 
dient te worden gerealiseerd. Daarbij wordt de mogelijkheid van verevening los gelaten.

In het plangebied worden 31 woningen gerealiseerd, bestaande uit 16 seniorenappartementen en 15 
eengezinswoningen. Alle appartementen en 7 woningen worden gebouwd voor de sociale huursector. 
Daarmee bestaat 74% van het programma uit sociale huurwoningen en wordt ruimschoots voldaan aan 
het geactualiseerd Uitvoeringsprogramma Structuurvisie thema Wonen 2012.

Duurzaamheid 
De gemeente Hillegom vindt het duurzaam ontwikkelen van het stedelijke gebied belangrijk. Hillegom 
streeft er naar bij elke ruimtelijke ontwikkeling de schade aan het milieu en de menselijke gezondheid 
op korte en lange termijn zoveel mogelijk te beperken. Zij wil daarmee de kwaliteit en duurzaamheid van 
de stedelijke ontwikkeling op een zo hoog mogelijk niveau brengen.

Duurzame stedenbouw / gebiedsontwikkeling 
Duurzame stedenbouw/gebiedsontwikkeling is vooral het inspelen op de kansen van de nieuwe 
bouwlocatie. Juist door in een vroegtijdig stadium aandacht te besteden aan de specifieke kenmerken 
en mogelijkheden van de bouwlocatie kan er voor gezorgd worden dat een aantrekkelijke woon- en 
voorzieningenomgeving ontstaat. De gemeente Hillegom hanteert hiertoe het Regionaal Beleidskader 
Duurzame Stedenbouw (RBDS). In het RBDS staat het beleid van de gemeente Hillegom voor duurzame 
stedenbouw. Dit instrument is bedoeld om de milieuambities en andere duurzaamheidaspecten een 
volwaardige plaats te geven in de ontwikkeling van ruimtelijke plannen voor gebieden groter dan 2 
hectare. Duurzaamheid is hierbij ruim gedefinieerd als 'People, Planet, Profit' (PPP). Dit betekent dat 
naast ambities op het gebied van milieu ook maatschappelijke/sociale en economische ambities een 
plek hebben gekregen in het beleid. Het Regionaal Beleidskader Duurzame Stedenbouw is onderdeel 
van de Duurzaamheidsagenda 2011-2014. Zie ook www.odwh.nl/rbds.

DuBoPlus-Richtlijn 
De gemeente Hillegom hanteert als uitgangspunt bij bouwprojecten (woningbouw, utiliteitsbouw en de 
grond-, weg- en waterbouw voor zowel nieuwbouw als renovatie) de Regionale DuBoPlus Richtlijn 2008 
als duurzaam bouwmaatlat. De nagestreefde kwaliteit en duurzaamheid van het project worden op basis 
van een overeenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar geborgd. Voor de woning- en 
utiliteitsbouw worden de duurzame prestaties berekend met het instrument de GPR-Gebouw en de 
resultaten gepresenteerd in een schoolcijfer (1 -10). Een 7 is de regionale norm. De ontwikkelaar

informeert de gemeente met een GPR-Gebouw berekening (meest recente versie) of gelijkwaardig of 
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aan de regionale ambitie wordt voldaan. Hiertoe ontvangt de ontwikkelaar van de gemeente een gratis 
sublicentie GPR-Gebouw. Voor de grond-, weg- en waterbouw geldt een maatregelenchecklist met 
vaste- (altijd doen) en keuzemaatregelen. Aan de hand van deze maatregelenchecklist wordt de 
projectambitie samengesteld, geconcretiseerd en getoetst. De regionale DuBo-plus-Richtlijn is 
onderdeel van de Duurzaamheidsagenda 2011-2014. Zie ook www.odwh.nl/dubo.

Klimaatprogramma 
In 2008 heeft de gemeente Hillegom in samenwerking met de Milieudienst het Plan van aanpak 
regionaal Klimaatprogramma 2008-2012 Holland Rijnland en Rijnstreek vastgesteld. Voor het 
Klimaatprogramma Holland Rijnland en Rijnstreek wordt de klimaatambitie van het kabinet als 
uitgangspunt genomen. In de CO2-kansenkaart is berekend, dat de kabinetsambitie een concrete 
CO2-reductiedoelstelling van 600 kiloton in 2030 voor onze regio betekent. Het klimaatprogramma is 
onderdeel van de Duurzaamheidsagenda 2011-2014. 

Bij de ontwikkeling van onderhavige woningbouwlocatie is de Ambitietabel Duurzame Stedenbouw niet 
van toepassing, daar het plangebied kleiner is dan 1 hectare. In paragraaf 8.8 worden wel de kansen 
voor duurzaamheid opgesomd.

Stedenbouwkundig plan 
Door bureau NieuwBlauw is een stedenbouwkundig plan met een beeldkwaliteitskader opgesteld 
(Stedenbouwkundige plan en beeldkwaliteitplan Leembruggenstraat Hillegom, juli 2015, bureau 
NieuwBlauw). In hoofdstuk 2 van dit bestemmingsplan is de inhoud van dit rapport beschreven. 

Hillegoms verkeers- en vervoersplan 
Het Hillegoms verkeers- en vervoersplan (HVVP) is op 10 september 2009 vastgesteld door de 
gemeenteraad van Hillegom. In het verkeers- en vervoersplan geeft de gemeente Hillegom haar visie ten 
aanzien van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Voor deze thema's worden in het 
verkeers- en vervoersplan verschillende uitwerkingen gegeven, waaronder Duurzaam Veilig, het 
fietsverkeer stimuleren, het stimuleren en optimaliseren van het openbaar vervoer, voldoende 
parkeerruimte en aandacht voor milieu in de vorm van het milieubeleidsplan, geluidsplan en 
luchtkwaliteit. Voor nieuwe ontwikkelingen dient dan ook aandacht te worden besteed aan en dienen 
afwegingen te worden gemaakt op basis van deze thema's binnen het verkeers- en vervoersplan.

Bij de herontwikkeling van de woningbouw aan de Leembruggenstraat wordt voorzien in voldoende 
parkeerplaatsen. In overeenstemming met het HVVP zijn hiervoor de gemiddelde CROW parkeernormen 
gehanteerd (zie ook paragraaf 2.4).

Daarnaast zal het gebied voor een goede verkeersveiligheid ingericht worden conform Duurzaam Veilig.

Parkeerbeleid Hillegom (nog niet vastgesteld)

Het nieuwe Parkeerbeleid Hillegom zal naar verwachting in het voorjaar van 2016 vastgesteld worden. De 
basis voor de parkeernota is gelegd in het in 2009 vastgestelde Hillegomse verkeer- en vervoerplan, het 
HVVP. Aan het HVVP is een Uitvoeringsprogramma gekoppeld, waarin is opgenomen dat een nieuw 
parkeerbeleidsplan opgesteld wordt. Met het gereedkomen van het parkeerbeleidsplan is dit voornemen 
ingelost. Inhoudelijk gaat deze parkeerbeleidsnota verder in op de kaders zoals die in het HVVP zijn 
geformuleerd. In het nieuwe parkeerbeleid is onderscheid gemaakt tussen verschillende delen van 
Hillegom. Voor het Centrum gelden bijvoorbeeld andere parkeernormen dan voor de woonwijken.

Bij de locatie Leembruggenstraat wordt zowel voldaan aan de huidige als de toekomstige 
parkeernormen.

Groenbeleidsplan 
Het Groenbeleidsplan, vastgesteld op 15 april 2015, is de opvolger van het Groenbeleidsplan van 2002. 
Dit groenbeleidsplan laat zien hoe de gemeente Hillegom groene kwaliteit realiseert en behoudt en hoe 
zij dit inbedt in haar ruimtelijke ontwikkeling. Door dit beleid vormt groen op deze wijze geen sluitpost 
meer, maar een essentiële bouwsteen van de ruimtelijke kwaliteit. 
In het groenbeleidsplan valt het plangebied in een grijze wijk. In grijze wijken (minder dan 50 m2 groen 
per woning) moet elke ruimtelijke ontwikkeling leiden tot toename van het groenareaal.

Bij het opstellen van het stedenbouwkundig kader is rekening gehouden met het groenbeleidsplan. In 
het nieuwe plan is veel ruimte voor groen gekomen. Er komt aan de zuidzijde van de Leembruggenstraat 
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een parkzone met daaraan de 31 nieuwbouwwoningen. Het park krijgt verbinding met het Brouwerplein 
en sluit aan op de toekomstige ontwikkeling bij het Jozefpark. Het wordt een nieuwe groene zone in 
Hillegom. De nieuwe ontwikkeling is dus volledig in lijn met het groenbeleidsplan.
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Hoofdstuk 4  Natuur

4.1  Toetsingskader

Voor het aspect natuur zijn de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet van belang. De 
Natuurbeschermingswet is gericht op de gebiedsbescherming. De Flora- en faunawet regelt de 
bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten in Nederland. De Ffw bevat onder meer 
verbodsbepalingen met betrekking tot het aantasten, verontrusten of verstoren van beschermde dier- en 
plantensoorten, hun nesten, holen en andere voortplanting of vaste rust- en verblijfsplaatsen. De wet 
bestaat uit een aantal verbodsbepalingen en een algemene zorgverplichtingsbepaling. De 
verbodsbepalingen zijn gebaseerd op het 'nee, tenzij'-principe en luiden als volgt:

Beschermde inheemse dieren mogen niet verstoord, gevangen, vervoerd, verwond of gedood worden;
Beschermde inheemse plantensoorten mogen niet geplukt, vernield, beschadigd, vervoerd of 
ontworteld worden;
Nesten, rustplaatsen en voortplantingsplaatsen van beschermde soorten mogen niet verstoord of 
vernield worden;
Het zoeken, beschadigen of uit het nest halen van eieren van beschermde dieren.

Sinds 2005 zijn beschermde planten en dieren onderverdeeld in vier categorieën; algemeen beschermde 
soorten, overig beschermde soorten, streng beschermde soorten en vogels. In de AMvB artikel 75 Flora- 
en faunawet1  zijn deze soorten (behalve vogels) in drie tabellen opgenomen. Bij vogels is in 2009 nog 
een tweede indeling bekend gemaakt, die onderscheid maakt tussen vogels met en zonder nestplaats 
die jaar rond beschermd wordt. Indien sprake is van bestendig beheer, onderhoud of gebruik, gelden 
voor sommige met name genoemde soorten, de verbodsbepalingen van de Ffw niet. Indien sprake is van 
ruimtelijke ontwikkeling en inrichting en sprake is van overtreding van verbodsbepalingen, is bij soorten 
die beschermd zijn in de categorie overige beschermde soorten en de categorie streng beschermde 
soorten (Tabel 2 en Tabel 3 AMvB art. 75 Flora- en faunawet) ontheffing aan de orde.

4.2  Onderzoek

Beschermde gebieden

Het plangebied is niet is gelegen in of nabij een natura-2000 gebied of de Provinciale Ecologische 
Hoofdstructuur. De afstand tussen het plangebied en het dichtstbijzijnde Natura-2000 gebied, 
Kennemerland-Zuid bedraagt circa 3,3 kilometer. Aangezien het bestemmingsplan voorziet in een 
afname van het aantal woningen is geen significant negatief effect op dit gebied te verwachten.

Beschermde soorten

Vleermuizen 
Naar het mogelijk voorkomen van vleermuizen is onderzoek gedaan (Inventarisatie vleermuizen 
Leembruggenstraat, Hillegom Veldinventarisatie en effectbeoordeling in het kader van de Flora- en 
faunawet, 17 januari 2013, Koopman & Anema, 2013). Andere soorten zijn in het gebied niet te 
verwachten of genieten geen specifieke bescherming.

Er waren twee paarverblijfplaatsen en een mogelijke zomerverblijfplaats van vleermuizen aanwezig 
binnen het te herontwikkelen plangebied. Er zijn twee zomerverblijfplaatsen vlak buiten het plangebied. 
Er zijn geen lange termijneffecten te verwachten op vleermuizen wanneer preventieve en permanente 
maatregelen worden genomen. Doordat de daken en spouwmuren geïsoleerd waren, was de bebouwing 
ten tijde van de sloop niet meer geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. Er worden geen 
verbodsbepalingen Flora- en faunawet overtreden.

Gierzwaluw en huismus 
In het inventarisatierapport is geconstateerd dat er geen verblijfplaatsen van gierzwaluw en huismus 
aanwezig zijn. In het advies van 7 mei 2015 (kenmerk 2015007444) heeft Omgevingsdienst 
West-Holland aangegeven dat de inventarisatie niet is uitgevoerd volgens de telrichtlijn van Sovon en is 
afgeweken van de soortenstandaard voor de huismus en de gierzwaluw.

Daarop is een aanvullende notitie geschreven (Bureau Waardenburg bv, Beantwoording vragen 
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Omgevingsdienst West-Holland inzage sloop meerdere woningen Leembruggenstraat, Hillegom, d.d. 29 
mei 2015).

In de notitie wordt de conclusie getrokken dat de te slopen woningen geen betekenis hebben voor 
algemene soorten broedvogels, geen betekenis voor broedvogels met vaste rust- en verblijfplaatsen, 
noch voor (strikt) beschermde soorten van Tabel 2/3 van de AMvB artikel 75 Flora- en faunawet. Een 
ontheffing van de Flora- en faunawet wordt daarom niet noodzakelijk geacht. De werkzaamheden 
kunnen zonder beperkingen worden uitgevoerd.

In het kader van de Wabo en het aanvragen van de omgevingsvergunning betekent dit dat het onderdeel 
'Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten' niet aan de aanvraag hoeft te worden 
toegevoegd.

Voor het overige wordt verwezen naar het rapport en de aanvullende notitie die als bijlagen bij dit 
bestemmingsplan zijn opgenomen.

Aanbevelingen 
Er zijn maatregelen aan de orde die binnen of buiten het plangebied moeten worden uitgevoerd om 
overtreding van verbodsbepalingen te voorkomen. 

In de nieuwbouw moeten diverse nieuwe verblijfplaatsen worden aangebracht, zodat vleermuizen weer de 
keuze krijgen om zich te hervestigen. Dit is op relatief eenvoudige wijze te realiseren, vooral wanneer er 
in vroeg stadium (ontwerp fase, afstemming met architect) rekening wordt gehouden met voor 
vleermuizen geschikte ruimtes en invliegopeningen voor vleermuizen. Wanneer herbouw is afgerond kan 
mede door de tussentijdse monitoring, een geschikt moment worden bepaald dat deze tijdelijke kasten 
weer verwijderd kunnen worden (of dat deze op bepaalde locaties kunnen blijven hangen).

4.3  Conclusie

Het plangebied is niet is gelegen in of nabij een Natura-2000 gebied of de Provinciale Ecologische 
Hoofdstructuur en heeft geen effect op het dichtstbijzijnde Natura-2000 gebied Kennemerland-Zuid. 

De bebouwing is inmiddels gesloopt. Doordat de daken en spouwmuren geïsoleerd waren, was de 
bebouwing ten tijde van de sloop niet meer geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. Er worden dan 
geen verbodsbepalingen Flora- en faunawet overtreden. 

Er zijn geen verblijfplaatsen van gierzwaluw en huismus aanwezig. Andere soorten zijn in het gebied niet 
te verwachten. Er dient wel rekening te worden gehouden met het broedseizoen, waar het broedvogels 
betreft.
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Hoofdstuk 5  Water

5.1  Toetsingskader

Watertoets
Wanneer sprake is van ruimtelijke planvorming dient de initiatiefnemer in het kader van de watertoets in 
een vroeg stadium overleg te voeren met de waterbeheerder. Het gebied ligt binnen het beheersgebied 
van 'Het Hoogheemraadschap van Rijnland' (HHR). 
Over de ontwikkeling heeft overleg met HHR plaatsgevonden. Zij hadden enkele tektsuele opmerkingen. 
Deze zijn verwerkt in onderstaande waterparagraaf. 

Duurzaam stedelijk waterbeheer
Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aangaande de 
waterhuishouding, allen met al doe een duurzaam waterbeheer (kwalitatief en kwantitatief). Deze 
paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante nota's, waarbij het beleid van het 
waterschap en de gemeente nader wordt behandeld.

Europa 
- Kaderrichtlijn Water (KRW).

Nationaal 
- Nationale Waterplan (NW).

- Waterbeleid voor de 21ste eeuw (WB21).

- Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW).

- Waterwet.

Provinciaal 
- Provinciaal Waterplan 2010-2015.

- Visie Ruimte en Mobiliteit – Provinciale verordening Ruimte

Beleid waterbeheerder

Waterbeheerplan 2010-2015

Voor de planperiode 2010-2015 is het Waterbeheerplan 4 (WBP) van Rijnland van toepassing. In dit plan 
geeft Rijnland aan wat haar ambities voor de komende planperiode zijn en welke maatregelen in het 
watersysteem worden getroffen. Het  WBP legt accent op uitvoering. De drie hoofddoelen zijn veiligheid 
tegen overstromingen, voldoende water en gezond water. Wat betreft veiligheid is cruciaal dat de 
waterkeringen voldoende hoog en stevig zijn én blijven en dat rekening wordt gehouden met mogelijk 
toekomstige dijkverbeteringen. Wat betreft voldoende water gaat het erom het complete watersysteem 
goed in te richten, goed te beheren en goed te onderhouden. Daarbij wil Rijnland dat het watersysteem 
op orde en toekomstvast wordt gemaakt, rekening houdend met klimaatverandering. Immers, de 
verandering van het klimaat leidt naar verwachting tot meer lokale en heviger buien, perioden van 
langdurige droogte en zeespiegelrijzing. Het waterbeheerplan sorteert voor op deze ontwikkelingen. 

Keur en Beleidsregels 2015 

Per 1 juli 2015 is een nieuwe Keur in werking getreden met daarbij horende uitvoeringsregels. Deze  
maken het mogelijk dat het Hoogheemraadschap van Rijnland haar taken als waterkwaliteits- en 
kwantiteitsbeheerder kan uitvoeren en ze zijn daarmee een belangrijk middel om het watersysteem op 
orde te houden of te krijgen. De Keur is een verordening van de waterbeheerder met wettelijke regels  
voor activiteiten/handelingen (zoals graven, bouwen, onttrekken, lozen) rondom waterkeringen, 
watergangen (zoals kanalen, rivieren en sloten) en andere waterstaatswerken (zoals duikers, stuwen, 
sluizen en gemalen).

De keur gaat uit van een Ja, tenzij benadering; handelingen met een klein risico vallen onder de 
zorgplicht en kunnen zonder vergunning of melding worden uitgevoerd. Voor handelingen met een groter 
risico of in expliciet benoemde situaties zijn er algemene regels met voorwaarden van kracht of wordt 
een watervergunning geeist. Het beleid waaraan deze moeten voldoen is uitgewerkt in de 
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uitvoeringsregels die bij de Keur horen. 

Hemelwater en afvalwater  

Overeenkomstig het rijksbeleid geeft Rijnland de voorkeur aan het scheiden van hemelwater en 
afvalwater, mits het doelmatig is. De voorkeursvolgorde houdt in:

het ontstaan van afvalwater wordt voorkomen of beperkt; 
verontreiniging van afvalwater wordt voorkomen of beperkt; 
afvalwaterstromen worden gescheiden gehouden, tenzij het niet gescheiden houden geen nadelige 
gevolgen heeft voor doelmatig beheer van afvalwater;
huishoudelijk afvalwater en afvalwater dat daarmee wat biologische afbreekbaarheid betreft 
overeenkomt, worden ingezameld en naar een afvalwaterzuiveringsinrichting getransporteerd;
ander afvalwater dan bedoeld in onderdeel d wordt zo nodig na zuivering bij de bron, hergebruikt of 
lokaal, zo nodig na retentie of zuivering bij de bron, in het milieu gebracht. 

Deze voorkeursvolgorde is echter geen dogma. De uiteindelijke afweging zal lokaal moeten worden 
gemaakt, waarbij doelmatigheid van de oplossing centraal moet staan.

Het aanbrengen en hebben van werken, voor transport of zuivering (bijv. IBA) van afvalwater of om te 
lozen vanuit het (hemelwater)riool, in de beschermingszone van  watergangen, zijn activiteiten die onder 
de Keur vallen. 

Aandachtspunten om het goed functioneren van het watersysteem te waarborgen zijn:

zorg dat er geen oppervlaktewater via de riolering van een hoger naar een lager peilvak kan stromen; 
zorg dat er geen oppervlaktewater een (gemengd) riool in kan lopen richting de awzi;
zorg dat regenwaterstelsels die onder het oppervlaktewaterwaterpeil uitkomen geen 
zuurstofproblemen in de watergang veroorzaken;
ga na dat betrokken watergangen de afvoer kunnen verwerken; 
stem af met Rijnland als neerslag in een ander peilvak wordt gebracht, dan waarin het valt;
zorg dat de lozingsconstructie geen obstakel vormt voor onderhoud of voor de afvoerfunctie van de 
watergang; 
zorg dat schade aan de oever en waterbodem wordt voorkomen. 

Als de gemeente dit beleid adequaat opneemt in het gemeentelijk rioleringsplan, zodat het bij toetsing 
en uitwerking van ruimtelijke plannen als uitgangspunt wordt gehanteerd, is er voor de in het GRP 
aangegeven riooloverstorten en hemelwateruitlaten geen watervergunning nodig. Alle hemelwateruitlaten 
en riooloverstorten die niet goed geregeld zijn in het GRP of daarin genoemde BRP blijven 
vergunningplichtig.

Zorgplicht hemelwater

Er is een aantal aandachtspunten voor de verwerking van hemelwater, zodat het te lozen hemelwater 
geen significante verslechtering van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater veroorzaakt en 
emissie van vervuilende stoffen op het oppervlaktewater waar mogelijk wordt voorkomen:

duurzaam bouwen;
het toepassen berm- of bodempassage;
toezicht en controle tijdens de aanlegfase en handhaving tijdens de beheerfase ter voorkoming van 
verkeerde aansluitingen;
het regenwaterriool uitvoeren met (straat)kolken voorzien van extra zand-/slibvang of zakputten 
(putten met verdiepte bodem) op tactische plekken in het stelsel;
adequaat beheer van straatoppervlak, straatkolken en zakputten (straatvegen en kolken/putten 
zuigen);
het toepassen van duurzaam onkruidbeheer;
de bewoners, gebruikers en beheerders voorlichten over de werking van de riolering en een juist 
gebruik hiervan;
het vermijden van vervuilende activiteiten op straat zoals auto's wassen en repareren en chemische 
onkruidbestrijding.

Daar waar ondanks de zorgplicht het te lozen hemelwater naar verwachting een aanmerkelijk negatief 
effect heeft op de oppervlaktewaterkwaliteit, kan in overleg tussen gemeente en waterschap gekozen 
worden voor een andere oplossing. 
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Gemeentelijk beleid

Stedelijk  Waterplan Hillegom 2009 – 2013
De gemeente Hillegom en het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben gezamenlijk een visie 
ontwikkeld op de waterhuishouding in de gemeente Hillegom, in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen en 
andere beleidsontwikkelingen. Daarbij zijn het algemene beleid en wensen van de verschillende 
betrokken partijen omgezet in streefbeelden en doelen voor de waterhuishouding in Hillegom, inclusief 
de bijbehorende oplossingsrichtingen. De visie geeft een beeld van het watersysteem zoals dit op de 
middellange termijn (2015) gerealiseerd zou moeten worden, met een doorkijk naar de lange termijn 
(2030). Het gaat daarbij zowel om technische doelstellingen - zoals het voorkomen van wateroverlast en 
verbeteren van de waterkwaliteit - als ruimtelijke doelstellingen - zoals het aangeven van de gewenste 
ruimtelijke (water)structuur en de ruimtelijke inpassing van het water in de leefomgeving.

5.2  Onderzoek

Er is geen nader onderzoek voor het aspect water gedaan. Door de sloop en nieuwbouw van de 
woningen neemt de hoeveelheid verharding af. Watercompensatie is daarom niet nodig. Onderdeel van 
de ontwikkeling is overigens dat een deel van de gedempte watergang langs de begraafplaats weer 
wordt hersteld.

5.3  Conclusie

Het aspect water vormt geen belemmering voor de ontwikkeling.
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Hoofdstuk 6  Archeologie en cultuurhistorie

6.1  Toetsingskader

De monumentenwet uit 1988 schrift voor dat in het ruimtelijke beleid zorgvuldig met het archeologische 
erfgoed moet worden omgegaan. Voor gebieden waar archeologische waarden voorkomen of waar reële 
verwachtingen bestaan dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn, moet voorafgaand aan 
bodemingrepen archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. De provincie en gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor het verantwoord beheren van het archeologisch erfgoed.

6.2  Onderzoek

Cultuurhistorie 
In het plangebied bevinden zich geen cultuurhistorisch waardevolle objecten.

Archeologie 
Uit onderstaande figuur blijkt dat de projectlocatie voor het grootste deel behoort tot de 
geomorfologische eenheid 'omgespoten gronden of vlakte van getijafzettingen. Daar geldt een lage 
archeologische verwachting. Er worden geen nadere eisen ten aanzien van onderzoek vereist.

Een klein deel van het projectgebied behoort tot de geomorfologische eenheid 'ingesloten strandvlakte, 
mogelijke overgang naar strandwal' . Daar geldt een lage archeologische verwachting, maar in 
bestemmingsplannen die bodemingrepen van dieper dan 30 cm en een oppervlakte van meer dan 500 
m2 mogelijk maken is verkennend archeologisch onderzoek nodig. Het deel van het projectgebied die 
tot deze geomorfologische eenheid behoort is kleiner dan 500 m2.

Figuur 4.1 Archeologische beleidskaart rondom projectlocatie

Uit het vorenstaande blijkt dat verder onderzoek niet nodig is.

6.3  Conclusie

Naar verwachting vormt het aspect archeologie geen belemmering voor de uitvoering van de plannen.

In geval bij de werkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen, dient dit op grond van artikel 
53 van de Monumentenwet onmiddellijk te worden gemeld aan de Minister van OC&W. De vondst dient 
gedurende 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van de melding, ter beschikking te worden gesteld of 
gehouden voor wetenschappelijk onderzoek. Voor het melden van vondsten kan gebruik worden 
gemaakt van het E-formulier Vondstmelding dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft ontwikkeld 
of kan contact opgenomen worden met de InfoDesk van de RCE (info@cultureelerfgoed.nl of 
033-4217456) of het ARCHIS meldpunt.
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Hoofdstuk 7  Milieuaspecten

7.1  Algemeen

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke invloed het plan heeft op verscheidene milieuaspecten, zoals de 
bodemkwaliteit, akoestische aspecten, luchtkwaliteit en externe veiligheid. Waar nodig dient een 
vertaling plaats te vinden naar de juridische regeling. Het uitgangspunt hierbij is dat de juridische 
regeling zowel de ruimtelijke kwaliteit als de milieukwaliteit voldoende dient te borgen.

7.2  Mer(beoordelings)plicht

Toetsingskader 
De milieueffectrapportage is een hulpmiddel om bij diverse procedures het milieubelang een volwaardige 
plaats in de besluitvorming te geven. De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan de 'moederprocedure'. Dit is 
de procedure op grond waarvan de besluitvorming plaatsvindt, bijvoorbeeld de 
bestemmingsplanprocedure of een milieuvergunningsprocedure.

Een m.e.r. is verplicht bij de voorbereiding van plannen en besluiten van de overheid die kunnen leiden 
tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Er zijn drie onafhankelijke aanvliegroutes die kunnen 
leiden tot een m.e.r.-plicht en die dus alle drie moeten worden getoetst. Bepalend hierbij is de activiteit 
(of zijn de activiteiten) waarop het plan of besluit betrekking heeft.

1) Toetsing aan het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.).

Hiermee toetst men of het plan of besluit voorziet in, of een kader vormt voor, activiteiten die (mogelijk) 
belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu. Bij toetsing aan het Besluit m.e.r. zijn er 
vier mogelijkheden:

1. Het plan of besluit is direct m.e.r.-plichtig.
2. Het plan of besluit bevat activiteiten uit kolom 1 van onderdeel D, en ligt boven de (indicatieve) 

drempelwaarden, zoals beschreven in kolom 2 'gevallen', van onderdeel D. Het besluit moet eerst 
worden beoordeeld om na te gaan of er sprake is van m.e.r.-plicht: het besluit is dan 
m.e.r.-beoordelingsplichtig. Voor een plan als bedoeld in kolom 3 'plannen' geldt geen 
m.e.r.-beoordelingsplicht, maar direct een (plan-)m.e.r.-plicht.

3. Het plan of besluit bevat wel de activiteiten uit kolom 1, maar ligt beneden de drempelwaarden, 
zoals beschreven in kolom 2 'gevallen', van onderdeel D: er dient in overleg met de aanvrager van het 
bijbehorende plan of besluit beoordeeld te worden of er aanleiding is voor het uitvoeren van een 
m.e.r.-beoordeling (als sprake is van een besluit) of het direct uitvoeren van een m.e.r. (als sprake is 
van een plan). Deze keuze wordt uiteindelijk in het bijbehorende plan of besluit gemotiveerd.

4. De activiteit(en) of het betreffende plan en/of besluit wordt niet genoemd in het Besluit m.e.r.: er 
geldt geen m.e.r.-(beoordelings)plicht.

2) In het geval van een plan: toetsing of het uitvoeren van een passende beoordeling in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998 voor dit plan verplicht is vanwege de hierin opgenomen activiteit(en). In dat 
geval is het plan mogelijk m.e.r.-plichtig.

3) Toetsing aan de provinciale milieuverordening.

Door Provinciale Staten kunnen hierin aanvullend op het Besluit m.e.r. activiteiten worden aangewezen 
die kunnen leiden tot m.e.r.-plicht.

Onderzoek en conclusie 
De voorgenomen activiteit wordt genoemd in de Bijlage onderdeel D onder categorie D.11.2 'Stedelijk 
ontwikkelingsproject' van het Besluit m.e.r. . De activiteit zit echter ruim onder de drempelwaarde van 
drempelwaarde van 2000 woningen. 

Het bevoegd gezag moet nagaan of er zodanige belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn te 
verwachten dat er een m.e.r.-beoordeling of m.e.r. noodzakelijk is. 

Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen activiteit (31 woningen) en de ligging van het 
plangebied binnen de bebouwde kom van Hillegom worden er geen belangrijke nadelige gevolgen voor 
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het milieu verwacht. Een nadere m.e.r.-beoordeling is niet noodzakelijk. De milieuaspecten worden in de 
toelichting van het bestemmingsplan voldoende afgewogen.

7.3  Bodemkwaliteit

Toetsingskader 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
In de Wabo staat dat een omgevingsvergunning, voor het bouwen op een vermoeden van ernstig 
verontreinigde grond, pas in werking treedt nadat:

- er is vastgesteld dat er geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging;

- het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan;

- er een melding is gedaan van een voornemen tot saneren.

Wet bodembescherming (Wbb) 
Als er sprake is van ernstige bodemverontreiniging dan gelden de regels van de Wet 
Bodembescherming. In de Wbb is een saneringsdoelstelling bepaald (het saneren naar de functie) en 
een saneringscriterium (wanneer moet er gesaneerd worden (bij zogenaamde “spoed- of risicolocaties”))

Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
Het Besluit bodemkwaliteit geeft de lokale bevoegde gezagen de mogelijkheid om de bodemkwaliteit 
binnen hun gebied actief te gaan beheren binnen de gegeven kaders. Dit geeft onder andere ruimte voor 
nieuwe bouwprojecten, zoals woningen en wegen. Daarnaast worden de kwaliteit en de integriteit van 
belangrijke intermediairs bij bodemactiviteiten beter geborgd. In het besluit staan ook regels met 
betrekking tot het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie.

Lokaal bodembeleid 
Het Bbk biedt de mogelijkheid om ten aanzien van bodembeheer te kiezen voor een landelijk geldend 
“generiek beleid”, dan wel zelf “gebiedsspecifiek” beleid op te stellen. Hangende deze keuze geldt in het 
gebied van de Omgevingsdienst West-Holland het “overgangsbeleid” uit het Besluit bodemkwaliteit. Dat 
betekent dat voorlopig het nu geldende bodembeheerbeleid nog van kracht is.

Voorlopig geldt derhalve nog dat grondverzet is toegestaan:

Als de nu nog geldende bodemkwaliteitskaarten dat toestaan.
Op basis van het “één op één beleid”: beleid uit de regionale nota Bodembeheerbeleid. Dat behelst 
dat grondverzet altijd is toegestaan als de toe te passen grond beter van kwaliteit is als de 
ontvangende bodem eÌn de toe te passen kwaliteit voldoet aan de bodemgebruikswaarde die hoort 
bij de functie (bestemming) van de locatie.

Onderzoek 
Er is voor de projectlocatie verkennend bodemonderzoek (RAPPORT betreffende een verkennend 
bodemonderzoek Leembruggenstraat te Hillegom, IDDS, 1208E591/GGE/rap1, 17 oktober 2012) en 
aanvullend bodemonderzoek (RAPPORT betreffende een aanvullend bodemonderzoek 
Leembruggenstraat te Hillegom, IDDS, 1208E591/GGE/rap2, 21 december 2012) uitgevoerd. De 
onderzoeken zijn als bijlage bij dit bestemmingsplan bijgevoegd.

In het verkennend onderzoek wordt het volgende worden geconcludeerd:

Bovengrond 
In de bovengrond zijn plaatselijk bijmengingen met slakken, puin, baksteen en houtskool waargenomen. 
Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen 
waargenomen. De bovengrond is plaatselijk matig tot sterk verontreinigd met PAK, is licht verontreinigd 
met kwik, lood en zink en is niet verontreinigd met de overige onderzochte zware metalen, PCB's en 
minerale olie.

Ondergrond 
In de ondergrond zijn geen bijmengingen met bodemvreemde materialen waargenomen. In het 
opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen waargenomen. De 
ondergrond is licht verontreinigd met PAK en minerale olie en is niet verontreinigd met de overige 
onderzochte zware metalen en PCB's.
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Grondwater 
Het grondwater is licht verontreinigd met barium en is niet verontreinigd met de overige onderzochte 
zware metalen, vluchtige aromaten, VOCl en minerale olie.

De in de bovengrond aangetoonde gehalten PAK (overschrijding van de bijbehorende tussenwaarde / 
interventiewaarde) geven formeel, ingevolge de Wet bodembescherming, aanleiding tot het verrichten van 
een nader bodemonderzoek naar de omvang en mate van deze verontreiniging in de bodem.

Aan de hand van de resultaten van het aanvullend onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:

Verontreinigingsspot 1 
Ter plaatse van verontreinigingsspot 1 is de grond hooguit matig verontreinigd met PAK. Zodoende is 
geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Verontreinigingsspot 2 
Ter plaatse van verontreinigingsspot 2 is de bovengrond plaatselijk sterk verontreinigd met PAK. De 
omliggende bovengrond, alsmede de ondergrond is niet verontreinigd met PAK. De omvang van de 
sterke verontreiniging met PAK wordt geschat op circa 10 m3 . Zodoende is geen sprake van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging.

Op basis van het bovenstaande is geen sprake van een saneringsnoodzaak ingevolge de Wet 
bodembescherming. Derhalve is het afleiden van de spoedeisendheid (vaststellen van eventuele 
onaanvaardbare risico's) niet van toepassing.

Conclusie 
Uit het onderzoek blijkt dat de grond op een deel van de locatie matig verontreinigd is met PAK en op 
een ander deel plaatselijk sterk verontreinigd is. Aangezien de omvang van de verontreiniging zeer 
beperkt is, is er geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Er is derhalve geen 
noodzaak tot het nemen van sanerende maatregelen. Wel wordt geadviseerd de twee spots tijdens de 
werkzaamheden te verwijderen. De locatie is geschikt voor het voorgenomen gebruik wonen met tuin en 
groengebied.

Het aspect bodem vormt geen belemmering voor de woningbouwontwikkeling.

7.4  Geluid

Toetsingskader 
In onderhavig bestemmingsplan wordt de realisatie van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen in vorm 
van woningen mogelijk gemaakt. Omdat deze gebieden niet zijn gelegen in de zone van een spoorlijn of 
industrieterrein, is hinder van spoorverkeer of gezoneerde industrieterreinen niet aan de orde.

Wegverkeerslawaai 
Volgens artikel 74 van de Wgh bevindt zich aan weerszijden van een weg een zone waarbinnen 
akoestisch onderzoek dient te worden uitgevoerd in het geval daarbinnen geluidgevoelige bebouwing 
(zoals woningen of een school) worden gerealiseerd. De zonebreedte is afhankelijk van het aantal 
rijstroken en van de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk gebied).

Als er nieuwe geluidgevoelige bebouwing (in stedelijk gebied) binnen de zone van een weg wordt 
gerealiseerd, dan mag de geluidsbelasting van het verkeer niet meer bedragen dan de 
voorkeursgrenswaarde. Indien de geluidsbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde moeten er 
maatregelen worden getroffen om hieraan alsnog te kunnen voldoen. Blijkt dat niet mogelijk of op 
overwegende bezwaren te stuiten dan is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het 
vaststellen van een hogere waarde. Deze hogere waarde mag de maximale ontheffingswaarde niet 
overschrijden. Daarnaast is in het Bouwbesluit 2012 aangegeven wat de karakteristieke geluidwering 
dient te zijn om een binnenwaarde, bij gesloten ramen, te garanderen voor verblijfsgebieden van 33 dB 
en 28 dB voor een bedgebied (slaapkamer).

Op grond van de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal afnemen, 
mogen de berekende geluidsbelastingen op de gevels worden gereduceerd.

Overeenkomstig artikel 110g Wgh geldt voor alle onderzochte wegen een aftrek van 5 dB omdat de 
wettelijk toegestane rijsnelheid op de beschouwde wegen lager is dan 70 km/uur.
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Onderzoek 
Voor de ontwikkeling is akoestisch onderzoek uitgevoerd door het Geluidburo (2182 KN - xx WO 001 
21.04.2015 V1.0, dd. 21 april 2015). De ontwikkeling ligt binnen de onderzoekszone van de Olympiaweg 
op basis van de Wet geluidhinder. Daarnaast ligt de ontwikkeling binnen het invloedsgebied van de 
volgende 30 km/u wegen:

Brouwerlaan
Sportlaan
Haven
Leembruggenstraat
Brouwerplein
Eboralaan
Monseigneur van Leeuwenstraat

Deze wegen zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening ook beschouwd in het akoestisch 
onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting vanwege het verkeer op de Olympiaweg nergens de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschrijdt.

De geluidbelasting vanwege het verkeer op de overige in het onderzoek betrokken wegen is eveneens 
overal lager dan 48 dB. Vanuit akoestisch oogpunt zijn er geen belemmeringen voor het realiseren van 
de woningen en appartementen gelegen aan de Leembruggenstraat in Hillegom.

Conclusie 
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde ter plaatste van de woningen niet 
wordt overschreden. Het aspect wegverkeerslawaai vormt geen belemmering voor de ontwikkeling.

7.5  Luchtkwaliteit

Toetsingskader 
Op 15 november 2007 is de Wet Luchtkwaliteit in werking getreden. De luchtkwaliteitseisen zijn 
opgenomen in hoofdstuk 5 titel 2 van de Wet milieubeheer (Wm). In artikel 5.16 Wm staat een 
limitatieve opsomming van de bevoegdheden waarbij luchtkwaliteitseisen een directe rol spelen. Het 
gaat om ruimtelijke besluiten en milieuvergunningen die direct gevolgen voor de luchtkwaliteit hebben en 
daardoor kunnen bijdragen aan overschrijding van een grenswaarde.

Als aan minimaal aan van de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in 
beginsel geen belemmering voor de plannen:

- Er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;

- Een project leidt - al dan niet per saldo - niet bij tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;

- Een project draagt "niet in betekenende mate" (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging;

- Een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit).

Projecten die 'niet in betekenende mate' leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit hoeven 
volgens de Wet luchtkwaliteit niet afzonderlijk te worden getoetst op de grenswaarde, tenzij een 
dreigende overschrijding van één of meerdere grenswaarden te verwachten is. De grens van 'niet in 
betekenende mate' ligt volgens de gelijknamige AMvB bij 3% van de grenswaarde van een stof. Hiervan 
is volgens de ministeriële regeling van 'niet in betekenende mate' sprake bij de realisatie van minder dan 
1500 woningen op één ontsluitingsweg of minder dan 3000 woningen op twee ontsluitingswegen.

Onderzoek 
Onderhavig bestemmingsplan betreft een ruimtelijke ontwikkeling die kleiner is dan 1500 woningen met 
eìeìn ontsluitingsweg. De ontwikkeling zal dan ook 'niet in betekenende mate' bijdragen aan een 
verslechtering van de luchtkwaliteit. Nader onderzoek is daarom niet noodzakelijk.

In het kader van het bestemmingsplan Elsbroek is echter wel een luchtkwaliteitsonderzoek gedaan om 
het effect van de wegen met de hoogste etmaalintensiteit op de gebieden waar ontwikkelingen zijn 
voorzien te onderzoeken. Omdat op de Leidsestraat - Van den Endelaan (N208) en de Olympiaweg 
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verreweg de hoogste etmaalintensiteit hebben, is in dit onderzoek de luchtkwaliteit berekend langs deze 
wegen. Voor wegverkeer zijn de stoffen NO2 en PM10 het meest relevant. In dit onderzoek zijn de 
concentraties NO2 en PM10 berekend voor de jaren 2012, 2015 en 2022.

Uit de berekeningen blijkt dat de gestelde grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit voor de stoffen NO2 
en PM10 niet worden overschreden. Kortom, het aspect luchtkwaliteit leidt niet tot belemmeringen voor 
de ontwikkelingen. Voor het volledige onderzoek wordt verwezen naar het bestemmingsplan Elsbroek.

Conclusie 
De ontwikkeling draagt 'niet in betekenende mate' bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Gezien 
het onderzoek dat is uitgevoerd bij het opstellen van het bestemmingsplan Elsbroek worden de 
grenswaarden voor luchtkwaliteit niet overschreden ter plaatse van de ontwikkeling van de 
Leembruggenstraat.

7.6  Milieuzonering

Toetsingskader
Voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving is een juiste 
afstemming tussen de verschillende voorkomende functies wonen noodzakelijk. Daarbij kan gebruik 
worden gemaakt van een milieuzonering die uitgaat van richtinggevende afstanden tussen hinderlijke 
functies (in de vorm van gevaar, geluid, geur, stof) en gevoelige functies. In de brochure “Bedrijven en 
Milieuzonering” van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (versie 2009) zijn deze 
richtafstanden opgenomen. Van deze richtafstanden kan gemotiveerd worden afgeweken.

Onderzoek 
Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van 31 woningen mogelijk. Bij nieuwe ontwikkelingen dient 
te worden getoetst aan de richtafstanden uit de VNG-brochure.

Bedrijven binnen het plangebied 
Binnen het plangebied worden geen bedrijven toegestaan met uitzondering van aan huis verbonden 
beroepen. Gelet op de geringe omvang en aard van de activiteiten hoeft dit niet verder te worden 
beschouwd.

Bedrijven in de omgeving van het plangebied
De volgende bedrijven liggen in de directe omgeving (straal van 100 meter) van de planlocatie:
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Figuur 4.2 Ligging bedrijven nabij plangebied (bolletjes)

Toelichting op bedrijven in omgeving plangebied 
(Bron: bedrijvenbestand Omgevingsdienst West-Holland)

Nuon, 50kV-station Hillegom, beschikking 1996: 
Verzoeker stelt voor het toegelaten geluidsniveau (C1) te wijzigen door de normen voor het equivalente 
geluidsniveau met 10 dB(A) te verhogen.

Op 28 april 1995 is door de gemeente een indicatieve geluidmeting uitgevoerd. Geconstateerd werd dat 
de ventilatoren ten behoeve van de koeling van de transformatoren een geluidsniveau produceren van 
ongeveer 47 dB(A). Deze ventilatoren worden slechts een uur per week in de dagperiode gebruikt zodat 
de inrichting onder normale bedrijfsomstandigheden kan voldoen aan de vergunning verbonden 
geluidsvoorschriften. Daarnaast wordt opgemerkt dat het verdeelstation zich in een stille woonwijk 
bevindt en dat de door de gemeente aan de vergunning verbonden geluidnorm voor het equivalente 
geluidsniveau gebruikelijk is. Tevens zijn de ventilatoren, na het verrichten van de indicatieve 
geluidmeting, vervangen door stillere moderne ventilatoren, zodat aannemelijk is dat er redelijkerwijs aan 
de geluidsvoorschriften voldaan kan worden. Het voorschrift aan de vergunning verbonden zal, mede in 
aanmerking genomen het Alara-beginsel, derhalve niet worden aangepast.

Timmerbedrijf Mc. Cullough – Beknopy verslag controle 21 april 2010: 
Klein bedrijf (ongeveer 100 m2). Niet veel bijzonders over te melden. Bedrijf werkt voornamelijk op 
locatie. Heeft op dit adres wel een zaagmachine staan en verder een paar werkbanken. Werkplaats 
maakt een nette indruk. Geen gevaarlijke en/of bodembedreigende stoffen m.u.v. van 2 gasflessen die 
normaliter volgens de eigenaar normaal op een andere locatie staan. Al het afval wordt afgevoerd naar 
Otte. Geen stookinstallatie > 100 kw en geen koelinstallatie aanwezig.

Gasdrukregel- en meetstation DS (Leembruggenstraat): 
Station: 8 006 548 
Datum in bedrijf 18 mei 1973 Druk inlaat: 8 bar 
Druk uitlaat 30 bar

Conclusie 
Vanuit milieuzonering is er geen belemmering voor het plan. Omgevingsdienst West-Holland heeft in 
haar advies aangegeven dat in de omgeving van het plangebied weliswaar enkele bedrijven liggen, maar 
dat de feitelijke situatie niet verandert, aangezien er sprake is van vervangende nieuwbouw. Daarnaast is 
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ook niet de verwachting dat deze bedrijven voor belemmeringen zorgen.

Ter plaatse van de woningen kan worden voldaan aan een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

7.7  Externe veiligheid

Externe veiligheid heeft betrekking op activiteiten die een risico voor de omgeving met zich mee kunnen 
brengen. Voorbeelden zijn de productie of transport van gevaarlijke stoffen. Om ongelukken te 
voorkomen worden bij externe veiligheidsrisico's minimum afstanden gehanteerd van wonen, werken en 
recreëren tot activiteiten die een gevaar kunnen opleveren.

Toetsingskader 
De regelgeving op het gebied van de externe veiligheid heeft als doel de risico's waaraan burgers in hun 
leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen tot een aanvaardbaar 
minimum te beperken. Deze regels zijn vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), 
het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb; buisleidingenbesluit), en de Circulaire 
Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (CRnvgs). Deze circulaire wordt naar verwachting ingetrokken 
als de regelgeving voor het basisnet vervoer gevaarlijke stoffen in werking treedt (planning: medio 2012).

De regels voor transport en voor buisleidingen kennen dezelfde pijlers en dezelfde systematiek als de 
regelgeving voor inrichtingen. Het externe veiligheidsbeleid kent twee pijlers:

5. Het plaatsgebonden risico
6. Het groepsrisico

Het plaatsgebonden risico 
Dit wordt bepaald op basis van de risicobron en wordt gebruikt om het minimum beschermingsniveau 
waar de samenleving recht op heeft aan te geven. Dit minimum beschermingsniveau wordt uitgedrukt in 
een grenswaarde en kan ruimtelijk worden weergegeven als een contour. Het ruimtebeslag van deze 
contour is veelal beperkt.

Het groepsrisico 
Met het groepsrisico wordt aangegeven welk beschermingsniveau ontstaat als mensen (omdat ze 
wonen, werken, recreëren in de nabije omgeving) en industriële risico's bij elkaar in de buurt komen. 
Verder dient het groepsrisico om een afweging te kunnen maken over de wenselijkheid van de 
voorgenomen activiteit (herbestemming, verdichting, etc.) in relatie tot de risicobron. Dit wordt de 
verantwoordingsplicht genoemd. Het groepsrisico wordt uitgerekend voor het invloedsgebied, en 
berekent de kans op 10 of meer slachtoffers. Voor het groepsrisico geldt niet een grenswaarde maar 
een oriëntatiewaarde.

Onderzoek en conclusie 
Uit de landelijke risicokaart blijkt dat er in de directe omgeving van de projectlocatie geen sprake is van 
risicobronnen. Het bedrijf Draka Interfoam B.V. ligt op een afstand van meer dan 600 meter van de 
projectlocatie. Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de ontwikkeling.
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Hoofdstuk 8  Uitvoerbaarheid

8.1  Economische uitvoerbaarheid

In het kader van artikel 3.1.6. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient de financieel-economische 
uitvoerbaarheid van het plan te worden aangetoond. 

De beoogde ontwikkeling betreft een initiatief van woningcorporatie Stek. 

De gronden zijn in eigendom van Stek. De kosten voor de realisatie van de woningen komen voor 
rekening van de initiatiefnemer. Tussen Stek en de gemeente Hillegom wordt een anterieure 
overeenkomst gesloten.

Voor de gemeente zijn aan de ontwikkeling en uitvoering van onderhavig plan financiële consequenties 
verbonden. De afspraken over die kosten, bijvoorbeeld plankosten en aankoop van gronden, worden 
vastgelegd in de anterieure overeenkomst. Het plan is hiermee economisch uitvoerbaar.

Planschaderisicoanalyse 
Een projectuitvoeringsbesluit met een planologische wijziging kan in beginsel aanleiding geven tot 
planschade. Ten behoeve van de ontwikkeling is een Risicoanalyse planschade opgesteld (april 2015).

Gezien de beperkte ernst van het planologisch nadeel ligt het in de lijn der verwachting dat wanneer 
überhaupt sprake zou zijn van een eventuele waardedaling deze waardedaling de drempel van het 
'normaal maatschappelijk risico' niet zal overstijgen. De objecten in de directe omgeving van de 
Leembruggenstraat komen naar verwachting niet in aanmerking voor een tegemoetkoming in de 
planschade.

8.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Bewonersparticipatie

Voor het project Leembruggen is Stek al in een zeer vroeg stadium gestart met de bewonersparticipatie. 
Al vanaf 2010 heeft Stek de bewoners geïnformeerd over de plannen aan de Leembruggenstraat. De 
toen zittende bewoners en terugkerende bewoners hebben deelgenomen aan de projectgroep en hebben 
meegedacht over de nieuwe woningen en het stedenbouwkundig plan. De buurtbewoners zijn 
geïnformeerd via een nieuwsbrief.

Voorontwerpbestemmingsplan

In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening is het 
voorontwerpbestemmingsplan verzonden naar de volgende overlegpartners:

Hoogheemraadschap Rijnland;
Veiligheidsregio Hollands Midden;
Provincie Zuid-Holland

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft positief geadviseerd over het voorontwerpbestemmingsplan. 
De  Veiligheidsregio Hollands Midden heeft angegeven geen opmerkingen te hebben op het 
voorontwerpbestemmingsplan. 

Na het invullen van het e-formulier van de Provincie Zuid-Holland is gebleken, dat het bestemmingsplan 
in overeenstemming is met het provinciaal beleid en het bestemmingsplan niet in het kader van 
vooroverleg aan de Provincie toegezonden hoeft te worden. 

Ontwerpbestemmingsplan

Volgens het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening heeft het ontwerpbestemmingsplan 
vanaf 17 februari  tot en met 29 maart 2016 ter inzage gelegen. De gemeente heeft één zienswijze 
ontvangen. In bijlage 7 ‘Nota zienswijzen bestemmingsplan Leembruggenstraat, gemeente Hillegom’ 
wordt nader ingegaan op de zienswijze en de gemeentelijke reactie hierop.

Digitaal was/is het plan in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
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Bijlagen
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Bijlage 1  Stedenbouwkundig plan
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1 de woningen in de leembruggenstraat  zijn 
inmiddels 60 jaar oud. Voor Stek is dit aan-
leiding geweest om te onderzoeken wat de 
toekomstmogelijkheden voor deze woningen 
zijn. Uit deze onderzoeken is naar voren ge-
komen, dat de woningen zowel technisch als 
functioneel niet meer voldoen. Uit onderzoek 
is gebleken dat renovatie van de woningen 
geen mogelijkheid is. Sloop met vervangende 
nieuwbouw lijkt dan ook de meest geschikte 
oplossing. de sloop met vervangende nieuw-
bouw betreft 40 rij woningen. Dit zijn de 
adressen leembruggen 2 t/m 64 en 5 t/m 23.

Als nieuw te ontwikkelen programma wil Stek 
15 eengezinswoningen en 16 seniorenappar-
tementen terugbouwen. Van de eengezins-
woningen zijn er 7 bestemd voor de sociale 
verhuur en 8 voor verkoop. Alle 16 senioren 
appartementen zijn sociale huurwoningen. 

Inleiding
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1

3

2

4

56

1

2

3

Huidig programma wonen en parkeren

Rijwoningen  40
2-1 kap woningen 4

Parkeren    
langsparkeren straat 24
parkeernorm  44/24 = 0.55 
    
Totaal  0.55 per woning
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Bestaande situatie2 De locatie is gelegen ten zuiden van het 
centrum van Hillegom aan de leembrug-
genstraat, een zijstraat van de Brouwerlaan. 
In de huidige sitatie zijn er 40 woningen 
op het terrein aanwezig. deze oriënteren 
zich allemaal op de leembruggenstraat. In 
de zuidoosthoek en de zuidwesthoek van 
het terrein zijn twee kleine groengebieden 
aanwezig ingericht als speelplekje en als 
buurtplantsoen. Aan de zuidzijde grenst de 
locatie aan de begraafplaats en aan water. 
Ten westen van de locatie is een belangrijke 
langzaamverkeersverbinding naar het cen-
trum aanwezig. 

4

5 6
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Analyse ontsluiting Analyse bebouwing
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Ontsluiting
- Ontsluitingsstructuur middels een lus aan    
  de Brouwerlaan. 
- Aansluiten op langzaamverkeersverbinding-
  en in de omgeving

Bebouwing
- Woningen oriënteren zich op de leembrug-
  genstraat. 
- Achterkantsituaties naar de omgeving.

Groen
- groenplekjes aan de rand van het plange-
  bied hebben een onduidelijke inrichting.
- Bewoners geven in de door Stek gehouden
  enquete aan de groenplekken nu niet goed
  te gebruiken.

Analyse3
Analyse groen
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Stedenbouwkundig 
plan4 In het nieuwe plan is veel ruimte voor groen 
gekomen. Er komt aan de zuidzijde van de 
leembruggenstraat een parkzone met daar-
aan de 31 nieuwbouwwoningen. Het park 
krijgt verbinding met het Brouwerplein en 
sluit aan op de toekomstige ontwikkeling bij 
het Jozefpark. Het wordt een nieuwe groene 
zone in Hillegom.

de huidige weg van de leembruggenstraat 
wordt verplaatst naar het noorden. de weg 
blijft eenrichtingsverkeer. Aan de weg komt 
langsparkeren en er komen parkeerhavens 
tegen de huidige twee-onder-een kap wonin-
gen en het nieuwe appartementengebouw. 
de parkeerhavens zijn omzoomd met hagen. 

Aan de parkzone komt een appartementen 
gebouw met 16 seniorenappartementen. 
dit appartementen gebouw is voorzien van 
een portiekontsluiting. De eengezinswonin-
gen komen aan de oost- en westzijde van het 
plangebied.
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A’

A

B

B’

C

C’



15LEEMBRUGGENSTRAAT HILLEGOM

NieuwBlauw stedenbouw en landschap

A A’

B B’ C C’
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Westrand

Middendeel

Oostrand

1

3

2

bouwblokken/bouwvlakken

rooilijn voorgevels

zorgvuldig gedetailleerde kopgevels
met architectuur accenten

Eengezinswoningen sociale huur
Bouwhoogte:  2 lagen + kap
Dak:   zadeldak
Beukmaat: 5,4 meter
Diepte:  ca. 10 meter

Appartementen
Bouwhoogte: 3 lagen
Dak:  Plat dak
Ontsluiting:	 2x	portiek
Beukmaat: Circa 7,5 meter
Diepte:   Circa 11 meter
Buiten:  (inpandig) balkon of terras
Bouwblok: lengte: ca 55 m 
	 	 (exclusief	balkons	kop	gebouw,
	 	 2x	ca	1,5	m)
  diepte: ca 11 m 
	 	 (inclusief	balkons,	exclusief	
  entreezone van ca 1,5m)

Eengezinswoningen koop
Bouwhoogte:  2 lagen + kap
Dak:   zadeldak
Beukmaat: 5,4 meter
Diepte:  ca. 10 meter

1

2

3

alzijdige oriëntatie
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NieuwBlauw stedenbouw en landschap

Westrand
Type: Sociale eengezinswoningen
Aantal: 7 stuks

Stedenbouwkundig:
1 bouwblok rij eengezinswoningen met in 
totaal 7 woningen. de woningen zijn oost/
west georiënteerd. de achtertuin is circa  9 
meter diep met een schuur en is gelegen 
op het westen. de voortuinen zijn circa 4,5 
meter diep. de hoekwoningen hebben beide 
een zijtuin. 

Bebouwing - programma
Totaal aantal woningen 31

Middendeel
Type: Senioren portiek appartementen
Aantal: 16 stuks

Stedenbouwkundig:
de appartementen zijn georiënteerd op het 
park en hebben een buitenruimte. dit kan 
in de vorm van een inpandig terras of een 
balkon aan de parkzijde of een balkon aan 
de zijgevels. Op de begane grond hebben de 
woningen een berging. Het appartementen 
gebouw wordt ontsloten door twee portie-
ken waarop beide 8 appartementen zijn aan-
gesloten. 

Oostrand
Type: Koop eengezinswoningen
Aantal: 8 stuks

Stedenbouwkundig:
1 bouwblok rij eengezinswoningen met in 
totaal 8 woningen. de woningen zijn oost/
west georiënteerd. de achtertuin is circa  9 
meter diep met een schuur en is gelegen 
op het oosten. de voortuinen zijn circa 5,5 
meter diep. de hoekwoningen hebben beide 
een zijtuin. 
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Nader in te vullen parkzone

Bomen in haagblok

Haag

Water (indicatief)
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NieuwBlauw stedenbouw en landschap

Programma parkeren

Parkeren
Normering parkeren (huidig beleid)
Senioren appartementen:  16 x 1.2 = 19.2 pp
Eengezinswoningen huur: 7 x 1.4 = 9.8 pp
Eengezinswoningen koop: 8 x 1.7 = 13.6 pp
Huidige woningen:  4 x 0.55 = 2.2 pp
Totaal:                      44.8 pp
 
Totaal in plan 46 parkeerplaatsenParkeren

Ontsluiting
eenrichtingverkeer

6

20

14
6

Fietspad 2 richtingen
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NieuwBlauw stedenbouw en landschap

Eigendommen 

Het kaartbeeld op de linkerpagina geeft de 
huidige en de nieuwe situatie aan met be-
trekking tot het grondeigendom.
Met de ontwikkeling van de leembruggen-
straat vindt er een uitwisseling van gronden 
plaats tussen Stek en de gemeente Hillegom.

5
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  Voorwoord 

Stek Wonen is voornemens 40 woningen aan de Leembruggenstraat 5-23, 2-16, 20-
46 en 50-64 in Hillegom te slopen en herbouwen. In een kort oriënterend onderzoek 
heeft Bureau Waardenburg deze woningen beoordeeld als potentiële rust en 
verblijfplaatsen van gierzwaluw, huismus en diverse soorten vleermuizen. Om de 
effecten van de ingreep nader te bepalen, is een inventarisatie naar de functie van 
deze gebouwen voor deze soorten uitgevoerd.  
 
Stek Wonen heeft aan Bureau Waardenburg opdracht verstrekt om een inventarisatie 
naar vleermuizen, huismus en gierzwaluw uit te voeren, alsmede de effecten op deze 
soorten te beoordelen en aan te geven op welke wijze negatieve effecten kunnen 
worden beperkt of gecompenseerd. De voorliggende rapportage vormt hier de 
verslaglegging van. 
 
Aan de totstandkoming van dit rapport werkten mee: 
 
Drs. A.D.G. Koopman  projectleiding, rapportage 
Ing. L.S.A. Anema  veldwerk 
E. Korsten   tweede lezer 
 
Genoemde personen zijn door opleiding, werkervaring en zelfstudie gekwalificeerd 
voor de door hun uitgevoerde werkzaamheden. Het project is uitgevoerd volgens het 
kwaliteitshandboek van Bureau Waardenburg. Het kwaliteitsmanagementsysteem van 
Bureau Waardenburg is ISO gecertificeerd.  
 
De opdracht is begeleid door mevrouw F. Siderius. Wij danken haar voor de prettige 
samenwerking.  
 
 
Disclaimer 
De studie betreft een beoordeling van de huidige aanwezigheid van beschermde 
soorten planten en dieren. Deze beoordeling is gebaseerd op bronnenonderzoek, 
veldonderzoek en deskundigenoordeel. Veldonderzoek is altijd een momentopname. 
Bureau Waardenburg waarborgt dat het onderzoek is uitgevoerd door deskundige 
onderzoekers volgens de gangbare standaardmethoden. Het bureau is niet 
aansprakelijk voor waarnemingen van soorten door derden en waarnemingen die na 
afronding van de studie bekend worden gemaakt. 
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 1 Inleiding 

 1.1 Aanleiding 

Stek Wonen is voornemens 40 woningen aan de Leembruggenstraat 5-23, 2-16, 20-
46 en 50-64 in Hillegom te slopen en herbouwen. In een kort oriënterend onderzoek 
heeft Bureau Waardenburg deze woningen beoordeeld als potentiële rust en 
verblijfplaatsen van gierzwaluw, huismus en diverse soorten vleermuizen. Om de 
effecten van de ingreep nader te bepalen, is een inventarisatie naar de functie van 
deze gebouwen voor deze soorten uitgevoerd.  
 
 

 1.2 Doel 

Doel van het onderzoek is het bepalen van de functionaliteit of betekenis van het 
plangebied voor vleermuizen, huismus en gierzwaluw. Hiervoor moet het onderzoek in 
beeld brengen: 

• Broedplaatsen van huismus en gierzwaluw; voor broedplaatsen van huismus 
essentieel foerageergebied. 

• Kraam-, zomerverblijfplaatsen, paarplaatsen en (massa-) winterverblijf-
plaatsen van vleermuizen, in het bijzonder gewone dwergvleermuis, ruige 
dwergvleermuis en laatvlieger. 

 
 

 1.3 Verantwoording  

De onderzoek zijn uitgevoerd volgens vleermuisprotocol. Daarbij is in mei 
voorafgaand en aansluitend ronde gelopen voor gierzwaluw (avond) en huismus 
(ochtend).  
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 2 Plangebied en ingreep 

 2.1 Plangebied 

Het plangebied ligt in de zuidelijke helft van Hillegom, direct ten zuiden van de 
Brouwerlaan. Het betreft de percelen met woningen, tuinen en bijbehorende 
schuurtjes. Alle woningen zijn nog bewoond. 
Aan de zuidwestzijde van het plangebied bevindt zich een begraafplaats en een 
watergang met bomen. 
 

 
Figuur 2.1  Ligging van de te slopen woningen in het plangebied. 
 
 

 2.2 Ingreep 

De woningen worden gesloopt en herbouwd.   
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 3 Methodiek 

 3.1 Materiaal en periode 

Het vleermuizenonderzoek is uitgevoerd volgens het Protocol voor Vleermuis-
inventarisaties 2012, zoals vastgesteld door de Gegevensautoriteit Natuur (GaN) 
(Vleermuisvakberaad et al., 2012). Dit protocol is gericht op het efficiënt en effectief 
inventariseren van vleermuizen en het vaststellen van die gebiedsfuncties die 
wettelijke beschermd zijn: vaste rust- en verblijfplaatsen en voor de aanwezige 
populatie essentiële vliegroutes en foerageergebieden.  
Het vleermuizenonderzoek is uitgevoerd met behulp van een Petterson D240x 
ultrasoondetector. Indien nodig zijn time-expansion opnamen gemaakt voor nadere 
analyse in het programma Batsound. 
Het vleermuisonderzoek is per periode gericht op de volgende periodegebonden 
vleermuisactiviteiten: 
1. mei - half juli 2012 
Het lokaliseren van kraam- of zomerverblijfplaatsen van vleermuizen door het  
opsporen van in de ochtend rond de verblijfplaats zwermende vleermuizen. Voor de 
laatvlieger is ook in de avonduren gezocht naar uitvliegende en/of zwermende 
laatvliegers. 
2. augustus – september 2012 
Het lokaliseren van territorium gebonden paarverblijfplaatsen van gewone en ruige 
dwergvleermuizen door het opsporen van baltsgedrag van deze soorten. Ook is gelet 
op eventueel nachtelijk zwermgedrag bij (massa-)winterverblijfplaatsen. 
 
 

 3.3 Uitvoering van het veldonderzoek 

In tabel 3.1 is een overzicht weergegeven van de data, het onderzoekstype en de 
weersomstandigheden van de verschillende veldbezoeken.  
 
Het onderzoek naar broedplaatsen van huismus en gierzwaluw werd uitgevoerd in de 
periode mei t/m juni. Waar mogelijk werd het voorafgaand of aansluitend op het 
vleermuizenonderzoek uitgevoerd. Voor de huismus werd gelet op in de vroege 
ochtend zingende mannetjes en met voer aanvliegende vrouwtjes. Voor gierzwaluw 
werd gelet op het in de avond, rond zonsondergang gieren rond en invliegend bij de 
verblijfplaats. Het onderzoek voor najaarsactiviteit heeft plaatsgevonden in september. 
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Tabel 3.1.  Overzicht uitvoering veldonderzoek 

datum tijdstip onderwerp van onderzoek weersomstandigheden 
25-5-2012 avond, vanaf 

22.00 u 
Gierzwaluw en vleermuizen 18 graden, droog, wind 4 bft 

26-5-2012 ochtend, tot 

05.15 u 
vleermuizen – kraamkolonies 

en huismus 
15 graden, droog, wind 3 bft 

13-6-2012 Ochtend 
03.30-05.00 u 

vleermuizen – kraamkolonies 

en huismus 
11 graden, beetje wind, 
droog 

15-9-2012 avond vleermuizen – paarplaatsen en 
winterzwermgedrag 

13 graden, weinig wind, 
droog 

28-09-
2012 

avond vleermuizen – paarplaatsen en 
winterzwermgedrag 

12 graden, beetje wind, 
droog 
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 4 Resultaten 

 4.1 Vleermuizen 

Op 25 mei 2012 is een veldbezoek uitgevoerd in de avond en aansluitend in de 
vroege ochtend van 26 mei. Deze twee bezoeken waren gericht op jachtgedrag 
(avond) en zwermgedrag van vleermuizen (ochtend). Het ochtendbezoek is indicatief 
voor verblijfplaatsen.  
Bij de hoekwoning Leembruggenstraat 23 werd door een gewone dwergvleermuis 
enkele malen ‘aangetikt’ maar niet ingevlogen. Mogelijk is dit een 
(zomer)verblijfplaats, die op dat moment niet in gebruik is geweest.  
 
Op 13 juni is een tweede ochtendronde uitgevoerd. Daarbij zijn in de hoekwoningen 
aan de Brouwerlaan 61 en 63 op invliegende gewone vleermuizen (7 resp. 2 
individuen) geconstateerd. Het lage aantal wijst op een zomerverblijfplaats van 
bijvoorbeeld een klein groepje mannetjes. Kraamgroepen (vrouwtjes) zijn meestal 
groter. In de Leembruggenstraat zijn geen invliegende vleermuizen waargenomen. 
 
Verder zijn in mei nog enkele jagende laatvliegers gehoord.  
 

 
Afbeelding 2.  Waarnemingen vleermuizen periode mei en juni 2012 binnen en nabij 

het plangebied Leembruggenstraat Hillegom. 
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Op 15 en 28 september zijn in het plangebied roepende gewone- en ruige dwerg-
vleermuizen waargenomen (zie kaart). Meerdere roepende dieren zich bevinden in de 
te slopen bebouwing. De exacte verblijfplaatsen zijn niet gevonden. Gewone 
dwergvleermuis baltst in de vlucht en roept vanuit verschillende plekken binnen een 
territorium van circa 200 meter. Het kan zijn dat de twee waarnemingen van baltsende 
dieren twee territoria betreffen (oost en west) of dat het een territoria is van een enkel 
dier dat zich binnen het plangebied verplaatst. Er wordt uitgegaan van een enkel dier 
gezien de kleine oppervlakte van het plangebied (circa 100 bij 60 meter).  
Ruige dwergvleermuis baltst vanaf een vaste plek in het territorium. Daarom kan voor 
deze soort met zekerheid worden gesteld dat er in elk geval één paarverblijf binnen 
het plangebied en twee paarverblijven vlak buiten het plangebied zijn waargenomen. 
 
De zomerverblijfplaatsen aan de Brouwerstraat is waarschijnlijk jaarrond bezet door 
een mannetje gewone dwergvleermuis met in het najaar (en/of deel van de winter) 
gezelschap van een of enkele vrouwelijke soortgenoten. Ruige dwergvleermuis is in 
de voorjaars- en zomerronde afwezig gebleken en derhalve kan geconcludeerd 
worden dat deze soort niet jaarrond aanwezig is. 
 
Bij de eerder gevonden (zomer) verblijfplaatsen is geen activiteit gehoord op 28 
september.  
 

 
Afbeelding 3.  Waarnemingen vleermuizen periode september 2012 binnen en nabij 

het plangebied Leembruggenstraat Hillegom. 
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Ten zuidwesten van het plangebied bevindt zich een begraafplaats en een met groen 
omzoomde watergang. Dit zijn aantrekkelijke jachtgebieden voor vleermuizen (donker 
en voldoende insecten). Er zijn geen aanwijzigen dat dit water als vliegroute in gebruik 
is.  
 

 
Afbeelding 4.  Gewone dwergvleermuis (foto: A.D.G. Koopman) 
 
 

4.2  Gierzwaluw en huismus 

Op 25 mei 2012 is een veldbezoek uitgevoerd in de avond en aansluitend in de 
vroege ochtend van 26 mei. Deze twee bezoeken waren gericht op gierzwaluwen 
(avond) en mussen (ochtend). Er zijn geen invliegende gierzwaluwen aangetroffen, 
noch nestindicerend gedrag van mussen. Beide soorten zijn wel in de omgeving 
aanwezig.  
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 5 Effectbepaling  

 5.1 Korte termijn effecten van de voorgenomen ingreep 

Vleermuizen 
Er zijn geen in gebruik zijnde kraam- of zomerverblijfplaatsen van vleermuizen binnen 
het plangebied Leembruggenstraat aangetroffen. Er is een mogelijke 
zomerverblijfplaats aangetroffen van gewone dwergvleermuis binnen het plangebied 
(aantikkend dier). Er is één paarverblijfplaats van gewone dwergvleermuis 
aangetroffen en één paarverblijfplaats van ruige dwergvleermuis in de te slopen 
panden, maar de exacte locaties zijn niet gevonden. Ten aanzien van de sloop geldt: 
- Het slopen van de woningen leidt niet tot het verlies van een 

kraamverblijfplaats.  
- Het slopen leidt tot het verlies van een vermoedelijke zomerverblijfplaats van 

gewone dwergvleermuis.  
- Het slopen leidt wel tot het vernietigen van in totaal twee paarverblijfplaatsen 

van ruige en gewone dwergvleermuis.  
 
De aanwezigheid van enkele zomer- en paarverblijfplaatsen binnen en vlak buiten het 
plangebied is niet verwonderlijk. Ten zuidwesten van het plangebied bevindt zich een 
begraafplaats en een met groen omzoomde watergang. Dit zijn aantrekkelijke 
jachtgebieden voor vleermuizen (donker en voldoende insecten), er zijn daar bij alle 
onderzoeksronden enkele jagende dieren aangetroffen. Deze zone aan de 
zuidwestzijde van het plangebied wordt door de werkzaamheden niet aangetast. 
 
Omdat verblijfplaatsen van vleermuizen als vaste rust- en verblijfplaats worden 
gezien, vindt hiermee overtreding van de Flora- en faunawet plaats. Het zeer moeilijk 
is ontheffing te verkrijgen voor het vernietigen van vleermuispaarverblijfplaatsen en 
zomerverblijfplaatsen. Door het uitvoeren van preventieve maatregelen voor het 
verlies van deze verblijfplaatsen kan effectief worden voorkomen dat overtreding van 
de wet plaatsvindt. Het uitvoeren van preventieve maatregelen wordt derhalve 
aangeraden, evenals voorafgaand aan het slopen de panden tijdig ongeschikt te 
maken. In hoofdstuk 6 wordt hier nader op in gegaan. 
 
In de nabije omgeving van het plangebied zijn twee woningen aan de Brouwerstraat 
als gebruik als zomerverblijfplaats. In het najaar is daar ook een roepend mannetje 
waargenomen (conform verwachting). Ook ten zuidwesten van het plangebied is een 
paarverblijfplaats van ruige dwergvleermuis aangetroffen. De sloop en herbouw 
werkzaamheden hebben naar verwachting geen effect op deze drie verblijfplaatsen. 
 
Broedvogels met vaste rust- en verblijfplaatsen 
Er zijn geen broedplaatsen aangetroffen van huismus en gierzwaluw waarvan het nest 
als vaste rust- en verblijfplaats wordt beschouwd. Korte termijneffecten zijn niet aan 
de orde.  
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Beschermde planten 
Beschermde plantensoorten zijn niet aanwezig, effecten zijn niet aan de orde. 
 
 

 5.2 Lange termijn effecten van herontwikkeling 

Vleermuizen 
Er zijn binnen het plangebied twee paarverblijfplaatsen en één mogelijke 
zomerverblijfplaats binnen het plangebied aangetroffen van gewone dwergvleermuis 
en ruige dwergvleermuis. De duurzame staat van instandhouding van gewone 
dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis is niet in gevaar. Door het uitvoeren van 
preventieve maatregelen is te voorkomen dat er overtreding van de Flora- en 
faunawet plaatsvindt. Dit dient dan wel tijdig te worden uitgevoerd (op korte termijn, 
ruim voor sloop). Er zijn geen negatieve lange termijn effecten.  
Na herontwikkeling kan het plangebied nieuwe kansen bieden voor vestiging van 
solitaire of groepjes vleermuizen in de nieuwe bebouwing (hiervoor worden 
aanbevelingen gedaan in hoofdstuk 6).  
 
Huismus en gierzwaluw 
Er zijn geen verblijfplaatsen aangetroffen van huismus en gierzwaluw. Lange termijn 
effecten zijn niet aan de orde. 
 
 

 5.3 Effectbeoordeling 

Er zijn binnen het plangebied twee paarverblijfplaatsen aangetroffen van ruige en 
gewone dwergvleermuis en een mogelijke zomerverblijfplaats van gewone 
dwergvleermuis. Sloop van de panden zal leiden tot het vernietigen van deze 
verblijfplaatsen binnen (een deel van) vleermuizenterritoria. Het uitvoeren van 
preventieve maatregelen middels het plaatsen van circa 8 kasten die geschikt zijn als 
paar- en zomerverblijfplaats wordt voorkomen dat er verbodsbepalingen Flora- en 
faunawet worden overtreden bij de werkzaamheden in dit plangebied. Middels het 
terugbrengen van voldoende nieuwe verblijfplaatsen in de nieuwe woningen zal het 
geen negatieve lange termijneffecten opleveren. Door te slopen wanneer de 
vleermuizen het minst kwetsbaar zijn en buiten periode waarin wordt gebaltst (en niet 
in de winterslaapperiode), wordt tevens aan de zorgplicht voldaan. 
 
Er zijn geen broedlocaties aangetroffen van gierzwaluw of huismus. Ook zijn geen 
beschermde plantensoorten aanwezig. Verbodsbepalingen Flora- en faunawet worden 
niet overtreden. In het kader van het algemeen ecologisch belang kan middels het 
aanbrengen van broedlocaties voor gierzwaluw en huismussen (zie soortenstandaard 
voor de mussenvides en speciale dakpannen) kunnen deze kwetsbare soorten tevens 
een plek vinden in de nieuwe bebouwing ter ondersteuning van de lokaal aanwezige 
populaties. 
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 6 Conclusies  

 6.1 Conclusies 

Er zijn twee paarverblijfplaatsen en één mogelijke zomerverblijfplaats van vleermuizen 
aanwezig binnen het te herontwikkelen plangebied. Er zijn twee zomerverblijfplaatsen 
vlak buiten het plangebied. Er zijn geen lange termijneffecten te verwachten op 
vleermuizen wanneer preventieve en permanente maatregelen worden genomen. Er 
worden geen verbodsbepalingen Flora- en faunawet overtreden.  
Er zijn geen verblijfplaatsen van gierzwaluw en huismus aanwezig.  
 
 

 6.2 Aanbevelingen / Maatregelen 

 6.2.1 Maatregelen 

Er zijn maatregelen aan de orde die binnen of buiten het plangebied moeten worden 
uitgevoerd om overtreding van verbodsbepalingen te voorkomen. Het betreft 
preventieve maatregelen en permanente maatregelen voor vleermuizen. 
 
Preventieve maatregelen 
Preventieve maatregelen kunnen effectief worden uitgevoerd door het tijdig (zo snel 
mogelijk) tijdelijk ophangen van minimaal 8 vleermuiskasten die als 
zomerverblijfplaats van een klein groepje dieren en paarverblijfplaats geschikt zijn. De 
soortenstandaard van gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis (Dienst 
Regelingen, 2011) schrijft vier vervangende verblijfplaatsen aan voor het verlies van 
een paarverblijfplaats of zomerverblijfplaats. Het is niet zinnig om er nog meer op te 
hangen, omdat  
1) het plangebied klein is (betreft 40 woningen in een gebied van circa 100 bij 60 
meter waarbij niet alle rijtjeshuizen wordt gesloopt),  
2) de directe omgeving reeds meerdere territoria van andere mannetjesvleermuizen 
huisvest, 
3) de woningen die grenzen (vanaf slechts 15 meter afstand) aan het plangebied 
tevens geschikte (tijdelijke) verblijfplaatsen bieden.  
 
De kasten kunnen op gevels en bomen in de directe omgeving worden geplaatst, op 
verschillende plekken (meer of minder zonnige locaties), binnen een gebied van 
maximaal 150 meter buiten het plangebied. Ze moeten hoog mogelijk opgehangen 
worden (globaal 4-6 meter). Het wordt aangeraden om deze kasten te monitoren 
vanaf de plaatsing en gedurende de periode dat sloop en herbouw is voorzien. In de 
nieuwbouw moeten diverse nieuwe verblijfplaatsen worden aangebracht, zodat 
vleermuizen weer de keuze krijgen om zich te hervestigen. Dit is op relatief 
eenvoudige wijze te realiseren, vooral wanneer er in vroeg stadium (ontwerp fase, 
afstemming met architect) rekening wordt gehouden met ruimtes en invliegopeningen 
voor vleermuizen. Wanneer herbouw is afgerond kan mede door de tussentijdse 
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monitoring, een geschikt moment worden bepaald dat deze tijdelijke kasten weer 
verwijderd kunnen worden (of dat deze op bepaalde locaties kunnen blijven hangen). 

 
Een voorbeeld van een aangeraden model is: merk Vivara model Oekraïne.  
https://www.vivara.nl/product/id=1053/vleermuizenkast_oekraïne_.html 
 
 

 
Afbeelding 5.  Geadviseerde kleinere vleermuiskast om verspreid op te hangen aan 

woningen en bomen in de directe omgeving van de sloopwoningen in 
de Leembruggenstraat Hillegom. Afbeelding van de webpagina van 
Vivara.nl 
https://www.vivara.nl/product/id=1053/vleermuizenkast_oekraïne_.html 

 
 
Een tweede voorbeeld van een aangeraden model is: merk Vivara model 
Vleermuizenkraamkast, zie afbeelding 5. Deze iets grotere kast is geschikt voor 
middelgrote groepen vleermuizen (zomerverblijfplaats) en is daarbij ook als 
paarverblijf geschikt en in milde perioden in de winter ook geschikt als verblijfplaats.   
http://www.vivara.nl/ctrl/product:825;/vleermuizenkraamkast#.UPfV0I76q8R 
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Afbeelding 6.  Geadviseerde middelgrote vleermuiskast om verspreid op te hangen 

aan woningen en bomen in de directe omgeving van de sloopwoningen 
in de Leembruggenstraat Hillegom. Afbeelding van de webpagina van 
Vivara.nl 
https://www.vivara.nl/product/id=1053/vleermuizenkast_oekraïne_.html 

 
Duurzamere kasten zijn tevens mogelijk. Die hebben een langere levensduur 
(robuustere materialen, zoals houtbeton en duurzamere houtsoorten, zoals eiken) en 
kunnen op maat worden gemaakt. Ook kunnen op maat gemaakte zomerverblijf of 
paarverblijfplaats een aangepast uiterlijk (kleur, formaat, vleermuisbrandmerk) worden 
gegeven waardoor ze beter in de omgeving passen en ze voor voorbijgangers en 
bewoners minder opvallen (of juist in het oog springen met duidelijk weergegeven 
functie voor vleermuizen). Er kan ook gekozen worden voor een combinatie van 
duurzame en minder duurzame vleermuiskasten. Duurzamere vleermuiskasten 
kunnen ook na gebruik opnieuw worden toegepast in vergelijkbare situaties elders. 
Minder duurzame vleermuiskasten zijn slechts enkele jaren ‘houdbaar’. 
 
Sloop 
Het uitvoeren van de sloop dient te worden uitgevoerd in de periode waarbinnen 
vleermuizen het minst kwetsbaar zijn en buiten de periode waarbinnen de 
vastgestelde vleermuisfuncties binnen het plangebied aanwezig zijn. Het betreft in elk 
geval sloop buiten de najaarsbalts (en aangrenzende winterslaap). Sloop vindt plaats 
nadat de panden geheel ongeschikt zijn gemaakt als vleermuizenverblijfplaats. Dit 
wordt uitgevoerd door in de maanden half maart tot en met half augustus te tijdig 
strippen en het openzetten van spouwmuren, minimaal vijf dagen voorafgaand aan de 
sloop. Eventuele aanwezige vleermuizen kunnen op eigen kracht de verblijfplaats 
verlaten.  
Sloop kan dus niet in de maanden half augustus tot en met half maart plaatsvinden, 
tenzij: 
1) Uiterlijk begin augustus gestript wordt wanneer sloop in het najaar of winter is 

voorzien.  
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2) De tijdelijke zomer- en paarverblijfkasten tijdig (liefst minimaal een jaar voor de 
sloop) worden opgehangen. 

 
Permanente maatregelen 
In de nieuwbouw in de Leembruggenstraat dient rekening te worden gehouden met 
nieuwe vervangende verblijfplaatsen voor ruige en gewone dwergvleermuis. Hiervoor 
is in een vroeg stadium afstemming met de architect aan de orde. De brochure 
‘Vleermuisvriendelijk Bouwen’ (Korsten & Limpens, 2011) geeft goede uitgangspunten 
en handvatten voor verschillende mogelijkheden. Ook het Bouwbesluit dat in 2012 
(deels) is herzien biedt geen belemmering meer om in nieuwbouw (op duurzame 
wijze) verblijfplaatsen voor vleermuizen en broedvogels te realiseren. 
 

 6.2.2 Aanbevelingen 

In het kader van algemeen ecologisch belang geldt dat de nieuwe panden in het 
plangebied verblijfplaatsen kunnen bieden voor gierzwaluw en huismus. Hiervoor zijn 
eenvoudige hulpmiddelen verkrijgbaar of bouwmethoden ontwikkeld (zie 
soortenstandaard huismus, gierzwaluw, Dienst Regelingen, 2011). 
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Beantwoording vragen Omgevingsdienst West-Holland inzake sloop 
meerdere woningen Leembruggenstraat, Hillegom 

 

1. Aanleiding 

Stek Wonen is voornemens om meerdere woningen aan de Leembruggenstraat te 
Hillegom te slopen en nieuwbouw te realiseren. Bureau Waardenburg heeft in 2012 
inventarisatie onderzoek uitgevoerd naar vleermuizen, huismus en gierzwaluw (Koopman 
& Anema, 2013) en in 2014 een Plan van Aanpak opgesteld (Koopman, 2014). In mei 
2015 heeft de Omgevingsdienst West-Holland een aantal vragen gesteld over de aanpak 
van het onderzoek ten aanzien van deze locatie (Reinders, 2015). In de onderstaande 
notitie wordt beknopt antwoord geformuleerd op deze vragen. 
 
 

2. Conclusie verblijfplaatsen huismus, gierzwaluw, vleermuizen 

Controle op verblijfplaatsen 
Tijdens het inventarisatie onderzoek naar gierzwaluw en huismus zijn deze soorten niet 
aangetroffen in de te slopen woningen aan de Leembruggenstraat. In het Plan van 
Aanpak (Koopman, 2014) is een controle op tussentijdse vestiging van huismus 
aangeraden, omdat destijds nog niet bekend was wanneer de woningen gesloopt zouden 
worden. Sloop gaat plaatsvinden eind mei 2015. Er is op 19 mei 2015 een controle 
uitgevoerd onder de dakpannen om aan- of afwezigheid van huismus te bepalen. Hierbij 
is onder de dakpannen gekeken of er nesten van huismus aanwezig zijn. Tevens is 
gezocht naar (nieuwe) geschikte invliegopeningen voor gierzwaluw. Bij deze controle van 
het dak is gebleken dat het dak in het verleden reeds is nageïsoleerd met piepschuim en 
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dat overal een effectieve vogelwering aanwezig is. De dakpannen hebben een relatief 
vlakke vorm, waardoor nauwelijks ruimte onder de ‘bolle’ kant van de dakpan is. De 
piepschuim isolatie vult het hele dak. Er zijn derhalve geen mogelijkheden om onder de 
dakpannen te broeden voor zowel huismus als gierzwaluw. 
Ook de spouwmuren zijn in het verleden reeds volgespoten met losse piepschuim 
bolletjes. Open stootvoegen zijn nauwelijks aanwezig. De meeste zijn destijds dichtgezet 
om uitwaaien te voorkomen. Daardoor zijn er ook geen mogelijkheden voor vleermuizen 
in de spouwmuren van deze woningen. Een nacontrole op afwezigheid van vleermuizen, 
na het voorgeschreven strippen van de woningen (conform het Plan van Aanpak), is 
derhalve niet meer nodig. 
Algemene broedvogels zijn niet aanwezig. De tuinen zijn voorafgaand aan het 
broedseizoen reeds van vegetatie ontdaan. Schoorstenen zijn afgedopt met 
vogelwerende kapjes. Ten aanzien van algemene broedvogelsoorten zijn er geen 
belemmeringen voor sloop van de panden eind mei 2015. 
 
 
Conclusie Flora- en faunawet 
De te slopen woningen hebben geen betekenis voor algemene soorten broedvogels, geen 
betekenis voor broedvogels met vaste rust- en verblijfplaatsen1 noch voor (strikt) 
beschermde soorten van Tabel 2/3 van de AMvB artikel 75 Flora- en faunawet. Een 
ontheffing van de Flora- en faunawet wordt daarom niet noodzakelijk geacht. De 
werkzaamheden kunnen zonder beperkingen worden uitgevoerd. Deze conclusie is in de 
bovenstaande paragraaf toegelicht.  
 
 
Conclusie WABO en omgevingsvergunning 
In het kader van de WABO en het aanvragen van de omgevingsvergunning betekent dit 
dat u het onderdeel ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten’ 
niet aan uw aanvraag hoeft toe te voegen.  

                                                        
1 Op grond van door het ministerie van LNV verstrekte handreikingen worden nesten van de volgende 
soorten als jaarrond beschermde nestplaatsen beschouwd: boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele 
kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, oehoe, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil, wespendief, 
zwarte wouw. 
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Afbeelding 1. Foto van het pannendak, met onderin beeld de plastic vogelschroot, daarachter een 

borstelwering en daarachter de piepschuim naisolatie direct onder de dakpannen. 

 
Afbeelding 2. De ruimte onder het pannendak is geheel gevuld met de isolatiekorrels. 
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3. Vragen Omgevingsdienst tav soortenstandaarden 

De Omgevingsdienst zet vraagtekens bij de conclusie dat nesten van huismus en / of 
gierzwaluw afwezig zijn omdat niet gewerkt is conform de richtlijnen verwoord in de 
Soortenstandaarden Huismus en Gierzwaluw of telrichtlijn van Sovon. De 
Omgevingsdienst wil graag een onderbouwing waarom van deze richtlijnen is afgeweken. 
In de onderstaande alinea’s wordt kort ingegaan op de situatie en beoordeling 2012. 
 
 
Status soortenstandaarden 
Eind 2011 is de eerste versie van de Soortenstandaard Huismus en Soortenstandaard 
Gierzwaluw verschenen en vormt een handreiking ten aanzien van het uitvoeren naar 
onderzoek en het vaststellen van maatregelen. De daarin beschreven methodieken 
sluiten aan bij de Sovon telrichtlijnen. De soortenstandaarden zijn (nog steeds) met name 
bedoeld om een overzicht te geven van veel voorkomende ingrepen en daar een 
overzicht van door de bevoegd gezag goedgekeurde ‘gestandaardiseerde’ maatregelen te 
presenteren, zodat het toetsen en toekennen van een aangevraagde ontheffing ex artikel 
75 Flora- en faunawet sneller en effectiever zou verlopen. Het onderzoek door Bureau 
Waardenburg is in 2012 uitgevoerd en sluit aan bij de Sovon methodiek (zie onder). Het 
onderzoek van Bureau Waardenburg is in 2012 niet uitgevoerd conform de 
soortenstandaarden huismus en gierzwaluw (staat ook niet als dusdanig beschreven in de 
methodiek en verantwoording). In 2012 was het niet ongewoon om de Sovon 
methodieken te volgen in plaats van de soortenstandaard huismus of gierzwaluw. 
Tegenwoordig wordt wel met grote regelmaat onderzoek uitgevoerd conform de 
methodieken in de soortenstandaarden, waarbij afwijkingen altijd worden gemotiveerd. 
 
 
Huismus 2012 
Voor huismus is het onderzoek in 2012 uitgevoerd op 25 mei en 16 juni. Dit is binnen de 
datumgrenzen van Sovon, zijnde tussen 10 mrt en 20 juni. De telrichtlijn geeft aan dat de 
periode maart tot 15 mei voor territorium-kartering de optimale periode is. Het door 
Bureau Waardenburg uitgevoerde onderzoek was niet gericht op territorium-kartering. Het 
onderzoek vond plaats in het kader van de Flora- en faunawet, waardoor alleen aan- of 
afwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen van huismus relevant is. 
Bovendien is huismus vrijwel altijd aanwezig in de directe omgeving (tuinen, dak, straat) 
van de verblijfplaats in deze periode van het jaar. Omdat bij beide veldbezoeken geen 
huismussen in de Leembruggenstraat zijn waargenomen, is het zeer aannemelijk dat er 
geen huismussen in de te slopen panden aanwezig waren. De controle onder de 
dakpannen in 2015, zie paragraaf 1, heeft dit bevestigd. 
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Gierzwaluw 2012 
Voor gierzwaluw is het onderzoek in 2012 uitgevoerd op 25 mei 2015. De datumgrenzen 
van Sovon zijn 15 mei tot en met 15 juli voor een territorium-kartering. Het door Bureau 
Waardenburg uitgevoerde onderzoek was niet gericht op territorium-kartering. Het 
onderzoek vond plaats in het kader van de Flora- en faunawet, waardoor alleen aan- of 
afwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen van gierzwaluw relevant is. Er is in 2012 
vastgesteld dat er nauwelijks geschikte invliegopeningen aanwezig zijn voor gierzwaluw 
in het plangebied. Er is tijdens het onderzoek wel vastgesteld dat elders in de wijk wel 
activiteit was van gierzwaluwen. In 2012 is toen de conclusie getrokken dat er geen 
nestplaatsen aanwezig waren. De controle onder de dakpannen in 2015, zie paragraaf 1, 
heeft dit bevestigd. De platte vorm van de dakpannen in combinatie met de aanwezigheid 
van isolatiemateriaal onder de dakpannen maakt het een ongeschikte broedlocatie voor 
gierzwaluw. 
 
 
 In 2013 is door Bureau Waardenburg in de directe omgeving van de Leembruggenstraat 
onderzoek uitgevoerd naar gierzwaluw. Daarbij is op 17 juli 2013 alleen aan de Reinier 
Staatshof 12 een  nestplaats ontdekt onder een scheefliggende dakpan aan de kopse 
(zuidgerichte) gevel. Stek Wonen heeft destijds aangegeven dat op die locatie geen 
vogelwering aanwezig is en dat er geen naïsolatie aanwezig is (Koopman & van der Vliet, 
2013). 
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Voor vragen over deze notitie kunt u contact opnemen met de projectleider, mevr. A.D.G. 
Koopman – van Roon. 
 

Akkoord voor uitgave: Teamleider Bureau Waardenburg bv 

 drs. G.F.J. Smit 

 

Paraaf:   

 

Bureau Waardenburg bv is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen 
van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Bureau Waardenburg bv; opdrachtgever 
vrijwaart Bureau Waardenburg bv voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing. 
 
© Bureau Waardenburg bv / Stek Wonen  
Dit rapport is vervaardigd op verzoek van opdrachtgever hierboven aangegeven en is zijn eigendom. Niets uit dit rapport 
mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, digitale kopie of op welke andere wijze 
dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en Bureau 
Waardenburg bv, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor 
het is vervaardigd. 
 
Het kwaliteitsmanagementsysteem van Bureau Waardenburg bv is door CERTIKED gecertificeerd  
overeenkomstig ISO 9001:2008.  
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1.  INLEIDING 

In opdracht van Stek Wonen is een verkennend milieukundig bodemonderzoek verricht op de 
locatie Leembruggenstraat  te Hillegom.  

Aanleiding en doelstelling onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen herinrichting van de 
onderzoekslocatie. In het kader van de Woningwet/Gemeentelijke Bouwverordening dient een 
omgevingsvergunningaanvraag (activiteit bouwen) vergezeld te gaan van een rapportage 
inzake de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem.

Doel van het onderzoek is vast te stellen of het voormalige, dan wel het huidige, gebruik van de 
onderzoekslocatie heeft geleid tot een verontreiniging van de bodem. Het verkennend 
bodemonderzoek beoogt het verkrijgen van inzicht in aard, plaats van voorkomen en 
concentraties van eventueel aanwezige verontreinigende stoffen in de bodem. 

Ter bepaling van de milieuhygiënische  bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie, is de norm NEN 5740 (onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, NNI, 
januari 2009) gehanteerd. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de 
onderzoeksstrategie bij een verkennend bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid 
van bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem en eventueel vrijkomende grond. 

Leeswijzer
De locatiegegevens, het vooronderzoek en de opzet van het onderzoek zijn beschreven in 
hoofdstuk 2. De keuze van de opzet van het onderzoek is onder meer afhankelijk van het 
huidige en het voormalige gebruik van het perceel. 

Een beschrijving van het veldonderzoek en het analytisch onderzoek is weergegeven in de 
hoofdstukken 3 en 4. De verzamelde gegevens zijn getoetst aan het toetsingskader van de Wet 
bodembescherming, geïnterpreteerd en besproken in hoofdstuk 5. 

Op basis van de verzamelde onderzoeksresultaten is de chemische bodemkwaliteit van de 
onderzoekslocatie beoordeeld. Deze beoordeling is ondergebracht in hoofdstuk 6 (conclusies). 
Daarnaast worden op basis van de onderzoeksresultaten aanbevelingen gedaan met 
betrekking tot eventueel te nemen vervolgstappen. 

In hoofdstuk 7 zijn de factoren, die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van het onderzoek, 
toegelicht. 
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2.  VOORONDERZOEK EN ONDERZOEKSOPZET 

2.1.  ALGEMEEN 

Bij toepassing van de NEN 5740 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan- of 
afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventueel te verwachten verontreinigingen. 
Ten behoeve van het opstellen van de hypothese dient een vooronderzoek uitgevoerd 
uitgevoerd te worden overeenkomstig de NEN 5725 (Leidraad bij het uitvoeren van 
vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek, NNI, januari 2009). 

In het kader van onderhavig onderzoek is het vooronderzoek uitgevoerd conform het standaard 
niveau. In dit kader is informatie verzameld over de volgende aspecten van de locatie: 

- regionale bodemopbouw en geohydrologie (paragraaf 2.2);  
- huidig (en toekomstig) gebruik van de onderzoekslocatie (paragraaf 2.3); 
- historische informatie (paragraaf 2.4). 

De verzamelde informatie is vastgelegd per bron en weergegeven in de genoemde paragrafen 
van onderhavige rapportage. De conclusies van het vooronderzoek worden weergegeven in 
paragraaf 2.5. Op basis van deze gegevens is in paragraaf 2.6 de onderzoeksopzet bepaald. 

Als afbakening van de onderzoekslocatie, ten behoeve van het vooronderzoek, is gekozen voor 
het te onderzoeken perceel alsmede de aangrenzende percelen tot maximaal 50 meter 
gerekend vanaf de grens van het te onderzoeken perceel. Opgemerkt dient te worden dat de 
genoemde afstand een arbitraire keuze betreft.  

2.2.  REGIONALE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 

De informatie is afkomstig uit de door het Instituut van Grondwater en Geo-energie TNO (IGG) 
opgestelde grondwaterkaart van Nederland (kaartblad 25 west). De regionale geohydrologische 
opbouw kan als volgt worden omschreven: 

Duinpakket
De onderzoekslocatie is gesitueerd ter hoogte van de grens wel of geen duinpakket. Vanaf het 
maaiveld (circa 0,1 m-NAP) tot een diepte van circa 5 m - NAP bevindt zich het bovenste 
watervoerend pakket, een uitloper van het zogenaamde duinpakket. Dit pakket bestaat uit 
overwegend matig grove zanden. De stromingsrichting van het grondwater in het bovenste 
watervoerend pakket ter plaatse van de onderzoekslokatie wordt voornamelijk bepaald door 
lokale ontwateringsmiddelen (sloten, drains).  

Deklaag
In het algemeen wordt de slecht tot matig doorlatende deklaag gevormd door matig fijne tot 
grove slibhoudende zanden, veen en kleien van holocene ouderdom (Westlandformatie). De 
dikte (D) van de deklaag op de onderzoekslocatie is circa 10 meter. 

De stijghoogte van het freatisch grondwater bedraagt ongeveer 1,5 m - NAP. De stijghoogte 
van het grondwater in het eerste watervoerend pakket bedraagt 2,5 m - NAP. Op basis hiervan 
kan worden aangenomen dat voor de verticale stromingsrichting van het grondwater er sprake 
is van een neerwaarts gerichte grondwaterstroming. Op regionale schaal is er sprake van een 
infiltratiesituatie. De verticale hydraulische weerstand (c) van de holocene deklaag wordt 
geschat tussen de 1.000 en 2.500 dagen. 
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Eerste en tweede watervoerend pakket
Het eerste en tweede watervoerend pakket vormen in dit gebied, door het ontbreken van een 
scheidende laag één geheel. Dit pakket bevindt zich in het traject van 15 tot circa 70 m - NAP. 
Het pakket is in zijn totaliteit samengesteld uit overwegend grove zanden.  

Het doorlatend vermogen (KD) van het watervoerend pakket wordt geschat op 1500 m
2
/d. De 

stromingsrichting van het grondwater is oostelijk. 

Tweede scheidende laag
De tweede scheidende laag bevindt zich op een diepte van circa 70 m - NAP en bestaat 
overwegend uit klei- en leemafzettingen. De laagdikte bedraagt circa 10 meter. Omtrent de 
verticale weerstand van de tweede scheidende laag zijn geen gegevens bekend. 

2.3.  BESCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE 

De ligging van de onderzoekslocatie is globaal weergegeven in de overzichtskaart van bijlage 
1.1. Enkele locatiespecifieke aspecten zijn opgenomen in tabel 1. 

TABEL 1: Locatiespecifieke gegevens 

Locatiegegevens 

Adres Leembruggenstraat 2-64 en 5-23 

Postcode en plaats 2182 KM / 2182 KN / 2182 KP / Hillegom 

Gemeente Hillegom 

Provincie Zuid-Holland 

Kadastrale gemeente Hillegom 

Kadastrale gegevens sectie C, nummer 2467 

Rijksdriehoekcoördinaten X: 99.970 Y: 478.077 

Oppervlakte in m
2
 Circa 5.500 

Huidige gebruik Wonen met tuin 

Maaiveldtype Deels tegelverharding / deels onverhard 

Huidig (en toekomstig) gebruik
Op 17 september 2012 heeft een locatie-inspectie plaatsgevonden. Op de locatie bevinden zich 
momenteel woningen met tuinen. Daarnaast is een openbare weg gesitueerd in de nabijheid 
van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie is gesitueerd in de wijk Brouwerskwartier 
nieuw. Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen potentieel bodembedreigende 
(bedrijfs)activiteiten waargenomen. De onderzoekslocatie maakt een verzorgde indruk. 

In de nabije toekomst zal herinrichting plaatsvinden ter plaatse van de onderzoekslocatie, 
waarbij de bestaande woningen zullen worden gesloopt. Vervolgens zullen nieuwe woningen 
met tuin worden gerealiseerd.  

Ter illustratie is in bijlage 6 een fotoreportage opgenomen. 
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2.4.  HISTORISCHE INFORMATIE 

De Omgevingsdienst West-Holland is geraadpleegd inzake het historische gebruik van de 
onderzoekslocatie en de omliggende percelen. Voor de volledigheid is de verkregen historische 
informatie opgenomen in bijlage 8 van onderhavige rapportage. Uit het historisch onderzoek 
blijkt het volgende: 

- de onderzoekslocatie kent een geruime tijd hetzelfde soort gebruik (wonen met tuin). de 
bebouwing dateert uit het kalenderjaar 1953; 

- voor zover bekend hebben geen tanks gelegen op het onderzoeksterrein; 
- de locatie is op basis van de voor ons bekende informatie niet verdacht op het voorkomen 

van asbest met uitzondering van eventuele asbesttoepassingen in de aanwezige 
bebouwing;  

- de naastgelegen percelen zijn in gebruik ten behoeve van wonen met tuin; 
- op basis van de beschikbare informatie blijkt dat in het verleden de grond niet in gebruik is 

geweest voor bollenteelt; 
- naar verwachting hebben de activiteiten op de omliggende percelen (wonen met tuin en 

plaatselijk bedrijfsmatig: zie volgende alinea) de chemische bodemkwaliteit ter plaatse van 
de onderzoekslocatie niet negatief beïnvloed. 

Vergunningen
Op basis van de beschikbare informatie van de gemeentelijke instantie blijkt dat ter plaatse van 
het onderzoeksterrein twee meldingen bekend zijn van bedrijfsmatige activiteiten. Gelet op de 
betreffende bodemrapportage (zie bijlage 8) blijkt dat sprake is van een (historisch) 
bedrijvenbestand. Gelet op de aard van de onderzoekslocatie (enkel woningen met tuin) is 
hoogstwaarschijnlijk sprak van een privé-adres alwaar geen potentieel bodembedreigende 
bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden.  

Luchtfoto’s onderzoekslocatie en omliggende percelen
Van het gebied is één luchtfoto bestudeerd. De foto is gemaakt op 1 januari 2005 (Google 
Earth). Op de luchtfoto is de bebouwing (wonen met tuin) te zien. Verder zijn geen 
bijzonderheden waargenomen die mogelijk een bodemverontreiniging hebben kunnen 
veroorzaken.  

Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken
Ter plaatse van de onderzoekslocatie of in de nabije omgeving hiervan zijn in het verleden geen 
milieukundige bodemonderzoeken uitgevoerd.  

Bodemkwaliteitskaart 
De gemeente Hillegom beschikt over een goedgekeurde bodemkwaliteitskaart. Op basis van 
de informatie blijkt dat de onderzoekslocatie is opgehoogd met zand. De onderzoekslocatie is 
gelegen in de historische zonering 30 woonwijk 1945-1960 (zand uit Kaag). Ten behoeve van 
het vaststellen van de definitieve zonering is de voornoemde historische zonering 
samengevoegd op basis van ouderdom, waarbij onderscheid is gemaakt in de 
ophooggeschiedenis. Zodoende is sprake van zes definitieve zones. 

Uit de gegevens blijkt dat de onderzoekslocatie is gelegen in de definitieve zone 6 Woonwijk 
1945-1980, op zand. Deze zone bestaat uit woonwijken gebouwd tussen 1945-1980. De 
gebieden zijn grootschalig opgehoogd met zand uit de Kaag en met zand met onbekende 
herkomst. Gezien de recente ontwikkelingen van de gebieden is het niet te verwachten dat de 
gebieden sterk verontreinigd zijn. Op basis hiervan wordt voor de bovengrond licht verhoogde 
gehalten kwik en PAK en voor de ondergrond licht verhoogde gehalten zink en minerale olie 
verwacht (op basis van 80%  percentiel). 
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2.5.  CONCLUSIES VOORONDERZOEK 

Op basis van het vooronderzoek kan worden afgeleid dat, op en in de nabijheid van het 
onderzoeksterrein, geen aandachtspunten aanwezig zijn met betrekking tot het veroorzaken 
van een mogelijke bodemverontreiniging met uitzondering van verhoogde achtergrondgehalten 
(bodemkwaliteitskaart: zware metalen, PAK en minerale olie).  

2.6.  ONDERZOEKSOPZET 

In tabel 2 is per onderzoeksaspect de gevolgde onderzoeksstrategie aangegeven. 

TABEL 2: Onderzoekstrategie 

Onderzoeksaspect Aantal boringen en 
diepte [m -m v] bovengrond 

Chem ische 
analyses 

ondergrond 
grondwater 

veldonderzoek 
milieu 

(circa 5.500 m
2
) 

12 x 0,5 
3 x 2,0 

1 x 2,0 met peilbuis 

3 x NEN-pakket 
grond 

1 x NEN-pakket 
grond 

1 x NEN-pakket 
grondwater 

Opgemerkt wordt dat de voornoemde parameters zijn opgenomen in het standaard NEN-pakket 
voor grond.  

Vanwege de plaatselijk aangetoonde bodemvreemde bijmengingen in de bovengrond is een 
aanvullende analyse opgenomen. Doordat in de ondergrond geen bodemvreemde 
bijmengingen zijn aangetoond, kan ons inziens worden volstaan met de bovengenoemde 
analysestrategie. 

Vanwege een sterk verhoogd gehalte PAK in grondmengmonster M03, is het betreffende 
mengmonster uitgesplitst in twee separate grondmonsters respectievelijk boring 02 en 11. De 
verdachte bodemlagen zijn geanalyseerd op de parameter PAK. 
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3.  VELDONDERZOEK 

3.1.  VELDWERKZAAMHEDEN 

De veldwerkzaamheden zijn op 17 september 2012 uitgevoerd. Op 24 september 2012 heeft 
bemonstering van het grondwater plaatsgevonden. De uitgevoerde boringen zijn beschreven in 
tabel 3. De onderzoekslocatie en de posities van de meetpunten zijn weergegeven in de 
situatietekening van bijlage 1.2. 

TABEL 3: Aantal boringen en boordiepte (in m-mv) 

Onderzoeksaspect Aantal x diepte 
[m-mv]

Boornum m ers

algemene bodemkwaliteit 1 x 2,0 met peilbuis 
3 x 2,0 

12 x 0,5 

07 
02, 11, 14 

01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 
12, 13, 15, 16 

Uitvoeringswijze
De veldwerkzaamheden zijn verricht door Brussee Grondboringen onder certificaat BRL SIKB 
2000, VKB protocol 2001 en 2002 (meer informatie over ons bedrijf en kwalificaties kunt u 
vinden op onze website www.idds.nl). Tijdens de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de 
beoordelingsrichtlijn. Het veldverslag (met daarin de namen van de veldwerkers) is opgenomen 
in bijlage 7. Het procescertificaat en het hierbij behorende keurmerk zijn van toepassing op de 
activiteiten met betrekking tot de veldwerkzaamheden en de overdracht van de monsters, 
inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie aan een erkend laboratorium of de 
opdrachtgever. Uit oogpunt van onafhankelijkheid verklaart IDDS geen eigenaar te zijn van het 
terrein waarop het bodemonderzoek en de advisering betrekking heeft. 

Tijdens het verrichten van de veldwerkzaamheden zijn de grond en het grondwater zintuiglijk 
beoordeeld op de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen (organoleptisch onderzoek) en 
is de texturele, minerale en organische samenstelling van de bodemlagen nauwkeurig 
beschreven (lithologisch onderzoek). 

Organoleptisch onderzoek
Het opgeboorde bodemmateriaal is visueel beoordeeld op het voorkomen van antropogene 
bestanddelen (puin, slakken en dergelijke) en olieproduct (via olie/watertest). Het materiaal is 
met name beoordeeld op de volgende aspecten: de aard, grootte en gradatie van voorkomen. 

Sommige verontreinigingen die in de bodem aanwezig zijn, kunnen aan de geur herkend 
worden. Benadrukt dient te worden dat, indien tijdens de veldwerkzaamheden passieve 
geurwaarnemingen worden gedaan, deze gekarakteriseerd worden en per boorpunt worden 
beschreven. 

Asbest
Het veldonderzoek is uitgevoerd door veldwerkers welke zijn opgeleid voor het herkennen van 
asbestverdachte materialen. Tijdens de uitvoering van het bodemonderzoek is het maaiveld van 
de onderzoekslocatie, evenals het opgeboorde bodemmateriaal visueel beoordeeld op de 
aanwezigheid van asbestverdachte materialen.  
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3.2.  RESULTATEN VELDWERK 

Lithologisch onderzoek
De bodem van het terrein bestaat globaal vanaf het maaiveld tot een diepte van circa 1,0 à 1,5 
m-mv uit zand. Hieronder wordt tot de geboorde diepte van 2,0 m-mv veen aangetroffen.  Een 
gedetailleerde beschrijving van de ter plaatse van de onderzoekslocatie aangetroffen 
bodemopbouw (lithologie) is weergegeven in bijlage 2 (boorstaten).  

Organoleptisch onderzoek
In tabel 4 zijn de zintuiglijk waargenomen relevante bijzonderheden weergegeven die mogelijk 
gerelateerd kunnen worden aan een bodemverontreiniging. Op het maaiveld en in het 
opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen waargenomen. 

TABEL 4: Zintuiglijk waargenomen afwijkingen 

Boring Diepte 
[m-mv]

Sam enstelling Bijzonderheden

01 0,0-0,5 Zand, matig fijn Sporen slakken  

02 0,2-0,7 Zand, matig fijn Sporen houtskool 

03 0,0-0,5 Zand, matig fijn Sporen houtskool 

08 0,0-0,5 Zand, matig fijn Sporen puin 

09 0,0-0,5 Zand, matig fijn Sporen puin 

11 0,2-0,7 Zand, matig fijn Zwak houtskoolhoudend 

14 0,0-0,5 Zand, matig fijn Sporen puin 

Grondwatermetingen
In tabel 5 zijn de resultaten van de metingen die aan het grondwater zijn uitgevoerd 
weergegeven. 

TABEL 5: Metingen uitgevoerd aan het grondwater  

Peilbuisnum m er Filterstelling 
[m-mv]

Grondwaterstand 
[m-mv]

Metingen Bijzonderheden 

pH EC [µS/cm]

07 1,0-2,0 0,8 7,02 1.880 Geen  

De gemeten zuurgraad (pH) en het elektrisch geleidingsvermogen (EC) van het grondwater 
vertonen geen afwijkende waarden ten opzichte van een natuurlijke situatie.  
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4.  CHEMISCH ONDERZOEK 

Voor de verrichting van het chemisch onderzoek zijn de grond(water)monsters overgebracht 
naar een (RvA) geaccrediteerd en AS3000 erkend laboratorium. 

4.1. ANALYSESTRATEGIE 

Ten behoeve van het vaststellen van de algemene chemische kwaliteit van de bodem zijn van 
de boven- en ondergrond elk twee grondmengmonsters (M01, M02 en M03, M04) 
samengesteld. Als ondergrond is de bodemlaag vanaf circa 0,5 m-mv en plaatselijk vanaf circa 
0,7 m-mv aangemerkt. Dit vanwege de aangetoonde bodemvreemde bijmengingen in het 
opgeboorde bodemmateriaal.  

De grond- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. Voorts zijn 
ten behoeve van de correctie van de achtergrond- en interventiewaarden van zowel de boven- 
als de ondergrond de percentages lutum en organische stof vastgelegd. 

Analysepakketten
In het standaard NEN-pakket voor grond zijn de volgende analyses opgenomen: 

- zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 
zink); 

- PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen);
- minerale olie (GC); 
- PCB (PolyChloorBifenylen). 

Het standaard NEN-pakket voor grondwater omvat de volgende analyses: 

-  zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 
zink); 

-  BTEXNS (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en styreen); 
-  VOCl (vluchtige organochloorverbindingen); 
- minerale olie. 

4.2.  RESULTATEN EN TOETSING CHEMISCHE ANALYSES 

De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven op de analysecertificaten, die in 
bijlage 3 zijn opgenomen. De resultaten van de chemische analyses zijn vergeleken met de 
achtergrond- en interventiewaarden uit de toetsingstabel van de Wet bodembescherming (zie 
bijlage 4).  

Voor de interpretatie van de chemische analyses van de grondmonsters zijn de achtergrond- en 
interventiewaarden gecorrigeerd aan de hand van de gemeten percentages lutum en 
organische stof. Voor de organische parameters (PAK, PCB en minerale olie) zijn ten behoeve 
van de correctie percentages organisch stof aangehouden van minimaal 2,0 % , en maximaal 
30,0 % . Voor de zware metalen zijn ten behoeve van de correctie minimale percentages lutum 
en organisch stof van 2%  aangehouden. De gecorrigeerde achtergrond- en interventiewaarden, 
alsmede de resultaten van de uitgevoerde toetsing, zijn weergegeven in bijlage 5.1 (grond) en 
5.2 (grondwater). 
  



Leembruggenstraat te Hillegom: 1208E591/GGE/rap1   11/16 

De overschrijdingen ten opzichte van het toetsingskader van de Wet bodembescherming 
(Circulaire bodemsanering 2009 d.d. 3 april 2012 en het Besluit bodemkwaliteit) zijn als volgt 
geclassificeerd: 

- het gehalte is lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde  
(grondwater), dan wel de rapportagegrens; 

* het gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) en  
is lager dan of gelijk aan de tussenwaarde, zijnde licht verontreinigd; 

** het gehalte overschrijdt de tussenwaarde en is lager dan of gelijk aan de  
interventiewaarde, zijnde matig verontreinigd; 

*** het gehalte overschrijdt de interventiewaarde, zijnde sterk verontreinigd. 

In tabel 6 zijn de overschrijdingen en de betreffende gemeten waarden ten opzichte van de 
achtergrond- en interventiewaarden uit de toetsingstabel (Wet bodembescherming) voor grond 
weergegeven.  

TABEL 6: Resultaten chemisch onderzoek grondmonsters (mg/kg.ds) 

Monster Hum us 
[%] 

Lutum  
[%] 

Ba Cd Co Cu Hg Mb Ni Pb Zn PAK  PCB Olie 

M01 3,4 2,0 - - - - 0,146* - - 47,4* 90,4* 9,42* - - 

M02 2,4 2,0 - - - - - - - - - - - - 

M03 3,1 2,0 - - - - - - - 39,7* 83,3* 147*** - 346*

M04 2,2 2,0 - - - - - - - - - 13,5* - 46,8* 

M01: 01(0-50)+03(0-50)+04(0-50)+08(0-50)+09(0-50)+14(0-50); bovengrond zand, sporen puin, slakken, houtskool 
M02: 02(0-20)+06(0-50)+10(0-50)+12(0-50)+13(0-50)+15(0-50): bovengrond zand, geen bijmengingen 
M03: 02 (20-70)+11(20-70): bovengrond zand, zwak houtskoolhoudend 
M04: 02(70-80)+07(50-100)+11(70-100)+14(50-100); ondergrond zand geen bijmengingen 

In tabel 7 zijn de overschrijdingen en de betreffende gemeten waarden ten opzichte van de 
streef- en interventiewaarden uit de toetsingstabel (Wet bodembescherming) voor grondwater 
weergegeven.  

TABEL 7: Resultaten chemisch onderzoek grondwatermonsters (µg/l) 

Peilbuis Ba Cd Co Cu Hg Mo Ni Pb Zn VOCl  Olie BTEXSN 

07 * - - - - - - - - - - - 

In tabel 8 zijn de overschrijdingen en de betreffende gemeten waarden ten opzichte van de 
achtergrond- en interventiewaarden uit de toetsingstabel (Wet bodembescherming) voor grond 
(uitsplitsing grondmengmonster M03) weergegeven.  

TABEL 8: Resultaten chemisch onderzoek uitsplitsing grondmengmonster M03 (mg/kg.ds) 

Monster Hum us 
[%] 

Lutum  
[%] 

Diepte in 
[m -m v] 

PAK  

02 3,1 2,0 0,2-0,7 27.5** 

11 3,1 2,0 0,2-0,7 125*** 
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5. BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN 

Naar aanleiding van de verkregen onderzoeksresultaten blijkt met betrekking tot de chemische 
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie het volgende: 

Bovengrond inclusief uitsplitsing
De bovengrond ter plaatse van de onderzoekslocatie is overwegend opgebouwd uit zand. In de 
bovengrond zijn zintuiglijk plaatselijk bijmengingen met bodemvreemde materialen zoals puin, 
houtskool, slakken  en baksteen waargenomen. 

In de bovengrond (M01, M02, M03, 02 en 11) overschrijden de gehalten kwik, lood, zink en 
minerale olie de desbetreffende achtergrondwaarden en overschrijden de gehalten PAK de 
betreffende tussenwaarde dan wel interventiewaarde. De gehalten van de overige onderzochte 
parameters zijn alle lager dan de betreffende achtergrondwaarden. Het verhoogd aangetoonde 
gehalten kwik, lood, zink, PAK en minerale olie kunnen naar alle waarschijnlijkheid worden 
gerelateerd aan de bodemvreemde bijmengingen in het opgeboorde bodemmateriaal. 

Ondergrond
De ondergrond ter plaatse van de onderzoekslocatie is overwegend opgebouwd uit zand en 
veen. In de ondergrond zijn zintuiglijk geen bijmengingen met bodemvreemde materialen 
waargenomen. 

In de ondergrond (M04) overschrijden de gehalten PAK en minerale olie de betreffende 
achtergrondwaarde. De overig onderzochte parameters zijn allen lager dan de betreffende 
achtergrondwaarden. 

Grondwater 
De gemiddelde grondwaterstand bevindt zich op circa 0,80 m-mv. Tijdens het veldonderzoek 
zijn zintuiglijk geen afwijkingen waargenomen aan het bemonsterde grondwater. 

In het grondwater uit peilbuis 07 overschrijdt de concentratie barium de desbetreffende 
streefwaarde. De concentraties van de overige onderzochte parameters zijn alle lager dan de 
betreffende streefwaarden. 

Bespreking/discussie
De gehalten PAK in de grond overschrijden de betreffende tussenwaarde dan wel 
interventiewaarde. Dergelijke verhoogde gehalten geven, ingevolge de Wet 
bodembescherming, aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek naar de 
omvang en mate van de verontreiniging.  

Nader bodemonderzoek dient uitsluitsel te verschaffen omtrent het feit of er ten aanzien van de 
verontreiniging in de grond en/of het grondwater sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming. Van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging wordt gesproken indien de gemiddelde concentratie van een 
verontreinigde stof in 25 m

3
 grond en/of 100 m

3
 grondwater of meer de bijbehorende 

interventiewaarde overschrijdt.  
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Voor gevallen van ernstige bodemverontreiniging geldt, vanuit voornoemde wetgeving, een 
saneringsnoodzaak. De risico’s voor de volksgezondheid en het milieu die als gevolg van de 
aangetoonde bodemverontreiniging aanwezig kunnen zijn, bepalen of het geval van ernstige 
bodemverontreiniging spoedig moet worden gesaneerd. Als sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging zijn handelingen in de verontreinigde bodem alleen toegestaan 
nadat het bevoegd gezag heeft ingestemd met een saneringsplan hiervoor. 

In dit stadium (indienen aanvraag omgevingsvergunning) is ons inziens het verrichten van een 
nader onderzoek beperkt doelmatig. 

Echter, voor aanvang van de herinrichtingswerkzaamheden dient de omvang van de 
voornoemde verontreiniging bij het bevoegde gezag bekend te zijn. Dit vanwege de eventueel 
te nemen aanvullende maatregelen ten aanzien van de verontreinigde bovengrond met PAK.  

Het voornoemde dient formeel door het bevoegde gezag te worden bevestigd. 
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6.  CONCLUSIES EN ADVIES 

In opdracht van Stek Wonen is een verkennend milieukundig bodemonderzoek verricht op de 
locatie Leembruggenstraat  te Hillegom.  

Aanleiding en doelstelling onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd in verband aanvraag van een omgevingsvergunning (activiteit 
bouwen). In het kader van de Woningwet/Gemeentelijke Bouwverordening dient een 
omgevingsvergunningaanvraag (activiteit bouwen) vergezeld te gaan van een rapportage 
inzake de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem.

Doel van het onderzoek is vast te stellen of het voormalige, dan wel het huidige, gebruik van de 
onderzoekslocatie heeft geleid tot een verontreiniging van de bodem. Het verkennend 
bodemonderzoek beoogt het verkrijgen van inzicht in aard, plaats van voorkomen en 
concentraties van eventueel aanwezige verontreinigende stoffen in de bodem. 

Ter bepaling van de milieuhygiënische  bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie, is de norm NEN 5740 (onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, NNI, 
januari 2009) gehanteerd. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de 
onderzoeksstrategie bij een verkennend bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid 
van bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem en eventueel vrijkomende grond. 

Conclusies
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:  

Bovengrond
- in de bovengrond zijn plaatselijk bijmengingen met slakken, puin, baksteen en houtskool 

waargenomen. Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen 
asbestverdachte materialen waargenomen; 

- de bovengrond is plaatselijk matig tot sterk verontreinigd met PAK, is licht verontreinigd met 
kwik, lood en zink en is niet verontreinigd met de overige onderzochte zware metalen, 
PCB’s en minerale olie. 

Ondergrond
- in de ondergrond zijn geen bijmengingen met bodemvreemde materialen waargenomen. In 

het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen 
waargenomen; 

- de ondergrond is licht verontreinigd met PAK en minerale olie en is niet verontreinigd met 
de overige onderzochte zware metalen en PCB’s. 

Grondwater
- het grondwater is licht verontreinigd met barium en is niet verontreinigd met de overige 

onderzochte zware metalen, vluchtige aromaten, VOCl en minerale olie. 

Gelet op de onderzoeksresultaten dient de hypothese onverdacht voor de onderzoekslocatie te 
worden verworpen. 

De in de bovengrond aangetoonde gehalten PAK (overschrijding van de bijbehorende 
tussenwaarde / interventiewaarde) geven formeel, ingevolge de Wet bodembescherming, 
aanleiding tot het verrichten van een nader bodemonderzoek naar de omvang en mate van 
deze verontreiniging in de bodem. 
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Aanbevelingen
Geadviseerd wordt om het onderhavige rapport samen met de aanvraag voor de 
omgevingsvergunning in te dienen.  

Daarnaast wordt geadviseerd om nader bodemonderzoek te verrichten naar de mate en 
omvang van de aangetroffen verontreinigingen met PAK in de bovengrond. Nader 
bodemonderzoek dient uitsluitsel te verschaffen omtrent het feit of er ten aanzien van de 
verontreiniging in de grond en/of het grondwater sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming. Van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging wordt gesproken indien de gemiddelde concentratie van een 
verontreinigde stof in 25 m

3
 grond en/of 100 m

3
 grondwater of meer de bijbehorende 

interventiewaarde overschrijdt.  

Voor gevallen van ernstige bodemverontreiniging geldt, vanuit voornoemde wetgeving, een 
saneringsnoodzaak. De risico’s voor de volksgezondheid en het milieu die als gevolg van de 
aangetoonde bodemverontreiniging aanwezig kunnen zijn, bepalen of het geval van ernstige 
bodemverontreiniging spoedig moet worden gesaneerd. Als sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging zijn handelingen in de verontreinigde bodem alleen toegestaan 
nadat het bevoegd gezag heeft ingestemd met een saneringsplan hiervoor. 

Vervolgens wordt geadviseerd om de uiteindelijke onderzoeksresultaten van het nader 
onderzoek, voor te leggen aan het bevoegd gezag, zijnde Gemeente Hillegom 
(Omgevingsdienst West-Holland), om na te gaan of zij kunnen instemmen met de 
onderzoeksresultaten en conclusies ten behoeve van het verkrijgen van een 
omgevingsvergunning (activiteit bouwen). 

Indien op de onderzoekslocatie ten gevolge van graafwerkzaamheden grond vrijkomt en buiten 
de locatie wordt hergebruikt, vindt hergebruik veelal plaats binnen het kader van het Besluit 
bodemkwaliteit. In dat geval dient de chemische kwaliteit van de grond te worden getoetst aan 
de kwaliteitsnormen die door het Besluit bodemkwaliteit aan de betreffende toepassing worden 
verbonden. 

IDDS bv 
Noordwijk (ZH) 
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7.  BETROUW BAARHEID 

Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. Echter, een bodemonderzoek is gebaseerd op het nemen van een 
beperkt aantal monsters en chemische analyses. 

IDDS streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Toch blijft het 
mogelijk dat lokale afwijkingen in het bodemmateriaal voorkomen. IDDS acht zich niet 
aansprakelijk voor de schade die hier mogelijkerwijs uit voortvloeit. Hierbij dient tevens te 
worden gewezen op het feit dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname is. 
Beïnvloeding van de grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering 
van dit onderzoek, bijvoorbeeld door het bouwrijp maken van de locatie, aanvoer van grond van 
elders of verspreiding van verontreinigingen van verder gelegen terreinen via het grondwater. 

Naarmate de periode tussen de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten 
langer wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moeten worden bij het gebruik van dit rapport. In 
veel gevallen hanteren de beoordelende instanties een termijn (meestal maximaal 5 jaar) 
waarbinnen de onderzoeksresultaten representatief zijn. 

Bij het gebruik van de resultaten van dit onderzoek dient het doel van het onderzoek goed in 
ogenschouw te worden genomen. Zo zullen de resultaten van een onderzoek naar het 
voorkomen en/of verspreiding van één specifieke verontreinigende stof geen uitsluitsel bieden 
omtrent de aanwezigheid aan verhoogde concentraties van overige, niet onderzochte 
verontreinigende stoffen. 
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1.  INLEIDING 

In opdracht van Stek W onen is een nader milieukundig bodemonderzoek verricht ter plaatse van 
de locatie Leembruggenstraat (ong.) te Hillegom. 

Aanleiding en doelstelling onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd vanwege de in het voorgaand bodemonderzoek vastgestelde 
verontreiniging met PAK. De gemeten overschrijdingen van de tussen- en interventiewaarden 
geven, ingevolge de W et bodembescherming (W bb), aanleiding tot het uitvoeren van een nader 
bodemonderzoek naar de ernst (mate en omvang) en spoedeisendheid van de 
bodemverontreiniging. 

Het nader bodemonderzoek heeft de volgende doelstellingen: 

- vaststellen van de omvang van de verontreiniging middels het bepalen van het 
horizontale en verticale vlak alwaar de aangetoonde verontreiniging zich bevindt. Op 
basis hiervan kan worden nagegaan of ter plaatse van de onderzoekslocatie sprake is 
van een geval van ernstige bodemverontreiniging; 

- indien sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging het vaststellen of met 
betrekking tot de aangetroffen bodemverontreiniging onaanvaardbare risico’s aanwezig 
zijn ten aanzien van de mens, ecologie en het verspreiden van de verontreiniging (de 
zogenaamde bepaling spoedeisendheid).  

Doelstelling 2 wordt alleen uitgevoerd indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat sprake is van 
een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

Leeswijzer
Het vooronderzoek en het conceptueel model zijn beschreven in hoofdstuk 2. De opzet en 
uitgangspunten van het onderzoek en de uit te voeren werkzaamheden zijn gegeven in 
hoofdstuk 3.  

Een beschrijving van de bodemopbouw en de resultaten van zowel het zintuiglijk als het 
analytisch onderzoek zijn weergegeven in de hoofdstukken 4 en 5. De verzamelde gegevens 
zijn getoetst aan het vanuit de wet- en regelgeving vigerende toetsingskader. De resultaten van 
het onderzoek worden geïnterpreteerd en besproken in hoofdstuk 6. 

Op basis van de verzamelde onderzoeksresultaten is milieuhygiënische bodemkwaliteit van de 
locatie beoordeeld. Deze beoordeling is ondergebracht in hoofdstuk 7 (conclusies). Daarnaast 
worden in hoofdstuk 7 aanbevelingen gedaan met betrekking tot eventueel te nemen 
vervolgstappen. 

In hoofdstuk 8 is de betrouwbaarheid van het onderzoek toegelicht. 
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2.  HISTORISCHE GEGEVENS EN CONCEPTUEEL MODEL 

2.1.  REGIONALE BODEMOPBOUW  EN GEOHYDROLOGIE 

De informatie is afkomstig uit de door het Instituut van Grondwater en Geo-energie TNO (IGG) 
opgestelde grondwaterkaart van Nederland (kaartblad 25 west). De regionale geohydrologische 
opbouw kan als volgt worden omschreven: 

Duinpakket
De onderzoekslocatie is gesitueerd ter hoogte van de grens wel of geen duinpakket. Vanaf het 
maaiveld (circa 0,1 m-NAP) tot een diepte van circa 5 m - NAP bevindt zich het bovenste 
watervoerend pakket, een uitloper van het zogenaamde duinpakket. Dit pakket bestaat uit 
overwegend matig grove zanden. De stromingsrichting van het grondwater in het bovenste 
watervoerend pakket ter plaatse van de onderzoekslokatie wordt voornamelijk bepaald door 
lokale ontwateringsmiddelen (sloten, drains).  

Deklaag
In het algemeen wordt de slecht tot matig doorlatende deklaag gevormd door matig fijne tot 
grove slibhoudende zanden, veen en kleien van holocene ouderdom (W estlandformatie). De 
dikte (D) van de deklaag op de onderzoekslocatie is circa 10 meter. 

De stijghoogte van het freatisch grondwater bedraagt ongeveer 1,5 m - NAP. De stijghoogte van 
het grondwater in het eerste watervoerend pakket bedraagt 2,5 m - NAP. Op basis hiervan kan 
worden aangenomen dat voor de verticale stromingsrichting van het grondwater er sprake is van 
een neerwaarts gerichte grondwaterstroming. Op regionale schaal is er sprake van een 
infiltratiesituatie. De verticale hydraulische weerstand (c) van de holocene deklaag wordt 
geschat tussen de 1.000 en 2.500 dagen. 

Eerste en tweede watervoerend pakket
Het eerste en tweede watervoerend pakket vormen in dit gebied, door het ontbreken van een 
scheidende laag één geheel. Dit pakket bevindt zich in het traject van 15 tot circa 70 m - NAP. 
Het pakket is in zijn totaliteit samengesteld uit overwegend grove zanden.  

Het doorlatend vermogen (KD) van het watervoerend pakket wordt geschat op 1500 m
2
/d. De 

stromingsrichting van het grondwater is oostelijk. 

Tweede scheidende laag
De tweede scheidende laag bevindt zich op een diepte van circa 70 m - NAP en bestaat 
overwegend uit klei- en leemafzettingen. De laagdikte bedraagt circa 10 meter. Omtrent de 
verticale weerstand van de tweede scheidende laag zijn geen gegevens bekend. 

2.2.  BESCHRIJVING EN HISTORIE  

De Omgevingsdienst W est-Holland is geraadpleegd inzake het historische gebruik van de 
onderzoekslocatie en de omliggende percelen. Voor de volledigheid is de verkregen historische 
informatie opgenomen in bijlage 8 van de voorgaande rapportage (zie volgende alinea). Uit het 
historisch onderzoek blijkt het volgende: 

- de onderzoekslocatie kent een geruime tijd hetzelfde soort gebruik (wonen met tuin). de 
bebouwing dateert uit het kalenderjaar 1953; 

- voor zover bekend hebben geen tanks gelegen op het onderzoeksterrein; 
- de locatie is op basis van de voor ons bekende informatie niet verdacht op het voorkomen 

van asbest met uitzondering van eventuele asbesttoepassingen in de aanwezige 
bebouwing;  

- de naastgelegen percelen zijn in gebruik ten behoeve van wonen met tuin; 
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- op basis van de beschikbare informatie blijkt dat in het verleden de grond niet in gebruik is 
geweest voor bollenteelt; 

- naar verwachting hebben de activiteiten op de omliggende percelen (wonen met tuin en 
plaatselijk bedrijfsmatig: zie volgende alinea) de chemische bodemkwaliteit ter plaatse van 
de onderzoekslocatie niet negatief beïnvloed. 

2.3.  VOORGAAND BODEMONDERZOEK  

In het recente verleden is door IDDS een verkennend bodemonderzoek opgesteld in verband 
met de voorgenomen herinrichting ter plaatse van de onderzoekslocatie. De 
onderzoeksresultaten zijn verwoord in het rapport betreffende een verkennend bodemonderzoek 
Leembruggenstraat te Hillegom met kenmerk 1208E591/GGE/rap1, d.d. 17 oktober 2012. 

Uit de resultaten van bovengenoemd bodemonderzoek blijkt dat ter plaatse van de 
onderzoekslocatie een plaatselijk matig tot sterke verontreiniging met PAK in de bovengrond is 
aangetroffen. Verwacht wordt dat het gaat om twee verontreinigingsspots. De aangetoonde 
verontreiniging is vermoedelijk gerelateerd aan de bijmengingen met houtskool in de grond. 

De resterende bovengrond is hooguit licht verontreinigd met kwik, lood en zink en is niet 
verontreinigd met de overig onderzochte parameters. De ondergrond is plaatselijk licht 
verontreinigd met PAK en is niet verontreinigd met de overig onderzochte parameters. Het 
grondwater is licht verontreinigd met barium is niet verontreinigd met de overig onderzochte 
parameters.  

Voor een gedetailleerde omschrijving van de historische gegevens, onderzoeksresultaten en 
conclusies wordt verwezen naar het voornoemde rapport.  

2.4.  CONCEPTUEEL MODEL 

Op basis van de voorgaande onderzoeksresultaten blijkt dat in de bovengrond plaatselijk 
bodemvreemde bijmengingen zijn aangetoond. Daarnaast zijn sporadisch bijmengingen met 
houtskool waargenomen. Gelet op de verkregen analyseresultaten blijkt dat plaatselijk de 
tussenwaarde en interventiewaarde wordt overschrijden. Op basis van de voorgaande 
onderzoeksresultaten inclusief uitsplitsing wordt verwacht dat sprake is van twee 
verontreinigingsspots.  
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3.  ONDERZOEKSOPZET  

3.1.  ONDERZOEKSVRAGEN 

Op basis van het conceptueel model worden de onderzoeksvragen opgesteld. Hieronder 
worden enkele voorbeelden weergegeven 

Onderzoeksvragen
Vanuit de bekende gegevens, zoals verwerkt in het conceptueel model, en de doelstelling van 
het nader bodemonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
Door beantwoording van bovenstaande vragen middels het uitvoeren van nader 
bodemonderzoek moet de verontreinigingsituatie ter plaatse afdoende in beeld zijn gebracht, 
zijnde het primaire onderzoeksdoel. 

1. W at zijn de horizontale contouren van de verontreinigde bodemlaag; 
2. W at zijn de verticale contouren van de verontreinigde bodemlaag; 
3. Beperken de verontreinigingen in de grond zich tot de contouren, zowel horizontaal als 

verticaal, van de bodemlagen met bodemvreemde bijmeningen ? 
4. Is sprake van een overschrijding van het volumecriterium van 25 m

3
 sterk 

verontreinigde grond? 

Ten behoeve van het realiseren van de doelstellingen van het milieukundig onderzoek worden, 
met betrekking tot de te volgen onderzoeksstrategie, de volgende beschikbare 
onderzoeksprotocollen en richtlijnen aangehouden: 

- NEN 5725, Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader  
- NEN-5740, Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, onderzoek 

naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, januari 2009; 
- NEN-5720, Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, onderzoek 

naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie; 
- NEN-5707, Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem, mei 2003; 
- NTA-5755, Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek, onderzoek naar de aard 

en omvang van bodemverontreiniging, juli 2010. 

3.2.  ONDERZOEKSW ERKZAAMHEDEN 

Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen worden de volgende veldwerkzaamheden 
uitgevoerd, zie tabel 1. 

TABEL 1: Uit te voeren werkzaamheden 

Onderzoeksvraag Doel Aantal boringen x diepte [m -m v] Chem ische analyses 

Grond 

1,3,4 Horizontale contour 8 x 1,0 8 x PAK 

2,3,4 Verticale contour 2 x 2,0 2 x PAK 
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4. VELDONDERZOEK 

4.1. VELDW ERKZAAMHEDEN 

De veldwerkzaamheden zijn op 15 november 2012 uitgevoerd.  

De uitgevoerde boringen zijn beschreven in tabel 2 (hoofdstuk 4) en in bijlage 2 (boorstaten). De 
onderzoekslocatie en de posities van de meetpunten zijn weergegeven in de situatietekening 
van bijlage 1.2. 

Uitvoeringswijze
De veldwerkzaamheden zijn verricht door Brussee Grondboringen onder certificaat BRL SIKB 
2000, VKB protocol 2001. Tijdens de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de 
beoordelingsrichtlijn. Het veldverslag (met daarop de namen van de uitvoerenden) is 
opgenomen in bijlage 8. Het procescertificaat van Brussee Grondboringen en het hierbij 
behorende keurmerk zijn van toepassing op de activiteiten met betrekking tot de 
veldwerkzaamheden en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende 
veldwerkregistratie aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever. Uit oogpunt van 
onafhankelijkheid verklaart IDDS geen eigenaar te zijn van het terrein waarop het 
bodemonderzoek en de advisering betrekking heeft. 

Tijdens het verrichten van de veldwerkzaamheden zijn de grond zintuiglijk beoordeeld op de 
mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen (organoleptisch onderzoek) en is de texturele, 
minerale en organische samenstelling van de bodemlagen nauwkeurig beschreven (lithologisch 
onderzoek). 

Organoleptisch onderzoek
Het opgeboorde bodemmateriaal is visueel beoordeeld op het voorkomen van antropogene 
bestanddelen (puin, slakken en dergelijke). Het materiaal is met name beoordeeld op de 
volgende aspecten: de aard, grootte en gradatie van voorkomen. 

Sommige verontreinigingen die in de bodem aanwezig zijn, kunnen aan de geur herkend 
worden. Benadrukt dient te worden dat, indien tijdens de veldwerkzaamheden passieve 
geurwaarnemingen worden gedaan, deze gekarakteriseerd worden en per boorpunt worden 
beschreven. 

Asbest
Het veldonderzoek is uitgevoerd door veldwerkers welke aanvullend zijn opgeleid tot het 
herkennen van asbestverdachte materialen. Tijdens de uitvoering van het bodemonderzoek is 
het maaiveld van de onderzoekslocatie, evenals het opgeboorde bodemmateriaal visueel 
beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen.  

4.2. RESULTATEN VELDW ERK 

Lithologisch onderzoek
De bodem van het terrein bestaat globaal vanaf het maaiveld tot de geboorde diepte van 2,0 m-
mv uit siltig zand. Een gedetailleerde beschrijving van de ter plaatse van de onderzoekslocatie 
aangetroffen bodemopbouw is weergegeven in de boorstaten welke in bijlage 2 zijn opgenomen.  

Organoleptisch onderzoek
Ingeval zintuiglijk bijzonderheden zijn waargenomen waaraan de verontreinigingen met zware 
metalen en PAK gerelateerd kunnen worden zijn deze opgenomen in tabel 6 (hoofdstuk 5). Alle 
zintuiglijk waargenomen bijzonderheden, voor zover van toepassing, zijn weergegeven in de 
boorstaten, welke in bijlage 2 zijn opgenomen. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk 
geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 
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5. ANALYTISCH ONDERZOEK 

Voor de verrichting van het chemisch onderzoek zijn de grondmonsters overgebracht naar een 
RvA geaccrediteerd laboratorium.  

5.1. ANALYSESTRATEGIE 

In de onderstaande tabellen is een overzicht gegeven van de ter analyse aangeboden 
grond(meng)monsters. Bij de selectie van de monsters is zowel rekening gehouden met de 
zintuiglijk waargenomen afwijkingen, de onderzoeksvragen als het verkregen van een 
ruimtedekkend beeld van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse. 

TABEL 4: Samenstelling grondmonsters 

Code Sam enstelling boring (cm  – m v) Motief Onderzoeksvragen Analyses 

M101 101(100-150) Vaststellen ondergrens 2 PAK 

M102 102(8-50) Vaststellen horizontale vlak 1 PAK

M103 103(5-50) Vaststellen horizontale vlak 1 PAK

M104 104(5-50) Vaststellen horizontale vlak 1 PAK

M105 105(0-50) Vaststellen horizontale vlak 1 PAK

M106 106(70-100) Vaststellen ondergrens 2 PAK

M107 107(5-50) Vaststellen horizontale vlak 1 PAK

M108 108(6-50) Vaststellen horizontale vlak 1 PAK

M109 109(5-50) Vaststellen horizontale vlak 1 PAK

M110 110(20-50) Vaststellen horizontale vlak 1 PAK

5.2. RESULTATEN ANALYTISCH ONDERZOEK 

De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven op de analysecertificaten, die in 
bijlage 3.1 en 3.2 zijn opgenomen. De resultaten van de chemische analyses zijn vergeleken 
met de toetsingswaarden uit de W et bodembescherming (zie bijlage 4).  

Voor de interpretatie van de chemische analyses van de grondmonsters zijn de achtergrond- en 
interventiewaarden gecorrigeerd aan de hand van de gemeten percentages lutum en organische 
stof. Voor de organische parameters (PAK, PCB en minerale olie) zijn ten behoeve van de 
correctie percentages organisch stof aangehouden van minimaal 2,0 % , en maximaal 30,0 % . 
Voor de zware metalen zijn ten behoeve van de correctie minimale percentages lutum en 
organisch stof van 2%  aangehouden. De gecorrigeerde achtergrond- en interventiewaarden, 
alsmede de resultaten van de uitgevoerde toetsing, zijn weergegeven in bijlage 5.1 (grond) en 
5.2 (grondwater). 
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De overschrijdingen ten opzichte van het toetsingskader van de W et bodembescherming 
(Circulaire bodemsanering 2009 en het Besluit bodemkwaliteit) zijn als volgt geclassificeerd: 

- het gehalte is lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde 
(grondwater), dan wel de rapportagegrens; 

* het gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) en 
is lager dan of gelijk aan de tussenwaarde, zijnde licht verontreinigd; 

** het gehalte overschrijdt de tussenwaarde en is lager dan of gelijk aan de 
interventiewaarde, zijnde matig verontreinigd; 

*** het gehalte overschrijdt de interventiewaarde, zijnde sterk verontreinigd. 

In tabel 6 zijn de overschrijdingen en de betreffende gemeten waarden ten opzichte van de 
achtergrond- en interventiewaarden uit de toetsingstabel (W et bodembescherming) 
weergegeven.  

TABEL 6: Overschrijdingen grond (mg/kg.ds)  

nr cm -m v bodem type zintuiglijke 
waarnem ing 

PAK 

101 100-150 Zand - - 

102 8-50 Zand Re7 5,83* 

103 5-50 Zand Pu7 2,22* 

104 5-50 Zand Pu7 19,5* 

105 0-50 Zand - - 

106 70-100 Zand - - 

107 5-50 Zand - - 

108 6-50 Zand - - 

109 5-50 Zand - - 

110 20-50 Zand - 1,55* 

- : geen bijmenging pu : puin  re:  repac 
1 : zwakke bijmenging ba : baksteen  
3 : sterke bijmenging kg : kolengruis  
7 : sporen    
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6. BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN 

6.1. RESULTATEN ONDERZOEK 

Naar aanleiding van de verkregen onderzoeksresultaten blijkt met betrekking tot de 
milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse van de locatie het volgende: 

Verontreinigingsspot 1 (boringen 101 t/m 105) 
In de bovengrond (horizontale vlak) overschrijden plaatselijk de gehalten PAK de betreffende 
achtergrondwaarden. In de ondergrond (verticale vlak) zijn geen overschrijdingen aangetoond 
van de toetsingswaarde. 

Verontreinigingsspot 2 (boringen 106 t/m 110)
In de bovengrond (horizontale vlak) overschrijdt plaatselijk het gehalte PAK de betreffende 
achtergrondwaarde. In de ondergrond (verticale vlak) zijn geen overschrijdingen aangetoond 
van de toetsingswaarde. 

6.2. TOETSING CONCEPTUEEL MODEL 

In § 2.4 van onderhavige rapportage is het conceptueel model gegeven. Onderstaand is de 
beschrijving van de verwachte situatie nogmaals opgenomen. 

Op basis van de voorgaande onderzoeksresultaten blijkt dat in de bovengrond plaatselijk 
bodemvreemde bijmengingen zijn aangetoond. Daarnaast zijn sporadisch bijmengingen met 
houtskool waargenomen. Gelet op de verkregen analyseresultaten blijkt dat plaatselijk de 
tussenwaarde en interventiewaarde wordt overschrijden. Op basis van de voorgaande 
onderzoeksresultaten inclusief uitsplitsing wordt verwacht dat sprake is van twee 
verontreinigingsspots.  

Vanuit de bekende gegevens, zoals verwerkt in het conceptueel model, en de doelstelling van 
het nader bodemonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
Door beantwoording van bovenstaande vragen middels het uitvoeren van nader 
bodemonderzoek moet de verontreinigingsituatie ter plaatse afdoende in beeld zijn gebracht, 
zijnde het primaire onderzoeksdoel. 

1. W at zijn de horizontale contouren van de verontreinigde bodemlaag; 
2. W at zijn de verticale contouren van de verontreinigde bodemlaag; 
3. Beperken de verontreinigingen in de grond zich tot de contouren, zowel horizontaal als 

verticaal, van de bodemlagen met bodemvreemde bijmeningen ? 
4. Is sprake van een overschrijding van het volumecriterium van 25 m

3
 sterk 

verontreinigde grond? 

De uit voornoemd conceptueel model voortgevloeide onderzoeksvragen kunnen als volgt 
worden beantwoord: 

Ad 1:
de contouren zijn aangegeven in de verontreinigingssituatie (bijlage 1.3); 

Ad 2:
de ondergrond is niet verontreinigd met PAK (spot 1: vanaf circa 1,0 m-mv en spot 2: vanaf circa 
0,7 m-mv); 

Ad 3:
op basis van de onderzoeksresultaten (tabel 6) is een vermoedelijke relatie te zien tussen de 
aanwezigheid van bodemvreemde bijmengingen en een verontreiniging met PAK; 
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Ad 4:
Op basis van de onderzoeksresultaten is geen sprake van een overschrijding van het volume 25 
m

3
 sterk verontreinigde grond met PAK. Zodoende is geen sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging met PAK in de grond. 

6.3. OMVANG, ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN SANEREN 

Omvang en ernst verontreiniging met PAK in de bovengrond

Verontreinigingsspot 1 
Op basis van de beschikbare informatie blijkt dat geen sprake is van een gehalte boven de 
betreffende interventiewaarde. Daarnaast is de vermeende verontreinigingsspot hooguit matig 
verontreinigd met PAK. Zodoende zal geen sprake zijn van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging, aangezien de interventiewaarde van PAK niet wordt overschreden. 

Verontreinigingsspot 2 
Op basis van de beschikbare informatie blijkt dat plaatselijk een gehalte boven de betreffende 
interventiewaarde is aangetoond. De vermeende verontreinigingsspot is sterk verontreinigd met 
PAK. Gelet op het voornoemde zal de verontreinigingsspot beperkt van aard zijn. Hierbij is een 
maximale oppervlakte van 20 m

2
 en een maximale sterk verontreinigde laagdikte van 0,5 meter 

aangehouden. De hoeveelheid sterk verontreinigde grond met PAK zal circa 10 m
3
 bedragen. 

Zodoende zal geen sprake zijn van een geval van ernstige bodemverontreiniging (volume < 25 
m

3
 sterk verontreinigde grond). 

Spoedeisendheid van saneren
Op basis van de voornoemde bevindingen is geen sprake an een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. Hierdoor is het afleiden van de aanwezigheid van eventuele 
onaanvaardbare risico ś (middels Sanscrit) niet van toepassing.  
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7.  CONCLUSIES EN ADVIES 

In opdracht van Stek W onen is een nader milieukundig bodemonderzoek verricht ter plaatse van 
de locatie Leembruggenstraat (ong.) te Hillegom. 

Aanleiding en doelstelling onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd vanwege de in het voorgaand bodemonderzoek vastgestelde 
verontreiniging met PAK. De gemeten overschrijdingen van de tussen- en interventiewaarden 
geven, ingevolge de W et bodembescherming (W bb), aanleiding tot het uitvoeren van een nader 
bodemonderzoek naar de ernst (mate en omvang) en spoedeisendheid van de 
bodemverontreiniging. 

Het nader bodemonderzoek heeft de volgende doelstellingen: 

- vaststellen van de omvang van de verontreiniging middels het bepalen van het 
horizontale en verticale vlak alwaar de aangetoonde verontreiniging zich bevindt. Op 
basis hiervan kan worden nagegaan of ter plaatse van de onderzoekslocatie sprake is 
van een geval van ernstige bodemverontreiniging; 

- indien sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging het vaststellen of met 
betrekking tot de aangetroffen bodemverontreiniging onaanvaardbare risico’s aanwezig 
zijn ten aanzien van de mens, ecologie en het verspreiden van de verontreiniging (de 
zogenaamde bepaling spoedeisendheid).  

Doelstelling 2 wordt alleen uitgevoerd indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat sprake is van 
een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

Conclusies
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd: 

Verontreinigingsspot 1 
Ter plaatse van verontreinigingsspot 1 is de grond hooguit matig verontreinigd met PAK. 
Zodoende is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

Verontreinigingsspot 2 
Ter plaatse van verontreinigingsspot 2 is de bovengrond plaatselijk sterk verontreinigd met PAK. 
De omliggende bovengrond, alsmede de ondergrond is niet verontreinigd met PAK. De omvang 
van de sterke verontreiniging met PAK wordt geschat op circa 10 m

3
. Zodoende is geen sprake 

van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

Ernst en spoedeisendheid van saneren 
Op basis van het bovenstaande is geen sprake van een saneringsnoodzaak ingevolge de W et 
bodembescherming. Derhalve is het afleiden van de spoedeisendheid (vaststellen van 
eventuele onaanvaardbare risico’s) niet van toepassing. 
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Aanbevelingen
Geadviseerd wordt om de onderzoeksresultaten, voor te leggen aan het bevoegd gezag, zijnde 
Gemeente Hillegom (Omgevingsdienst W est-Holland), om na te gaan of zij kunnen instemmen 
met de onderzoeksresultaten en conclusies ten behoeve van het verkrijgen van een 
omgevingsvergunning (activiteit bouwen). 

Bij herinrichting van het terrein (bestemmingswijziging/nieuwbouw) kan de Gemeente in het 
kader van de W oningwet/Gemeentelijke Bouwverordening eisen stellen aan de chemische 
kwaliteit van de bodem.  

Indien sanerende maatregelen noodzakelijk geacht worden dient veelal een “op maat gesneden” 
werkplan te worden opgesteld en te worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. Het werkplan 
heeft een drieledige functie, te weten: een document ten behoeve van de toestemming van het 
bevoegd gezag, een werkomschrijving voor het saneringsbedrijf en een leidraad ten behoeve 
van de milieukundige begeleiding van de saneringswerkzaamheden. 

IDDS Milieu bv 
Noordwijk (ZH) 
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8.  BETROUW BAARHEID 

Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. Echter, een bodemonderzoek is gebaseerd op het nemen van een 
beperkt aantal monsters en chemische analyses. 

IDDS streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Toch blijft het 
mogelijk dat lokale afwijkingen in het bodemmateriaal voorkomen. IDDS acht zich niet 
aansprakelijk voor de schade die hier mogelijkerwijs uit voortvloeit. Hierbij dient tevens te 
worden gewezen op het feit dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname is. 
Beïnvloeding van de grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering 
van dit onderzoek, bijvoorbeeld door het bouwrijp maken van de locatie, aanvoer van grond van 
elders of verspreiding van verontreinigingen van verder gelegen terreinen via het grondwater. 

Naarmate de periode tussen de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten 
langer wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moeten worden bij het gebruik van dit rapport. In 
veel gevallen hanteren de beoordelende instanties een termijn (meestal maximaal 5 jaar) 
waarbinnen de onderzoeksresultaten representatief zijn. 

Bij het gebruik van de resultaten van dit onderzoek dient het doel van het onderzoek goed in 
ogenschouw te worden genomen. Zo zullen de resultaten van een onderzoek naar het 
voorkomen en/of verspreiding van één specifieke verontreinigende stof geen uitsluitsel bieden 
omtrent de aanwezigheid aan verhoogde concentraties van overige, niet onderzochte 
verontreinigende stoffen. 
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1 Inleiding 

-Hertogenbosch is door Het GeluidBuro een akoestisch 

onderzoek verricht naar de geluidbelasting op de gevels van nieuw te realiseren woningen en 

appartementen gelegen aan de Leembruggenstraat in Hillegom. 

 

Aan de Leembruggenstraat bevinden zich op dit moment nog 40 rijwoningen die gesloopt zullen 

worden om plaats te maken voor 15 ééngezinswoningen en 16 seniorenappartementen. 

 

Omdat sprake is van nieuw te realiseren geluidgevoelige bestemmingen, dient een akoestisch 

onderzoek uitgevoerd te worden naar de geluidbelasting op de gevels vanwege het wegverkeer 

op onder meer de Olympiaweg, de Brouwerlaan, de Sportlaan en de Haven. 

 

De geluidbelasting vanwege het wegverkeer dient getoetst te worden aan de grenswaarden uit 

de Wet geluidhinder. 

 

In hoofdstuk 2 van dit rapport worden de bij het onderzoek gehanteerde uitgangspunten 

weergegeven, waaronder de normstelling en de verkeersgegevens. 

 

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de berekening van de geluidbelasting en worden de resultaten 

samengevat. 

 

In hoofdstuk 4 worden de resultaten beoordeeld en waar relevant, worden tevens aanbevelingen 

gedaan over maatregelen die getroffen kunnen worden om de geluidbelasting te beperken. 

 

Tot slot wordt in hoofdstuk 5 van dit rapport afgesloten met een conclusie. 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Algemeen 

Het voornemen bestaat om aan de Leembruggenstraat in Hillegom zowel 15 ééngezinswoningen 

als 16 seniorenappartementen nieuw te realiseren. 

 

Om de nieuwbouw mogelijk te maken, zullen 40 bestaande rijwoningen gesloopt worden. 

 

In figuur 2.1 wordt de ligging van het plan in de bestaande situatie weergegeven. 

 

 

Figuur 2.1 Ligging plan Leembruggenstraat in bestaande situatie  
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In figuur 2.2 wordt het stedenbouwkundig plan in de toekomstige situatie weergegeven. 

 

 

Figuur 2.2 Stedenbouwkundig plan Leembruggenstraat in Hillegom 

 

De nieuw te realiseren geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen binnen de zone van de 

volgende wegen, te weten: 

 

 Olympiaweg 

 Brouwerlaan 

 Sportlaan 

 Haven 

 Leembruggenstraat 

 Brouwerplein 

 Eboralaan 

 Monseigneur van Leeuwenstraat 
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2.2 Normstelling 

Omdat sprake is van nieuw te realiseren geluidgevoelige bestemmingen, dient de geluidbelasting 

vanwege het wegverkeer getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder en 

het geluidbeleid van de gemeente Hillegom. 

 

Meer informatie over de wet- en regelgeving is te vinden op de website van Overheid.nl en op de 

website van Kenniscentrum Infomil. 

 

Voor wat betreft het wegverkeer geldt dat voor bebouwing met een woonbestemming de 

voorkeursgrenswaarde 48 dB bedraagt. Omdat sprake is van een stedelijke situatie, kan in 

principe ontheffing worden verleend tot een geluidbelasting van maximaal 63 dB. 

 

2.3 Verkeersgegevens 

De verkeersgegevens met betrekking tot de Olympiaweg zijn aangeleverd door de gemeente 

Hillegom, d.d. 20 februari 2015, en gelden voor het peiljaar 2011. Voor het prognosejaar 2025 is 

uitgegaan van een autonome groei van 1,0% per jaar. 

 

Met betrekking tot de overige wegen zijn geen verkeersgegevens bekend. Op basis van ervaring 

met soortgelijke situaties is een aanname gedaan ten aanzien van de etmaalintensiteit. 

 

Voor de verdeling over de dag-, avond- en nachtperiode en de verdeling over de verschillende 

voertuigcategorieën is uitgegaan van de standaardverdelingen zoals weergegeven in de 

Brouwerlaan, de Sportlaan en de Haven is uitg voor de 

Leembruggenstraat, het Brouwerplein, de Eboralaan en de Monseigneur van Leeuwenstraat van 

 

 

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat ten behoeve van de omgevingsvergunning en de 

eventueel noodzakelijke geluidwerende voorzieningen aan de gevels van de woningen en/of de 

appartementen door middel van een verkeersstudie wel inzichtelijk gemaakt dient te worden hoe 

de verkeersstromen zullen verlopen. 
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De voor de berekeningen gehanteerde verkeersgegevens worden samengevat in de 

onderstaande tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Gehanteerde verkeersgegevens prognosejaar 2025 

Weg(vak) 

Intensiteit 
[mvt/etmaal] Periode 

Gemiddeld 
uur 
[%] 

Verdeling  
per voertuigcategorie 

[%] 

2011 2025 licht middel zwaar 

Olympiaweg 
Tussen Leidsestraat en Garbialaan 

9.142 10.508 

dag 6,58 

83,3 13,7 3,0 avond 0,63 

nacht 0,84 

Olympiaweg 
Tussen Garbialaan en Hillinenweg 

7.768 8.929 

dag 6,60 

83,5 13,9 2,6 avond 3,60 

nacht 0,83 

Olympiaweg 
Tussen Hillinenweg en Einsteinstraat 

9.041 10.393 

dag 6,56 

86,4 11,8 1,8 avond 3,83 

nacht 0,75 

Brouwerlaan -- 1.000 

dag 7,20 85,0 10,0 5,0 

avond 2,40 91,0 6,0 3,0 

nacht 0,70 76,0 16,0 8,0 

Sportlaan -- 750 

dag 7,20 85,0 10,0 5,0 

avond 2,40 91,0 6,0 3,0 

nacht 0,70 76,0 16,0 8,0 

Haven -- 1.250 

dag 7,20 85,0 10,0 5,0 

avond 2,40 91,0 6,0 3,0 

nacht 0,70 76,0 16,0 8,0 

Leembruggenstraat -- 250 

dag 7,20 97,0 2,0 1,0 

avond 2,40 97,9 1,4 0,7 

nacht 0,70 98,5 1,0 0,5 

Brouwerplein -- 250 

dag 7,20 97,0 2,0 1,0 

avond 2,40 97,9 1,4 0,7 

nacht 0,70 98,5 1,0 0,5 

Eboralaan -- 250 

dag 7,20 97,0 2,0 1,0 

avond 2,40 97,9 1,4 0,7 

nacht 0,70 98,5 1,0 0,5 

Monseigneur van Leeuwenstraat -- 250 

dag 7,20 97,0 2,0 1,0 

avond 2,40 97,9 1,4 0,7 

nacht 0,70 98,5 1,0 0,5 
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2.4 Overige uitgangspunten 

Voor de Olympiaweg bedraagt de maximaal toegestane snelheid 50 km/uur. Voor het wegdek is 

uitgegaan van standaard  asfalt (wegdektype W0). 

 

Voor de overige in het onderzoek betrokken wegen bedraagt de maximaal toegestane snelheid 

30 km/uur. Voor het wegdek van deze wegen is uitgegaan van klinkers (wegdektype W9a). 

 

Voor wat betreft de te hanteren bodemfactoren is voor het gehele gebied uitgegaan van 

relatief zacht  (bodemfactor 0,8). Voor de wegen is uitgegaan van akoestisch hard  

(bodemfactor 0,0). 

 

In het rekenmodel is voor de hoogte van de nieuw te realiseren ééngezinswoningen uitgegaan 

van de maximale goothoogte + 2/3 * het verschil tussen de maximale nokhoogte en de maximale 

goothoogte. Dit komt overeen met een hoogte van (volgens opgave) 7,00 + 2/3 * (10,00 - 7,00) = 

9,00 meter. 

 

Voor de hoogte van de nieuw te realiseren appartementen is uitgegaan van een maximale 

bouwhoogte van 10,00 meter (volgens opgave). 
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3 Berekening geluidbelasting 

3.1 Rekenmethode 

De geluidbelasting vanwege het wegverkeer 

zoa -  

 

Hiertoe is een rekenmodel opgesteld met behulp van het rekenprogramma Geomilieu versie 2.62. 

 

In figuur 3.1 is een 3D-weergave van het rekenmodel weergegeven. 

 

Figuur 3.1 3D-weergave rekenmodel  
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3.2 Rekenresultaten 

3.2.1 Wegverkeer | Zoneplichtige wegen 

Met behulp van het eerder genoemde rekenmodel is de geluidbelasting vanwege het verkeer op 

de Olympiaweg berekend voor het prognosejaar 2025. 

 

Voor een weergave van het ingevoerde rekenmodel en de gedetailleerde invoergegevens wordt 

verwezen naar figuur 1 van bijlage A respectievelijk bijlage B van dit rapport. Voor de situering 

van de rekenpunten wordt verwezen naar figuur 2 van dit rapport. 

 

De berekende geluidbelastingen worden inclusief aftrek ex artikel 3.4 RMV 2012 (artikel 110g 

Wgh) en - indien van toepassing - 

weergegeven in bijlage C van dit rapport. 

 

alleen van toepassing bij de 

bepaling van de geluidbelasting vanwege wegen waarvoor de representatief te achten snelheid 

van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt. In deze situatie is de aftrek ex artikel 3.5 

niet relevant. 

 

3.2.2 Wegverkeer | Niet-zoneplichtige wegen 

Zoals aangegeven onder punt 2.1 van dit rapport is ook de geluidbelasting vanwege het verkeer 

op de Brouwerlaan, de Sportlaan, de Haven, de Leembruggenstraat, het Brouwerplein, de 

Eboralaan en de Monseigneur van Leeuwenstraat berekend, eveneens voor het prognosejaar 

2025. 

 

De berekende geluidbelastingen worden inclusief aftrek ex artikel 3.4 RMV 2012 (artikel 110g 

Wgh) en - indien van toepassing - 

weergegeven in bijlage C van dit rapport. 

 



 

Rapport  | 2182 KN - xx WO 001 21.04.2015 V1.0   pagina 13 van 15 

4 Beoordeling geluidbelasting 

4.1 Wegverkeer | Zoneplichtige wegen 

Olympiaweg 

Uit de rekenresultaten volgt dat voor wat betreft de Olympiaweg op de gevels van de nieuw te 

realiseren geluidgevoelige bestemmingen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB nergens wordt 

overschreden. Dit geldt zowel voor de ééngezinswoningen als voor de appartementen.  

 

De geluidbelasting bedraagt ten hoogste 43 dB ter plaatse van zowel de zuidgevel van de 

appartementen (rekenpunt # A3_01 tot en met # A3_05) als de zuidgevel van de beide blokken 

met ééngezinswoningen (rekenpunt # W1_01 en rekenpunt # W2_01). 

 

Dit betekent dat met betrekking tot de Olympiaweg verdere toetsing achterwege kan blijven. 

 

4.2 Wegverkeer | Niet-zoneplichtige wegen 

Opgemerkt wordt dat 30 km/uur wegen niet-zoneplichtig zijn en in principe buiten het 

aandachtsgebied van de Wet geluidhinder vallen. 

 

In de Wgh is wel aangegeven dat, indien ontheffing benodigd is, ook de cumulatieve effecten ten 

gevolge van meerdere geluidbronnen dienen te worden beschouwd. Opgemerkt wordt dat binnen 

dit kader 30 km/uur wegen niet als zodanig expliciet worden genoemd. 

 

Met betrekking tot het onderhavige plan is gekozen om in eerste instantie per 30 km/uur weg een 

beoordeling te geven.  

 

Uitgangspunt is dat voor 30 km/uur wegen qua benadering inhoudelijk geen verschil is met 

overige wegen. De geluidbelasting is hierbij per weg beschouwd en er is in aansluiting op de Wet 

geluidhinder conform artikel 3.4 RMV 2012 een aftrek van 5 dB op de berekende geluidbelasting 

toegepast. 

 

Brouwerlaan, Sportlaan en Haven 

Uit de rekenresultaten volgt dat voor wat betreft de Brouwerlaan, de Sportlaan en de Haven op 

de  gevels van de nieuw te realiseren geluidgevoelige bestemmingen de geluidbelasting nergens 

hoger is dan 48 dB. 

 

Dit betekent dat met betrekking tot de Brouwerlaan, de Sportlaan en de Haven verdere toetsing 

achterwege kan blijven. 
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Leembruggenstraat, Brouwerplein, Eboralaan en Monseigneur van Leeuwenstraat 

Uit de rekenresultaten volgt dat voor wat betreft de Leembruggenstraat, het Brouwerplein, de 

Eboralaan en de Monseigneur van Leeuwenstraat op de gevels van de nieuw te realiseren 

geluidgevoelige bestemmingen de geluidbelasting nergens hoger is dan 48 dB. 

 

Dit betekent dat met betrekking tot de Leembruggenstraat, het Brouwerplein, de Eboralaan en de 

Monseigneur van Leeuwenstraat verdere toetsing achterwege kan blijven. 
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5 Conclusie 

Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen wij de volgende conclusies trekken: 

 

De geluidbelasting vanwege het verkeer op de Olympiaweg overschrijdt nergens de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 

 

De geluidbelasting vanwege het verkeer op de overige in het onderzoek betrokken wegen is 

overal lager dan 48 dB. 

 

Vanuit akoestisch oogpunt zijn er geen belemmeringen voor het realiseren van de woningen en 

appartementen gelegen aan de Leembruggenstraat in Hillegom. 

 

Het verdient aanbeveling om ten behoeve van de omgevingsvergunning en de eventueel 

noodzakelijke geluidwerende voorzieningen aan de gevels van de woningen en/of de 

appartementen door middel van een verkeersstudie wel inzichtelijk te maken hoe de 

verkeersstromen zullen verlopen. 

 

 

 

 

Corien de Jongh 

adviseur 
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Invoergegevens rekenmodelHet GeluidBuro

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeer | Situatie 2025

Model eigenschap

Omschrijving Wegverkeer | Situatie 2025

Verantwoordelijke Het GeluidBuro | Corien

Rekenmethode RMW-2012

Aangemaakt door Beheerder op 21-4-2015

Laatst ingezien door Beheerder op 21-4-2015

Model aangemaakt met Geomilieu V2.62

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Standaard bodemfactor 0,80

Zichthoek [grd] 2

Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Meteorologische correctie Conform standaard

C0 waarde 3,50

Maximum aantal reflecties 1

Reflectie in woonwijkschermen Ja

Aandachtsgebied --

Max. refl.afstand van bron --

Max. refl.afstand van rekenpunt --

Luchtdemping Conform standaard

Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
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Bijlage B2182 KN - xx Leembruggenstraat in Hillegom
Invoergegevens rekenmodelHet GeluidBuro

Commentaar

21-4-2015 16:57:08Geomilieu V2.62



Bijlage B2182 KN - xx Leembruggenstraat in Hillegom
Invoergegevens rekenmodelHet GeluidBuro

Model: Wegverkeer | Situatie 2025
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

001 bodem hard 0,00

002 bodem hard 0,00

003 bodem hard 0,00

004 bodem hard 0,00

005 bodem hard 0,00

006 bodem hard 0,00

007 bodem hard 0,00

008 bodem hard 0,00
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Model: Wegverkeer | Situatie 2025
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

001 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

002 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

003 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

004 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

005 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

006 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

007 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

008 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

009 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

010 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

011 bebouwing bestaand     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

012 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

013 bebouwing bestaand     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

014 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

015 bebouwing bestaand     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

016 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

017 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

018 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

019 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

020 bebouwing bestaand     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

021 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

022 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

023 bebouwing bestaand     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

024 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

025 bebouwing bestaand     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

026 bebouwing bestaand     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

027 bebouwing bestaand    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

028 bebouwing bestaand    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

029 bebouwing bestaand    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

030 bebouwing bestaand    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Model: Wegverkeer | Situatie 2025
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

031 bebouwing bestaand    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

032 bebouwing bestaand    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

033 bebouwing bestaand     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

034 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

035 bebouwing bestaand     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

036 bebouwing bestaand     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

037 bebouwing bestaand     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

038 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

039 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

040 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

041 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

042 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

043 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

044 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

045 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

046 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

047 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

048 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

049 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

050 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

051 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

052 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

053 bebouwing bestaand     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

054 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

055 bebouwing bestaand     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

056 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

057 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

058 bebouwing bestaand     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

059 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

060 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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061 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

062 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

063 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

064 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

065 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

066 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

067 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

068 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

069 bebouwing bestaand     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

070 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

071 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

072 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

073 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

074 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

075 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

076 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

077 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

078 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

079 bebouwing bestaand     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

080 bebouwing bestaand     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

081 bebouwing bestaand     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

082 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

083 bebouwing bestaand     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

084 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

085 bebouwing bestaand     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

086 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

087 bebouwing bestaand     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

088 bebouwing bestaand     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

089 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

090 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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091 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

092 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

093 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

094 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

095 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

096 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

097 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

098 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

099 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

100 bebouwing bestaand    19,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

101 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

102 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

103 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

104 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

105 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

106 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

107 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

108 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

109 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

110 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

111 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

112 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

113 bebouwing bestaand    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

114 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

115 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

116 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

117 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

118 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

119 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

120 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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121 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

122 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

123 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

124 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

125 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

126 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

127 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

128 bebouwing bestaand    13,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

129 bebouwing bestaand    13,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

130 bebouwing bestaand    16,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

131 bebouwing bestaand    13,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

132 bebouwing bestaand    13,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

133 bebouwing bestaand    11,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

134 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

135 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

136 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

137 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

138 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

139 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

140 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

141 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

142 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

143 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

144 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

145 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

146 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

147 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

148 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

149 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

150 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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151 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

152 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

153 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

154 bebouwing bestaand     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

155 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

156 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

157 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

158 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

159 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

160 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

161 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

162 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

163 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

164 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

165 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

166 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

167 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

168 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

169 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

170 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

171 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

172 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

173 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

174 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

175 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

176 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

177 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

178 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

179 bebouwing bestaand     4,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

180 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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181 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

182 bebouwing bestaand     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

183 bebouwing bestaand     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

184 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

185 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

186 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

187 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

188 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

189 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

190 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

191 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

192 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

193 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

194 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

195 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

196 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

197 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

198 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

199 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

200 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

201 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

202 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

203 bebouwing bestaand     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

204 bebouwing bestaand     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

205 bebouwing bestaand     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

206 bebouwing bestaand     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

207 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

208 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

209 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

210 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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211 bebouwing bestaand    16,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

212 bebouwing bestaand    16,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

213 bebouwing bestaand    13,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

214 bebouwing bestaand    13,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

215 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

216 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

218 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

219 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

220 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

221 bebouwing bestaand     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

222 bebouwing bestaand     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

223 bebouwing bestaand     4,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

224 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

225 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

226 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

227 bebouwing bestaand     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

228 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

229 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

230 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

231 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

232 bebouwing bestaand     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

233 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

234 bebouwing bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

235 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

236 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

237 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

238 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

239 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

240 bebouwing bestaand     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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241 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

242 bebouwing bestaand    11,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

243 bebouwing bestaand    16,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

244 bebouwing bestaand    16,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

245 bebouwing bestaand    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

246 bebouwing bestaand    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

247 bebouwing bestaand    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

248 bebouwing bestaand    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

249 bebouwing bestaand    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

253 nieuwbouw woningen     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

254 nieuwbouw woningen     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

255 nieuwbouw appartementen    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

256 nieuwbouw appartementen    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

257 nieuwbouw appartementen    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

258 nieuwbouw appartementen    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

259 nieuwbouw appartementen    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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W1_01 rekenpunt woningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W1_02 rekenpunt woningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W1_03 rekenpunt woningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W1_04 rekenpunt woningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W1_05 rekenpunt woningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W1_06 rekenpunt woningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W1_07 rekenpunt woningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W1_08 rekenpunt woningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W1_09 rekenpunt woningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W1_10 rekenpunt woningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W1_11 rekenpunt woningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W1_12 rekenpunt woningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W1_13 rekenpunt woningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W1_14 rekenpunt woningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W1_15 rekenpunt woningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W1_16 rekenpunt woningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W2_01 rekenpunt woningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W2_02 rekenpunt woningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W2_03 rekenpunt woningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W2_04 rekenpunt woningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W2_05 rekenpunt woningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W2_06 rekenpunt woningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W2_07 rekenpunt woningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W2_08 rekenpunt woningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W2_09 rekenpunt woningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W2_10 rekenpunt woningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W2_11 rekenpunt woningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W2_12 rekenpunt woningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W2_13 rekenpunt woningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W2_14 rekenpunt woningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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W2_15 rekenpunt woningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W2_16 rekenpunt woningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W2_17 rekenpunt woningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W2_18 rekenpunt woningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

A3_01 rekenpunt appartementen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

A3_02 rekenpunt appartementen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

A3_03 rekenpunt appartementen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

A3_04 rekenpunt appartementen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

A3_05 rekenpunt appartementen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

A3_06 rekenpunt appartementen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

A3_07 rekenpunt appartementen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

A3_08 rekenpunt appartementen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

A3_09 rekenpunt appartementen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

A3_10 rekenpunt appartementen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

A3_11 rekenpunt appartementen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

A3_12 rekenpunt appartementen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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BL_01 Brouwerlaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9a  30  30  30 --  30  30

BP_01 Brouwerplein      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9a  30  30  30 --  30  30

EL_01 Eboralaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9a  30  30  30 --  30  30

H_01 Haven      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9a  30  30  30 --  30  30

LB_01 Leembruggenstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9a  30  30  30 --  30  30

MvL_01 Monseigneur van Leeuwenstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9a  30  30  30 --  30  30

OL_01 Olympialaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50 --  50  50

OL_02 Olympialaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50 --  50  50

OL_03 Olympialaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50 --  50  50

SL_01 Sportlaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W9a  30  30  30 --  30  30
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Naam V(LV(N)) V(LVP4) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MVP4) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZVP4) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %IntP4 %MR(D) %MR(A)

BL_01  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   1000,00   7,20   2,40   0,70 -- -- --

BP_01  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    250,00   7,20   2,40   0,70 -- -- --

EL_01  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    250,00   7,20   2,40   0,70 -- -- --

H_01  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   1250,00   7,20   2,40   0,70 -- -- --

LB_01  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    250,00   7,20   2,40   0,70 -- -- --

MvL_01  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    250,00   7,20   2,40   0,70 -- -- --

OL_01  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  10508,00   6,58   0,63   0,84 -- -- --

OL_02  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   8929,00   6,60   3,60   0,83 -- -- --

OL_03  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  10393,00   6,56   3,83   0,75 -- -- --

SL_01  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    750,00   7,20   2,40   0,70 -- -- --
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Naam %MR(N) %MRP4 %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LVP4 %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MVP4 %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZVP4 MR(D) MR(A) MR(N) MRP4 LV(D)

BL_01 -- --  85,00  91,00  76,00 --  10,00   6,00  16,00 --   5,00   3,00   8,00 -- -- -- -- --     61,20

BP_01 -- --  97,00  97,90  98,50 --   2,00   1,40   1,00 --   1,00   0,70   0,50 -- -- -- -- --     17,46

EL_01 -- --  97,00  97,90  98,50 --   2,00   1,40   1,00 --   1,00   0,70   0,50 -- -- -- -- --     17,46

H_01 -- --  85,00  91,00  76,00 --  10,00   6,00  16,00 --   5,00   3,00   8,00 -- -- -- -- --     76,50

LB_01 -- --  97,00  97,90  98,50 --   2,00   1,40   1,00 --   1,00   0,70   0,50 -- -- -- -- --     17,46

MvL_01 -- --  97,00  97,90  98,50 --   2,00   1,40   1,00 --   1,00   0,70   0,50 -- -- -- -- --     17,46

OL_01 -- --  83,30  83,30  83,30 --  13,70  13,70  13,70 --   3,00   3,00   3,00 -- -- -- -- --    575,96

OL_02 -- --  83,50  83,50   3,50 --  13,90  13,90  13,90 --   2,60   2,60   2,60 -- -- -- -- --    492,08

OL_03 -- --  86,40  86,40  86,40 --  11,80  11,80  11,80 --   1,80   1,80   1,80 -- -- -- -- --    589,06

SL_01 -- --  85,00  91,00  76,00 --  10,00   6,00  16,00 --   5,00   3,00   8,00 -- -- -- -- --     45,90
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Naam LV(A) LV(N) LVP4 MV(D) MV(A) MV(N) MVP4 ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZVP4 LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k

BL_01     21,84      5,32 --      7,20      1,44      1,12 --      3,60      0,72      0,56 --   84,31   89,89   98,99   95,23   97,64   91,65

BP_01      5,87      1,72 --      0,36      0,08      0,02 --      0,18      0,04      0,01 --   74,61   79,17   86,70   86,77   90,05   83,37

EL_01      5,87      1,72 --      0,36      0,08      0,02 --      0,18      0,04      0,01 --   74,61   79,17   86,70   86,77   90,05   83,37

H_01     27,30      6,65 --      9,00      1,80      1,40 --      4,50      0,90      0,70 --   85,28   90,86   99,96   96,20   98,61   92,61

LB_01      5,87      1,72 --      0,36      0,08      0,02 --      0,18      0,04      0,01 --   74,61   79,17   86,70   86,77   90,05   83,37

MvL_01      5,87      1,72 --      0,36      0,08      0,02 --      0,18      0,04      0,01 --   74,61   79,17   86,70   86,77   90,05   83,37

OL_01     55,14     73,53 --     94,73      9,07     12,09 --     20,74      1,99      2,65 --   85,80   93,62  101,03  103,94  109,14  106,02

OL_02    268,41      2,59 --     81,91     44,68     10,30 --     15,32      8,36      1,93 --   85,02   92,87  100,28  103,14  108,41  105,28

OL_03    343,92     67,35 --     80,45     46,97      9,20 --     12,27      7,16      1,40 --   85,09   92,88  100,19  103,30  108,85  105,67

SL_01     16,38      3,99 --      5,40      1,08      0,84 --      2,70      0,54      0,42 --   83,06   88,65   97,74   93,98   96,39   90,40
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Bijlage B2182 KN - xx Leembruggenstraat in Hillegom
Invoergegevens rekenmodelHet GeluidBuro

Model: Wegverkeer | Situatie 2025
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k

BL_01   86,79   83,84   78,08   83,38   92,13   89,41   92,15   85,89   80,95   77,14   75,73   81,52   90,83   86,32   88,40

BP_01   78,27   72,33   69,39   73,71   80,72   81,75   85,14   78,38   73,24   66,65   63,70   67,83   74,33   76,22   79,69

EL_01   78,27   72,33   69,39   73,71   80,72   81,75   85,14   78,38   73,24   66,65   63,70   67,83   74,33   76,22   79,69

H_01   87,76   84,81   79,05   84,35   93,10   90,38   93,12   86,86   81,92   78,11   76,70   82,49   91,80   87,29   89,37

LB_01   78,27   72,33   69,39   73,71   80,72   81,75   85,14   78,38   73,24   66,65   63,70   67,83   74,33   76,22   79,69

MvL_01   78,27   72,33   69,39   73,71   80,72   81,75   85,14   78,38   73,24   66,65   63,70   67,83   74,33   76,22   79,69

OL_01   99,36   91,35   75,61   83,43   90,84   93,75   98,96   95,83   89,17   81,16   76,86   84,68   92,09   95,00  100,20

OL_02   98,62   90,59   82,39   90,23   97,64  100,51  105,77  102,65   95,99   87,96   74,46   82,80   90,74   91,83   95,02

OL_03   98,99   90,68   82,76   90,55   97,85  100,96  106,51  103,34   96,65   88,34   75,67   83,46   90,77   93,88   99,43

SL_01   85,54   82,60   76,83   82,13   90,88   88,16   90,91   84,64   79,70   75,89   74,48   80,27   89,58   85,07   87,15
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Bijlage B2182 KN - xx Leembruggenstraat in Hillegom
Invoergegevens rekenmodelHet GeluidBuro

Model: Wegverkeer | Situatie 2025
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE P4 63 LE P4 125 LE P4 250 LE P4 500 LE P4 1k LE P4 2k LE P4 4k LE P4 8k

BL_01   82,67   77,90   75,59 -- -- -- -- -- -- -- --

BP_01   72,87   67,71   60,55 -- -- -- -- -- -- -- --

EL_01   72,87   67,71   60,55 -- -- -- -- -- -- -- --

H_01   83,64   78,87   76,56 -- -- -- -- -- -- -- --

LB_01   72,87   67,71   60,55 -- -- -- -- -- -- -- --

MvL_01   72,87   67,71   60,55 -- -- -- -- -- -- -- --

OL_01   97,08   90,42   82,41 -- -- -- -- -- -- -- --

OL_02   92,56   86,10   80,13 -- -- -- -- -- -- -- --

OL_03   96,26   89,57   81,26 -- -- -- -- -- -- -- --

SL_01   81,42   76,65   74,34 -- -- -- -- -- -- -- --
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Bijlage B2182 KN - xx Leembruggenstraat in Hillegom
Invoergegevens rekenmodelHet GeluidBuro

Rapport: Groepsreducties
Model: Wegverkeer | Situatie 2025

Groep Reductie Sommatie

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

Brouwerlaan 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Brouwerplein 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Eboralaan 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Haven 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Leembruggenstraat 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Monseigneur van Leeuwenstraat 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Olympiaweg 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Sportlaan 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
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Bijlage C  



Bijlage C2182 KN - xx Leembruggenstraat in Hillegom
Resultaten vanwege OlympiawegHet GeluidBuro

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Olympiaweg
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

A3_01_A rekenpunt appartementen 1,50 40,36 36,57 29,13 40,23

A3_01_B rekenpunt appartementen 4,50 41,74 37,99 30,52 41,63

A3_01_C rekenpunt appartementen 7,50 42,79 39,09 31,55 42,68

A3_02_A rekenpunt appartementen 1,50 40,65 36,99 29,29 40,52

A3_02_B rekenpunt appartementen 4,50 42,07 38,37 30,79 41,95

A3_02_C rekenpunt appartementen 7,50 43,13 39,45 31,87 43,02

A3_03_A rekenpunt appartementen 1,50 40,78 37,05 29,47 40,65

A3_03_B rekenpunt appartementen 4,50 42,24 38,45 31,06 42,13

A3_03_C rekenpunt appartementen 7,50 43,37 39,58 32,22 43,26

A3_04_A rekenpunt appartementen 1,50 40,79 37,06 29,47 40,65

A3_04_B rekenpunt appartementen 4,50 42,26 38,49 31,03 42,14

A3_04_C rekenpunt appartementen 7,50 43,39 39,54 32,25 43,27

A3_05_A rekenpunt appartementen 1,50 40,89 37,13 29,59 40,75

A3_05_B rekenpunt appartementen 4,50 42,29 38,50 31,09 42,17

A3_05_C rekenpunt appartementen 7,50 43,50 39,57 32,44 43,39

A3_06_A rekenpunt appartementen 1,50 38,29 33,69 27,66 38,16

A3_06_B rekenpunt appartementen 4,50 39,58 34,87 29,06 39,47

A3_06_C rekenpunt appartementen 7,50 40,82 35,79 30,52 40,72

A3_07_A rekenpunt appartementen 1,50 31,91 27,84 21,21 31,87

A3_07_B rekenpunt appartementen 4,50 33,15 29,16 22,51 33,14

A3_07_C rekenpunt appartementen 7,50 34,49 30,68 23,78 34,50

A3_08_A rekenpunt appartementen 1,50 27,98 22,73 18,27 28,04

A3_08_B rekenpunt appartementen 4,50 29,92 25,08 20,06 29,99

A3_08_C rekenpunt appartementen 7,50 32,15 27,71 22,09 32,23

A3_09_A rekenpunt appartementen 1,50 25,88 22,43 15,60 26,09

A3_09_B rekenpunt appartementen 4,50 28,53 25,09 18,21 28,74

A3_09_C rekenpunt appartementen 7,50 30,63 27,26 20,24 30,83

A3_10_A rekenpunt appartementen 1,50 27,39 24,22 16,35 27,46

A3_10_B rekenpunt appartementen 4,50 29,40 26,17 18,50 29,49

A3_10_C rekenpunt appartementen 7,50 31,24 28,11 20,36 31,36

A3_11_A rekenpunt appartementen 1,50 27,75 24,62 16,74 27,84

A3_11_B rekenpunt appartementen 4,50 29,92 26,76 19,09 30,05

A3_11_C rekenpunt appartementen 7,50 31,98 28,89 21,13 32,12

A3_12_A rekenpunt appartementen 1,50 35,49 32,85 22,99 35,38

A3_12_B rekenpunt appartementen 4,50 37,18 34,54 24,82 37,09

A3_12_C rekenpunt appartementen 7,50 38,62 35,94 26,39 38,55

W1_01_A rekenpunt woningen 1,50 40,70 37,20 29,14 40,56

W1_01_B rekenpunt woningen 4,50 41,95 38,38 30,53 41,83

W1_01_C rekenpunt woningen 7,50 43,26 39,39 32,15 43,15

W1_02_A rekenpunt woningen 1,50 36,12 31,14 25,74 36,00

W1_02_B rekenpunt woningen 4,50 37,56 32,38 27,34 37,46

W1_02_C rekenpunt woningen 7,50 39,82 33,80 29,95 39,71

W1_03_A rekenpunt woningen 1,50 35,46 30,21 25,23 35,34

W1_03_B rekenpunt woningen 4,50 36,92 31,51 26,81 36,82

W1_03_C rekenpunt woningen 7,50 39,12 33,05 29,27 39,01

W1_04_A rekenpunt woningen 1,50 34,81 29,07 24,84 34,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage C2182 KN - xx Leembruggenstraat in Hillegom
Resultaten vanwege OlympiawegHet GeluidBuro

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Olympiaweg
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

W1_04_B rekenpunt woningen 4,50 36,33 30,39 26,47 36,24

W1_04_C rekenpunt woningen 7,50 38,76 32,05 29,15 38,66

W1_05_A rekenpunt woningen 1,50 34,66 28,87 24,70 34,55

W1_05_B rekenpunt woningen 4,50 36,05 30,13 26,19 35,96

W1_05_C rekenpunt woningen 7,50 38,33 31,90 28,65 38,24

W1_06_A rekenpunt woningen 1,50 34,17 28,01 24,37 34,07

W1_06_B rekenpunt woningen 4,50 35,60 29,41 25,85 35,51

W1_06_C rekenpunt woningen 7,50 37,90 31,60 28,20 37,82

W1_07_A rekenpunt woningen 1,50 34,59 29,03 24,53 34,48

W1_07_B rekenpunt woningen 4,50 35,88 30,26 25,92 35,80

W1_07_C rekenpunt woningen 7,50 37,69 31,67 27,91 37,61

W1_08_A rekenpunt woningen 1,50 34,92 29,35 24,86 34,81

W1_08_B rekenpunt woningen 4,50 36,20 30,62 26,20 36,11

W1_08_C rekenpunt woningen 7,50 38,10 32,43 28,18 38,02

W1_09_A rekenpunt woningen 1,50 28,22 24,95 17,11 28,25

W1_09_B rekenpunt woningen 4,50 30,10 26,70 19,28 30,17

W1_09_C rekenpunt woningen 7,50 32,44 29,19 21,73 32,58

W1_10_A rekenpunt woningen 1,50 36,55 33,88 24,03 36,42

W1_10_B rekenpunt woningen 4,50 37,48 34,79 25,14 37,38

W1_10_C rekenpunt woningen 7,50 38,58 35,80 26,46 38,50

W1_11_A rekenpunt woningen 1,50 36,68 33,99 24,18 36,55

W1_11_B rekenpunt woningen 4,50 37,65 34,95 25,32 37,55

W1_11_C rekenpunt woningen 7,50 38,69 35,94 26,54 38,62

W1_12_A rekenpunt woningen 1,50 36,83 34,14 24,32 36,70

W1_12_B rekenpunt woningen 4,50 37,81 35,11 25,47 37,71

W1_12_C rekenpunt woningen 7,50 38,81 36,10 26,60 38,73

W1_13_A rekenpunt woningen 1,50 37,19 34,52 24,66 37,06

W1_13_B rekenpunt woningen 4,50 38,31 35,63 25,93 38,21

W1_13_C rekenpunt woningen 7,50 39,30 36,60 27,03 39,22

W1_14_A rekenpunt woningen 1,50 37,29 34,65 24,71 37,16

W1_14_B rekenpunt woningen 4,50 38,45 35,80 26,00 38,34

W1_14_C rekenpunt woningen 7,50 39,44 36,78 27,09 39,35

W1_15_A rekenpunt woningen 1,50 37,82 35,19 25,21 37,69

W1_15_B rekenpunt woningen 4,50 38,98 36,34 26,48 38,87

W1_15_C rekenpunt woningen 7,50 39,95 37,30 27,56 39,86

W1_16_A rekenpunt woningen 1,50 38,00 35,37 25,37 37,87

W1_16_B rekenpunt woningen 4,50 39,21 36,58 26,69 39,10

W1_16_C rekenpunt woningen 7,50 40,19 37,55 27,77 40,09

W2_01_A rekenpunt woningen 1,50 40,30 36,62 28,97 40,17

W2_01_B rekenpunt woningen 4,50 41,66 38,06 30,31 41,55

W2_01_C rekenpunt woningen 7,50 42,78 39,32 31,33 42,68

W2_02_A rekenpunt woningen 1,50 36,62 31,49 26,37 36,52

W2_02_B rekenpunt woningen 4,50 37,94 32,84 27,72 37,85

W2_02_C rekenpunt woningen 7,50 38,96 34,06 28,65 38,88

W2_03_A rekenpunt woningen 1,50 37,14 32,24 26,75 37,03

W2_03_B rekenpunt woningen 4,50 38,37 33,54 27,98 38,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage C2182 KN - xx Leembruggenstraat in Hillegom
Resultaten vanwege OlympiawegHet GeluidBuro

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Olympiaweg
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

W2_03_C rekenpunt woningen 7,50 39,28 34,60 28,86 39,20

W2_04_A rekenpunt woningen 1,50 36,26 31,07 26,05 36,16

W2_04_B rekenpunt woningen 4,50 37,59 32,43 27,39 37,50

W2_04_C rekenpunt woningen 7,50 38,56 33,65 28,30 38,49

W2_05_A rekenpunt woningen 1,50 35,43 30,48 25,10 35,33

W2_05_B rekenpunt woningen 4,50 36,50 31,65 26,19 36,43

W2_05_C rekenpunt woningen 7,50 37,59 32,92 27,23 37,53

W2_06_A rekenpunt woningen 1,50 33,58 30,45 21,80 33,48

W2_06_B rekenpunt woningen 4,50 34,77 31,57 23,19 34,70

W2_06_C rekenpunt woningen 7,50 36,16 32,86 24,86 36,13

W2_07_A rekenpunt woningen 1,50 33,07 30,18 20,98 32,97

W2_07_B rekenpunt woningen 4,50 34,30 31,33 22,49 34,24

W2_07_C rekenpunt woningen 7,50 35,71 32,59 24,20 35,68

W2_08_A rekenpunt woningen 1,50 31,49 28,48 19,65 31,41

W2_08_B rekenpunt woningen 4,50 32,93 29,82 21,37 32,89

W2_08_C rekenpunt woningen 7,50 34,52 31,26 23,18 34,49

W2_09_A rekenpunt woningen 1,50 29,57 26,35 18,16 29,54

W2_09_B rekenpunt woningen 4,50 31,47 28,13 20,35 31,48

W2_09_C rekenpunt woningen 7,50 33,64 30,19 22,69 33,67

W2_10_A rekenpunt woningen 1,50 29,08 26,28 17,41 29,10

W2_10_B rekenpunt woningen 4,50 30,99 28,14 19,64 31,07

W2_10_C rekenpunt woningen 7,50 33,33 30,40 22,20 33,44

W2_11_A rekenpunt woningen 1,50 35,09 32,42 22,73 35,00

W2_11_B rekenpunt woningen 4,50 36,48 33,79 24,34 36,42

W2_11_C rekenpunt woningen 7,50 38,18 35,39 26,29 38,15

W2_12_A rekenpunt woningen 1,50 35,35 32,68 22,99 35,26

W2_12_B rekenpunt woningen 4,50 36,68 33,99 24,51 36,62

W2_12_C rekenpunt woningen 7,50 38,33 35,57 26,37 38,29

W2_13_A rekenpunt woningen 1,50 35,99 32,91 24,16 35,89

W2_13_B rekenpunt woningen 4,50 37,31 34,28 25,57 37,25

W2_13_C rekenpunt woningen 7,50 38,84 35,86 27,15 38,80

W2_14_A rekenpunt woningen 1,50 37,28 34,21 25,38 37,17

W2_14_B rekenpunt woningen 4,50 38,53 35,49 26,70 38,44

W2_14_C rekenpunt woningen 7,50 39,88 36,87 28,07 39,81

W2_15_A rekenpunt woningen 1,50 37,47 34,32 25,64 37,36

W2_15_B rekenpunt woningen 4,50 38,75 35,66 26,99 38,67

W2_15_C rekenpunt woningen 7,50 40,07 37,05 28,29 40,00

W2_16_A rekenpunt woningen 1,50 37,79 34,75 25,81 37,67

W2_16_B rekenpunt woningen 4,50 39,11 36,10 27,21 39,02

W2_16_C rekenpunt woningen 7,50 40,40 37,45 28,49 40,32

W2_17_A rekenpunt woningen 1,50 38,19 35,32 25,97 38,07

W2_17_B rekenpunt woningen 4,50 39,53 36,66 27,43 39,43

W2_17_C rekenpunt woningen 7,50 40,77 37,91 28,71 40,68

W2_18_A rekenpunt woningen 1,50 38,58 35,91 26,05 38,45

W2_18_B rekenpunt woningen 4,50 40,06 37,36 27,67 39,95

W2_18_C rekenpunt woningen 7,50 41,43 38,71 29,15 41,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-4-2015 17:02:47Geomilieu V2.62



Bijlage C2182 KN - xx Leembruggenstraat in Hillegom
Resultaten vanwege BrouwerlaanHet GeluidBuro

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brouwerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

A3_01_A rekenpunt appartementen 1,50 14,40 8,12 5,87 14,78

A3_01_B rekenpunt appartementen 4,50 16,03 9,66 7,56 16,43

A3_01_C rekenpunt appartementen 7,50 17,28 10,91 8,82 17,68

A3_02_A rekenpunt appartementen 1,50 14,78 8,50 6,25 15,16

A3_02_B rekenpunt appartementen 4,50 16,40 10,04 7,93 16,80

A3_02_C rekenpunt appartementen 7,50 17,65 11,29 9,17 18,04

A3_03_A rekenpunt appartementen 1,50 16,71 10,58 8,07 17,06

A3_03_B rekenpunt appartementen 4,50 17,99 11,76 9,42 18,36

A3_03_C rekenpunt appartementen 7,50 18,72 12,44 10,19 19,10

A3_04_A rekenpunt appartementen 1,50 19,03 13,00 10,30 19,36

A3_04_B rekenpunt appartementen 4,50 20,33 14,20 11,68 20,68

A3_04_C rekenpunt appartementen 7,50 20,91 14,72 12,30 21,27

A3_05_A rekenpunt appartementen 1,50 18,88 12,84 10,15 19,21

A3_05_B rekenpunt appartementen 4,50 20,30 14,16 11,66 20,65

A3_05_C rekenpunt appartementen 7,50 20,97 14,78 12,36 21,33

A3_06_A rekenpunt appartementen 1,50 32,51 26,49 23,77 32,83

A3_06_B rekenpunt appartementen 4,50 34,69 28,60 26,00 35,03

A3_06_C rekenpunt appartementen 7,50 35,86 29,74 27,20 36,20

A3_07_A rekenpunt appartementen 1,50 32,60 26,52 23,91 32,94

A3_07_B rekenpunt appartementen 4,50 34,79 28,65 26,15 35,14

A3_07_C rekenpunt appartementen 7,50 36,10 29,92 27,49 36,46

A3_08_A rekenpunt appartementen 1,50 27,46 21,26 18,86 27,82

A3_08_B rekenpunt appartementen 4,50 29,80 23,52 21,25 30,17

A3_08_C rekenpunt appartementen 7,50 32,26 25,94 23,76 32,65

A3_09_A rekenpunt appartementen 1,50 27,47 21,14 18,97 27,86

A3_09_B rekenpunt appartementen 4,50 29,85 23,46 21,39 30,25

A3_09_C rekenpunt appartementen 7,50 31,85 25,45 23,40 32,25

A3_10_A rekenpunt appartementen 1,50 27,66 21,49 19,05 28,02

A3_10_B rekenpunt appartementen 4,50 29,96 23,70 21,41 30,33

A3_10_C rekenpunt appartementen 7,50 32,37 26,05 23,85 32,75

A3_11_A rekenpunt appartementen 1,50 31,94 25,85 23,26 32,28

A3_11_B rekenpunt appartementen 4,50 34,16 28,00 25,53 34,51

A3_11_C rekenpunt appartementen 7,50 35,52 29,32 26,93 35,88

A3_12_A rekenpunt appartementen 1,50 31,89 25,85 23,17 32,22

A3_12_B rekenpunt appartementen 4,50 34,09 27,99 25,42 34,43

A3_12_C rekenpunt appartementen 7,50 35,28 29,14 26,64 35,63

W1_01_A rekenpunt woningen 1,50 18,99 12,94 10,27 19,32

W1_01_B rekenpunt woningen 4,50 20,42 14,26 11,78 20,77

W1_01_C rekenpunt woningen 7,50 21,02 14,83 12,42 21,38

W1_02_A rekenpunt woningen 1,50 32,05 26,09 23,25 32,36

W1_02_B rekenpunt woningen 4,50 34,25 28,22 25,52 34,58

W1_02_C rekenpunt woningen 7,50 35,47 29,40 26,78 35,81

W1_03_A rekenpunt woningen 1,50 32,89 26,93 24,10 33,20

W1_03_B rekenpunt woningen 4,50 35,20 29,17 26,47 35,53

W1_03_C rekenpunt woningen 7,50 36,27 30,20 27,58 36,61

W1_04_A rekenpunt woningen 1,50 33,66 27,70 24,87 33,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage C2182 KN - xx Leembruggenstraat in Hillegom
Resultaten vanwege BrouwerlaanHet GeluidBuro

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brouwerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

W1_04_B rekenpunt woningen 4,50 36,06 30,03 27,34 36,39

W1_04_C rekenpunt woningen 7,50 36,95 30,87 28,26 37,29

W1_05_A rekenpunt woningen 1,50 34,64 28,68 25,85 34,95

W1_05_B rekenpunt woningen 4,50 37,11 31,08 28,38 37,44

W1_05_C rekenpunt woningen 7,50 37,88 31,80 29,18 38,21

W1_06_A rekenpunt woningen 1,50 35,40 29,43 26,61 35,71

W1_06_B rekenpunt woningen 4,50 37,89 31,85 29,16 38,22

W1_06_C rekenpunt woningen 7,50 38,56 32,47 29,87 38,90

W1_07_A rekenpunt woningen 1,50 35,99 30,01 27,20 36,30

W1_07_B rekenpunt woningen 4,50 38,44 32,40 29,72 38,77

W1_07_C rekenpunt woningen 7,50 39,05 32,96 30,36 39,39

W1_08_A rekenpunt woningen 1,50 35,94 29,96 27,17 36,26

W1_08_B rekenpunt woningen 4,50 38,38 32,33 29,67 38,71

W1_08_C rekenpunt woningen 7,50 39,06 32,96 30,39 39,40

W1_09_A rekenpunt woningen 1,50 40,51 34,49 31,78 40,84

W1_09_B rekenpunt woningen 4,50 42,51 36,43 33,82 42,85

W1_09_C rekenpunt woningen 7,50 42,98 36,86 34,32 43,32

W1_10_A rekenpunt woningen 1,50 41,30 35,25 32,58 41,63

W1_10_B rekenpunt woningen 4,50 42,91 36,82 34,23 43,25

W1_10_C rekenpunt woningen 7,50 43,01 36,90 34,34 43,35

W1_11_A rekenpunt woningen 1,50 39,38 33,33 30,66 39,71

W1_11_B rekenpunt woningen 4,50 41,33 35,24 32,65 41,67

W1_11_C rekenpunt woningen 7,50 41,53 35,41 32,86 41,87

W1_12_A rekenpunt woningen 1,50 37,70 31,65 28,97 38,02

W1_12_B rekenpunt woningen 4,50 39,85 33,76 31,17 40,19

W1_12_C rekenpunt woningen 7,50 40,18 34,06 31,52 40,52

W1_13_A rekenpunt woningen 1,50 36,24 30,19 27,52 36,57

W1_13_B rekenpunt woningen 4,50 38,53 32,44 29,85 38,87

W1_13_C rekenpunt woningen 7,50 38,96 32,84 30,30 39,30

W1_14_A rekenpunt woningen 1,50 35,44 29,39 26,72 35,77

W1_14_B rekenpunt woningen 4,50 37,75 31,65 29,07 38,09

W1_14_C rekenpunt woningen 7,50 38,26 32,14 29,60 38,60

W1_15_A rekenpunt woningen 1,50 34,63 28,58 25,91 34,96

W1_15_B rekenpunt woningen 4,50 36,85 30,75 28,17 37,19

W1_15_C rekenpunt woningen 7,50 37,59 31,47 28,93 37,93

W1_16_A rekenpunt woningen 1,50 33,72 27,68 24,99 34,05

W1_16_B rekenpunt woningen 4,50 35,78 29,69 27,09 36,12

W1_16_C rekenpunt woningen 7,50 36,76 30,64 28,10 37,10

W2_01_A rekenpunt woningen 1,50 13,23 6,95 4,71 13,62

W2_01_B rekenpunt woningen 4,50 14,90 8,53 6,42 15,29

W2_01_C rekenpunt woningen 7,50 15,97 9,58 7,52 16,37

W2_02_A rekenpunt woningen 1,50 32,04 26,03 23,30 32,36

W2_02_B rekenpunt woningen 4,50 34,18 28,10 25,48 34,51

W2_02_C rekenpunt woningen 7,50 35,28 29,17 26,62 35,63

W2_03_A rekenpunt woningen 1,50 32,42 26,39 23,69 32,75

W2_03_B rekenpunt woningen 4,50 34,60 28,51 25,92 34,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-4-2015 17:00:22Geomilieu V2.62



Bijlage C2182 KN - xx Leembruggenstraat in Hillegom
Resultaten vanwege BrouwerlaanHet GeluidBuro

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brouwerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

W2_03_C rekenpunt woningen 7,50 35,51 29,39 26,85 35,85

W2_04_A rekenpunt woningen 1,50 32,88 26,85 24,16 33,21

W2_04_B rekenpunt woningen 4,50 35,20 29,11 26,52 35,54

W2_04_C rekenpunt woningen 7,50 35,86 29,74 27,21 36,21

W2_05_A rekenpunt woningen 1,50 34,41 28,37 25,67 34,73

W2_05_B rekenpunt woningen 4,50 36,82 30,73 28,13 37,16

W2_05_C rekenpunt woningen 7,50 37,31 31,20 28,65 37,66

W2_06_A rekenpunt woningen 1,50 35,42 29,39 26,68 35,74

W2_06_B rekenpunt woningen 4,50 37,75 31,67 29,06 38,09

W2_06_C rekenpunt woningen 7,50 38,16 32,04 29,50 38,50

W2_07_A rekenpunt woningen 1,50 36,64 30,62 27,91 36,97

W2_07_B rekenpunt woningen 4,50 38,86 32,78 30,17 39,20

W2_07_C rekenpunt woningen 7,50 39,22 33,11 30,56 39,57

W2_08_A rekenpunt woningen 1,50 38,52 32,49 29,79 38,85

W2_08_B rekenpunt woningen 4,50 40,51 34,42 31,82 40,85

W2_08_C rekenpunt woningen 7,50 40,77 34,66 32,10 41,11

W2_09_A rekenpunt woningen 1,50 40,36 34,32 31,63 40,69

W2_09_B rekenpunt woningen 4,50 42,08 36,00 33,39 42,42

W2_09_C rekenpunt woningen 7,50 42,23 36,12 33,56 42,57

W2_10_A rekenpunt woningen 1,50 39,72 33,70 30,99 40,05

W2_10_B rekenpunt woningen 4,50 41,72 35,63 33,03 42,06

W2_10_C rekenpunt woningen 7,50 42,37 36,25 33,71 42,71

W2_11_A rekenpunt woningen 1,50 33,06 27,06 24,30 33,38

W2_11_B rekenpunt woningen 4,50 35,33 29,24 26,65 35,67

W2_11_C rekenpunt woningen 7,50 36,90 30,77 28,26 37,25

W2_12_A rekenpunt woningen 1,50 31,40 25,36 22,67 31,73

W2_12_B rekenpunt woningen 4,50 33,99 27,87 25,33 34,33

W2_12_C rekenpunt woningen 7,50 35,46 29,29 26,84 35,82

W2_13_A rekenpunt woningen 1,50 30,22 24,15 21,52 30,55

W2_13_B rekenpunt woningen 4,50 32,92 26,78 24,28 33,27

W2_13_C rekenpunt woningen 7,50 34,37 28,18 25,77 34,73

W2_14_A rekenpunt woningen 1,50 28,59 22,48 19,92 28,93

W2_14_B rekenpunt woningen 4,50 31,26 25,08 22,65 31,62

W2_14_C rekenpunt woningen 7,50 32,95 26,72 24,38 33,32

W2_15_A rekenpunt woningen 1,50 27,41 21,27 18,76 27,76

W2_15_B rekenpunt woningen 4,50 30,02 23,80 21,43 30,38

W2_15_C rekenpunt woningen 7,50 31,97 25,71 23,41 32,34

W2_16_A rekenpunt woningen 1,50 27,30 21,18 18,64 27,64

W2_16_B rekenpunt woningen 4,50 29,79 23,60 21,19 30,15

W2_16_C rekenpunt woningen 7,50 31,63 25,39 23,06 32,00

W2_17_A rekenpunt woningen 1,50 25,29 19,06 16,73 25,66

W2_17_B rekenpunt woningen 4,50 27,85 21,54 19,33 28,23

W2_17_C rekenpunt woningen 7,50 30,03 23,70 21,52 30,41

W2_18_A rekenpunt woningen 1,50 23,86 17,54 15,35 24,25

W2_18_B rekenpunt woningen 4,50 26,42 20,04 17,95 26,82

W2_18_C rekenpunt woningen 7,50 28,65 22,27 20,18 29,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage C2182 KN - xx Leembruggenstraat in Hillegom
Resultaten vanwege SportlaanHet GeluidBuro

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportlaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

A3_01_A rekenpunt appartementen 1,50 18,30 12,26 9,58 18,63

A3_01_B rekenpunt appartementen 4,50 19,83 13,73 11,15 20,17

A3_01_C rekenpunt appartementen 7,50 20,81 14,68 12,16 21,16

A3_02_A rekenpunt appartementen 1,50 18,90 12,90 10,15 19,22

A3_02_B rekenpunt appartementen 4,50 20,29 14,22 11,59 20,62

A3_02_C rekenpunt appartementen 7,50 21,11 15,00 12,43 21,45

A3_03_A rekenpunt appartementen 1,50 18,57 12,56 9,82 18,89

A3_03_B rekenpunt appartementen 4,50 19,96 13,88 11,26 20,29

A3_03_C rekenpunt appartementen 7,50 20,78 14,67 12,12 21,13

A3_04_A rekenpunt appartementen 1,50 18,26 12,27 9,50 18,58

A3_04_B rekenpunt appartementen 4,50 19,57 13,51 10,87 19,91

A3_04_C rekenpunt appartementen 7,50 20,43 14,33 11,75 20,77

A3_05_A rekenpunt appartementen 1,50 18,23 12,22 9,48 18,55

A3_05_B rekenpunt appartementen 4,50 19,59 13,51 10,90 19,93

A3_05_C rekenpunt appartementen 7,50 19,99 13,87 11,34 20,34

A3_06_A rekenpunt appartementen 1,50 12,32 6,17 3,69 12,67

A3_06_B rekenpunt appartementen 4,50 13,88 7,64 5,32 14,25

A3_06_C rekenpunt appartementen 7,50 12,59 6,21 4,13 12,99

A3_07_A rekenpunt appartementen 1,50 16,63 10,32 8,12 17,02

A3_07_B rekenpunt appartementen 4,50 18,56 12,19 10,09 18,96

A3_07_C rekenpunt appartementen 7,50 19,47 13,09 11,01 19,87

A3_08_A rekenpunt appartementen 1,50 15,58 9,28 7,06 15,96

A3_08_B rekenpunt appartementen 4,50 17,71 11,36 9,23 18,10

A3_08_C rekenpunt appartementen 7,50 19,56 13,17 11,10 19,96

A3_09_A rekenpunt appartementen 1,50 16,73 10,42 8,22 17,12

A3_09_B rekenpunt appartementen 4,50 18,89 12,52 10,42 19,29

A3_09_C rekenpunt appartementen 7,50 19,93 13,54 11,48 20,33

A3_10_A rekenpunt appartementen 1,50 16,05 9,75 7,53 16,43

A3_10_B rekenpunt appartementen 4,50 18,17 11,81 9,69 18,56

A3_10_C rekenpunt appartementen 7,50 20,21 13,82 11,75 20,61

A3_11_A rekenpunt appartementen 1,50 16,90 10,59 8,39 17,29

A3_11_B rekenpunt appartementen 4,50 19,05 12,69 10,58 19,45

A3_11_C rekenpunt appartementen 7,50 20,89 14,51 12,42 21,29

A3_12_A rekenpunt appartementen 1,50 19,40 13,22 10,79 19,76

A3_12_B rekenpunt appartementen 4,50 21,34 15,09 12,79 21,72

A3_12_C rekenpunt appartementen 7,50 23,13 16,86 14,58 23,50

W1_01_A rekenpunt woningen 1,50 12,74 6,57 4,12 13,10

W1_01_B rekenpunt woningen 4,50 14,56 8,32 6,00 14,93

W1_01_C rekenpunt woningen 7,50 14,48 8,19 5,95 14,86

W1_02_A rekenpunt woningen 1,50 13,25 7,21 4,53 13,58

W1_02_B rekenpunt woningen 4,50 14,57 8,44 5,92 14,92

W1_02_C rekenpunt woningen 7,50 6,78 0,40 -1,68 7,18

W1_03_A rekenpunt woningen 1,50 8,00 1,75 -0,56 8,37

W1_03_B rekenpunt woningen 4,50 9,75 3,43 1,25 10,14

W1_03_C rekenpunt woningen 7,50 5,92 -0,46 -2,55 6,32

W1_04_A rekenpunt woningen 1,50 7,54 1,22 -0,97 7,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage C2182 KN - xx Leembruggenstraat in Hillegom
Resultaten vanwege SportlaanHet GeluidBuro

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportlaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

W1_04_B rekenpunt woningen 4,50 9,53 3,17 1,04 9,92

W1_04_C rekenpunt woningen 7,50 4,08 -2,32 -4,37 4,48

W1_05_A rekenpunt woningen 1,50 5,43 -0,85 -3,11 5,81

W1_05_B rekenpunt woningen 4,50 7,14 0,78 -1,34 7,53

W1_05_C rekenpunt woningen 7,50 5,69 -0,68 -2,77 6,09

W1_06_A rekenpunt woningen 1,50 8,11 1,84 -0,44 8,48

W1_06_B rekenpunt woningen 4,50 10,19 3,86 1,69 10,58

W1_06_C rekenpunt woningen 7,50 10,35 4,07 1,81 10,73

W1_07_A rekenpunt woningen 1,50 9,29 3,02 0,74 9,66

W1_07_B rekenpunt woningen 4,50 11,33 5,01 2,83 11,72

W1_07_C rekenpunt woningen 7,50 11,02 4,70 2,51 11,41

W1_08_A rekenpunt woningen 1,50 9,35 3,07 0,81 9,73

W1_08_B rekenpunt woningen 4,50 11,61 5,27 3,12 12,00

W1_08_C rekenpunt woningen 7,50 12,01 5,67 3,51 12,40

W1_09_A rekenpunt woningen 1,50 15,97 9,66 7,45 16,35

W1_09_B rekenpunt woningen 4,50 18,21 11,86 9,73 18,60

W1_09_C rekenpunt woningen 7,50 19,79 13,47 11,29 20,18

W1_10_A rekenpunt woningen 1,50 16,32 10,01 7,81 16,71

W1_10_B rekenpunt woningen 4,50 18,54 12,18 10,07 18,94

W1_10_C rekenpunt woningen 7,50 20,24 13,87 11,76 20,63

W1_11_A rekenpunt woningen 1,50 16,34 10,03 7,83 16,73

W1_11_B rekenpunt woningen 4,50 18,58 12,22 10,10 18,97

W1_11_C rekenpunt woningen 7,50 20,54 14,18 12,06 20,93

W1_12_A rekenpunt woningen 1,50 16,44 10,12 7,94 16,83

W1_12_B rekenpunt woningen 4,50 18,48 12,11 10,00 18,87

W1_12_C rekenpunt woningen 7,50 20,25 13,90 11,77 20,64

W1_13_A rekenpunt woningen 1,50 16,93 10,60 8,43 17,32

W1_13_B rekenpunt woningen 4,50 18,80 12,44 10,33 19,20

W1_13_C rekenpunt woningen 7,50 20,48 14,13 11,99 20,87

W1_14_A rekenpunt woningen 1,50 16,78 10,46 8,28 17,17

W1_14_B rekenpunt woningen 4,50 18,60 12,24 10,13 19,00

W1_14_C rekenpunt woningen 7,50 20,12 13,75 11,65 20,52

W1_15_A rekenpunt woningen 1,50 16,41 10,10 7,89 16,79

W1_15_B rekenpunt woningen 4,50 18,41 12,05 9,93 18,80

W1_15_C rekenpunt woningen 7,50 19,72 13,35 11,25 20,12

W1_16_A rekenpunt woningen 1,50 15,77 9,47 7,25 16,15

W1_16_B rekenpunt woningen 4,50 17,79 11,42 9,31 18,18

W1_16_C rekenpunt woningen 7,50 19,17 12,79 10,70 19,57

W2_01_A rekenpunt woningen 1,50 17,83 11,66 9,21 18,19

W2_01_B rekenpunt woningen 4,50 20,03 13,85 11,41 20,38

W2_01_C rekenpunt woningen 7,50 22,01 15,87 13,37 22,36

W2_02_A rekenpunt woningen 1,50 12,40 6,11 3,87 12,78

W2_02_B rekenpunt woningen 4,50 14,27 7,93 5,79 14,67

W2_02_C rekenpunt woningen 7,50 15,90 9,54 7,42 16,29

W2_03_A rekenpunt woningen 1,50 14,33 8,16 5,71 14,69

W2_03_B rekenpunt woningen 4,50 15,98 9,74 7,41 16,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage C2182 KN - xx Leembruggenstraat in Hillegom
Resultaten vanwege SportlaanHet GeluidBuro

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportlaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

W2_03_C rekenpunt woningen 7,50 17,49 11,23 8,93 17,86

W2_04_A rekenpunt woningen 1,50 12,93 6,64 4,39 13,31

W2_04_B rekenpunt woningen 4,50 14,83 8,52 6,32 15,22

W2_04_C rekenpunt woningen 7,50 16,82 10,51 8,30 17,20

W2_05_A rekenpunt woningen 1,50 12,63 6,28 4,14 13,02

W2_05_B rekenpunt woningen 4,50 14,43 8,07 5,95 14,82

W2_05_C rekenpunt woningen 7,50 16,15 9,83 7,65 16,54

W2_06_A rekenpunt woningen 1,50 13,06 6,74 4,56 13,45

W2_06_B rekenpunt woningen 4,50 14,99 8,63 6,51 15,38

W2_06_C rekenpunt woningen 7,50 16,52 10,16 8,03 16,91

W2_07_A rekenpunt woningen 1,50 13,22 6,91 4,71 13,61

W2_07_B rekenpunt woningen 4,50 15,11 8,75 6,63 15,50

W2_07_C rekenpunt woningen 7,50 16,97 10,61 8,49 17,36

W2_08_A rekenpunt woningen 1,50 12,46 6,15 3,94 12,84

W2_08_B rekenpunt woningen 4,50 14,42 8,06 5,95 14,82

W2_08_C rekenpunt woningen 7,50 16,50 10,13 8,04 16,90

W2_09_A rekenpunt woningen 1,50 12,57 6,27 4,06 12,96

W2_09_B rekenpunt woningen 4,50 14,59 8,25 6,10 14,98

W2_09_C rekenpunt woningen 7,50 16,97 10,63 8,48 17,36

W2_10_A rekenpunt woningen 1,50 21,60 15,54 12,90 21,94

W2_10_B rekenpunt woningen 4,50 23,01 16,83 14,39 23,36

W2_10_C rekenpunt woningen 7,50 24,38 18,15 15,81 24,75

W2_11_A rekenpunt woningen 1,50 20,61 14,39 12,03 20,98

W2_11_B rekenpunt woningen 4,50 22,64 16,37 14,10 23,02

W2_11_C rekenpunt woningen 7,50 24,50 18,20 15,97 24,88

W2_12_A rekenpunt woningen 1,50 19,76 13,46 11,23 20,14

W2_12_B rekenpunt woningen 4,50 22,04 15,73 13,52 22,42

W2_12_C rekenpunt woningen 7,50 23,96 17,65 15,45 24,35

W2_13_A rekenpunt woningen 1,50 19,51 13,21 10,99 19,89

W2_13_B rekenpunt woningen 4,50 21,68 15,33 13,20 22,07

W2_13_C rekenpunt woningen 7,50 23,61 17,26 15,12 24,00

W2_14_A rekenpunt woningen 1,50 19,32 13,02 10,81 19,71

W2_14_B rekenpunt woningen 4,50 21,53 15,18 13,05 21,92

W2_14_C rekenpunt woningen 7,50 23,41 17,08 14,92 23,80

W2_15_A rekenpunt woningen 1,50 19,82 13,53 11,30 20,20

W2_15_B rekenpunt woningen 4,50 22,16 15,83 13,66 22,55

W2_15_C rekenpunt woningen 7,50 24,37 18,10 15,83 24,75

W2_16_A rekenpunt woningen 1,50 19,87 13,58 11,34 20,25

W2_16_B rekenpunt woningen 4,50 22,17 15,84 13,67 22,56

W2_16_C rekenpunt woningen 7,50 24,61 18,35 16,06 24,98

W2_17_A rekenpunt woningen 1,50 19,56 13,27 11,04 19,94

W2_17_B rekenpunt woningen 4,50 21,88 15,55 13,38 22,27

W2_17_C rekenpunt woningen 7,50 24,15 17,88 15,60 24,52

W2_18_A rekenpunt woningen 1,50 20,57 14,37 11,98 20,93

W2_18_B rekenpunt woningen 4,50 22,60 16,34 14,04 22,97

W2_18_C rekenpunt woningen 7,50 23,79 17,52 15,25 24,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-4-2015 17:03:12Geomilieu V2.62



Bijlage C2182 KN - xx Leembruggenstraat in Hillegom
Resultaten vanwege HavenHet GeluidBuro

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haven
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

A3_01_A rekenpunt appartementen 1,50 11,44 5,17 2,91 11,82

A3_01_B rekenpunt appartementen 4,50 12,91 6,54 4,44 13,31

A3_01_C rekenpunt appartementen 7,50 13,48 7,07 5,05 13,89

A3_02_A rekenpunt appartementen 1,50 11,20 4,93 2,65 11,57

A3_02_B rekenpunt appartementen 4,50 12,63 6,27 4,16 13,03

A3_02_C rekenpunt appartementen 7,50 13,22 6,81 4,78 13,63

A3_03_A rekenpunt appartementen 1,50 12,02 5,75 3,48 12,40

A3_03_B rekenpunt appartementen 4,50 13,55 7,19 5,07 13,94

A3_03_C rekenpunt appartementen 7,50 14,23 7,82 5,79 14,64

A3_04_A rekenpunt appartementen 1,50 12,25 5,98 3,70 12,62

A3_04_B rekenpunt appartementen 4,50 13,69 7,32 5,21 14,08

A3_04_C rekenpunt appartementen 7,50 14,30 7,88 5,86 14,70

A3_05_A rekenpunt appartementen 1,50 12,39 6,12 3,84 12,76

A3_05_B rekenpunt appartementen 4,50 13,87 7,51 5,40 14,27

A3_05_C rekenpunt appartementen 7,50 14,37 7,96 5,93 14,78

A3_06_A rekenpunt appartementen 1,50 18,28 11,98 9,75 18,66

A3_06_B rekenpunt appartementen 4,50 20,09 13,72 11,62 20,49

A3_06_C rekenpunt appartementen 7,50 21,13 14,74 12,68 21,53

A3_07_A rekenpunt appartementen 1,50 21,69 15,39 13,18 22,08

A3_07_B rekenpunt appartementen 4,50 23,44 17,08 14,97 23,84

A3_07_C rekenpunt appartementen 7,50 24,67 18,29 16,20 25,07

A3_08_A rekenpunt appartementen 1,50 20,83 14,53 12,31 21,21

A3_08_B rekenpunt appartementen 4,50 22,72 16,36 14,24 23,11

A3_08_C rekenpunt appartementen 7,50 24,18 17,80 15,72 24,58

A3_09_A rekenpunt appartementen 1,50 21,73 15,42 13,21 22,11

A3_09_B rekenpunt appartementen 4,50 23,42 17,05 14,95 23,82

A3_09_C rekenpunt appartementen 7,50 24,40 18,02 15,94 24,80

A3_10_A rekenpunt appartementen 1,50 20,83 14,53 12,30 21,21

A3_10_B rekenpunt appartementen 4,50 22,77 16,42 14,29 23,16

A3_10_C rekenpunt appartementen 7,50 24,33 17,94 15,87 24,73

A3_11_A rekenpunt appartementen 1,50 21,63 15,32 13,12 22,02

A3_11_B rekenpunt appartementen 4,50 23,39 17,03 14,92 23,79

A3_11_C rekenpunt appartementen 7,50 24,74 18,36 16,27 25,14

A3_12_A rekenpunt appartementen 1,50 19,19 12,89 10,67 19,57

A3_12_B rekenpunt appartementen 4,50 21,03 14,66 12,56 21,43

A3_12_C rekenpunt appartementen 7,50 22,13 15,74 13,68 22,53

W1_01_A rekenpunt woningen 1,50 12,26 6,00 3,72 12,64

W1_01_B rekenpunt woningen 4,50 13,71 7,35 5,24 14,11

W1_01_C rekenpunt woningen 7,50 13,34 6,92 4,90 13,74

W1_02_A rekenpunt woningen 1,50 18,23 11,95 9,69 18,61

W1_02_B rekenpunt woningen 4,50 19,85 13,49 11,37 20,24

W1_02_C rekenpunt woningen 7,50 19,92 13,52 11,47 20,32

W1_03_A rekenpunt woningen 1,50 18,34 12,06 9,80 18,72

W1_03_B rekenpunt woningen 4,50 19,96 13,60 11,49 20,36

W1_03_C rekenpunt woningen 7,50 20,20 13,80 11,76 20,61

W1_04_A rekenpunt woningen 1,50 19,04 12,76 10,50 19,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage C2182 KN - xx Leembruggenstraat in Hillegom
Resultaten vanwege HavenHet GeluidBuro

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haven
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

W1_04_B rekenpunt woningen 4,50 20,62 14,25 12,14 21,01

W1_04_C rekenpunt woningen 7,50 21,23 14,82 12,78 21,63

W1_05_A rekenpunt woningen 1,50 19,30 13,02 10,76 19,68

W1_05_B rekenpunt woningen 4,50 20,94 14,58 12,47 21,34

W1_05_C rekenpunt woningen 7,50 21,57 15,16 13,12 21,97

W1_06_A rekenpunt woningen 1,50 20,08 13,80 11,54 20,46

W1_06_B rekenpunt woningen 4,50 21,88 15,53 13,40 22,27

W1_06_C rekenpunt woningen 7,50 22,82 16,46 14,34 23,21

W1_07_A rekenpunt woningen 1,50 20,57 14,29 12,04 20,95

W1_07_B rekenpunt woningen 4,50 22,36 16,01 13,87 22,75

W1_07_C rekenpunt woningen 7,50 23,49 17,13 15,02 23,89

W1_08_A rekenpunt woningen 1,50 20,23 13,94 11,70 20,61

W1_08_B rekenpunt woningen 4,50 21,97 15,61 13,49 22,36

W1_08_C rekenpunt woningen 7,50 23,13 16,73 14,68 23,53

W1_09_A rekenpunt woningen 1,50 22,95 16,66 14,43 23,33

W1_09_B rekenpunt woningen 4,50 24,76 18,40 16,29 25,16

W1_09_C rekenpunt woningen 7,50 26,21 19,82 17,74 26,60

W1_10_A rekenpunt woningen 1,50 20,71 14,40 12,20 21,10

W1_10_B rekenpunt woningen 4,50 22,53 16,16 14,05 22,92

W1_10_C rekenpunt woningen 7,50 23,83 17,45 15,36 24,23

W1_11_A rekenpunt woningen 1,50 20,53 14,22 12,01 20,91

W1_11_B rekenpunt woningen 4,50 22,34 15,97 13,87 22,74

W1_11_C rekenpunt woningen 7,50 23,67 17,30 15,20 24,07

W1_12_A rekenpunt woningen 1,50 20,24 13,94 11,73 20,63

W1_12_B rekenpunt woningen 4,50 22,03 15,66 13,56 22,43

W1_12_C rekenpunt woningen 7,50 23,33 16,95 14,86 23,73

W1_13_A rekenpunt woningen 1,50 20,16 13,86 11,65 20,55

W1_13_B rekenpunt woningen 4,50 22,04 15,67 13,57 22,44

W1_13_C rekenpunt woningen 7,50 23,29 16,91 14,83 23,69

W1_14_A rekenpunt woningen 1,50 19,90 13,60 11,39 20,29

W1_14_B rekenpunt woningen 4,50 21,72 15,35 13,24 22,11

W1_14_C rekenpunt woningen 7,50 23,02 16,64 14,55 23,42

W1_15_A rekenpunt woningen 1,50 19,63 13,32 11,11 20,01

W1_15_B rekenpunt woningen 4,50 21,30 14,94 12,83 21,70

W1_15_C rekenpunt woningen 7,50 22,48 16,11 14,01 22,88

W1_16_A rekenpunt woningen 1,50 19,43 13,13 10,91 19,81

W1_16_B rekenpunt woningen 4,50 21,04 14,68 12,56 21,43

W1_16_C rekenpunt woningen 7,50 22,18 15,81 13,71 22,58

W2_01_A rekenpunt woningen 1,50 9,40 3,13 0,86 9,78

W2_01_B rekenpunt woningen 4,50 10,78 4,41 2,31 11,18

W2_01_C rekenpunt woningen 7,50 11,01 4,59 2,58 11,42

W2_02_A rekenpunt woningen 1,50 18,09 11,79 9,57 18,47

W2_02_B rekenpunt woningen 4,50 19,80 13,43 11,33 20,20

W2_02_C rekenpunt woningen 7,50 20,44 14,04 12,00 20,85

W2_03_A rekenpunt woningen 1,50 18,80 12,49 10,28 19,18

W2_03_B rekenpunt woningen 4,50 20,24 13,86 11,77 20,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage C2182 KN - xx Leembruggenstraat in Hillegom
Resultaten vanwege HavenHet GeluidBuro

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haven
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

W2_03_C rekenpunt woningen 7,50 20,98 14,58 12,53 21,38

W2_04_A rekenpunt woningen 1,50 19,48 13,16 10,97 19,87

W2_04_B rekenpunt woningen 4,50 20,94 14,57 12,47 21,34

W2_04_C rekenpunt woningen 7,50 21,70 15,31 13,25 22,10

W2_05_A rekenpunt woningen 1,50 19,41 13,11 10,90 19,80

W2_05_B rekenpunt woningen 4,50 20,96 14,59 12,50 21,36

W2_05_C rekenpunt woningen 7,50 21,82 15,41 13,37 22,22

W2_06_A rekenpunt woningen 1,50 19,75 13,45 11,23 20,13

W2_06_B rekenpunt woningen 4,50 21,46 15,10 12,99 21,86

W2_06_C rekenpunt woningen 7,50 22,57 16,18 14,12 22,97

W2_07_A rekenpunt woningen 1,50 19,32 13,02 10,80 19,70

W2_07_B rekenpunt woningen 4,50 21,13 14,76 12,66 21,53

W2_07_C rekenpunt woningen 7,50 22,55 16,17 14,10 22,95

W2_08_A rekenpunt woningen 1,50 19,25 12,95 10,73 19,63

W2_08_B rekenpunt woningen 4,50 20,79 14,42 12,32 21,19

W2_08_C rekenpunt woningen 7,50 21,66 15,25 13,21 22,06

W2_09_A rekenpunt woningen 1,50 19,74 13,44 11,22 20,12

W2_09_B rekenpunt woningen 4,50 21,21 14,84 12,74 21,61

W2_09_C rekenpunt woningen 7,50 22,06 15,66 13,62 22,47

W2_10_A rekenpunt woningen 1,50 21,75 15,45 13,23 22,13

W2_10_B rekenpunt woningen 4,50 23,58 17,21 15,11 23,98

W2_10_C rekenpunt woningen 7,50 25,33 18,95 16,86 25,73

W2_11_A rekenpunt woningen 1,50 18,99 12,69 10,47 19,37

W2_11_B rekenpunt woningen 4,50 20,83 14,46 12,36 21,23

W2_11_C rekenpunt woningen 7,50 22,60 16,23 14,14 23,00

W2_12_A rekenpunt woningen 1,50 19,22 12,92 10,70 19,60

W2_12_B rekenpunt woningen 4,50 21,15 14,79 12,67 21,54

W2_12_C rekenpunt woningen 7,50 22,81 16,45 14,33 23,20

W2_13_A rekenpunt woningen 1,50 19,47 13,17 10,95 19,85

W2_13_B rekenpunt woningen 4,50 21,42 15,06 12,95 21,82

W2_13_C rekenpunt woningen 7,50 22,92 16,55 14,46 23,32

W2_14_A rekenpunt woningen 1,50 19,12 12,82 10,60 19,50

W2_14_B rekenpunt woningen 4,50 21,05 14,69 12,57 21,44

W2_14_C rekenpunt woningen 7,50 22,23 15,85 13,77 22,63

W2_15_A rekenpunt woningen 1,50 18,99 12,70 10,47 19,37

W2_15_B rekenpunt woningen 4,50 20,95 14,59 12,47 21,34

W2_15_C rekenpunt woningen 7,50 22,17 15,79 13,70 22,57

W2_16_A rekenpunt woningen 1,50 19,08 12,78 10,55 19,46

W2_16_B rekenpunt woningen 4,50 21,03 14,67 12,55 21,42

W2_16_C rekenpunt woningen 7,50 22,17 15,80 13,70 22,57

W2_17_A rekenpunt woningen 1,50 18,89 12,60 10,36 19,27

W2_17_B rekenpunt woningen 4,50 20,75 14,39 12,27 21,14

W2_17_C rekenpunt woningen 7,50 22,11 15,75 13,64 22,51

W2_18_A rekenpunt woningen 1,50 18,79 12,50 10,26 19,17

W2_18_B rekenpunt woningen 4,50 20,67 14,31 12,19 21,06

W2_18_C rekenpunt woningen 7,50 21,99 15,64 13,50 22,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage C2182 KN - xx Leembruggenstraat in Hillegom
Resultaten vanwege LeembruggenstraatHet GeluidBuro

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leembruggenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

A3_01_A rekenpunt appartementen 1,50 5,02 -0,24 -5,95 4,67

A3_01_B rekenpunt appartementen 4,50 6,35 1,03 -4,73 5,96

A3_01_C rekenpunt appartementen 7,50 7,60 2,24 -3,55 7,19

A3_02_A rekenpunt appartementen 1,50 10,24 5,13 -0,46 10,00

A3_02_B rekenpunt appartementen 4,50 11,66 6,53 0,91 11,40

A3_02_C rekenpunt appartementen 7,50 12,78 7,62 1,99 12,50

A3_03_A rekenpunt appartementen 1,50 11,56 6,48 0,91 11,34

A3_03_B rekenpunt appartementen 4,50 12,92 7,81 2,22 12,68

A3_03_C rekenpunt appartementen 7,50 14,16 9,03 3,42 13,90

A3_04_A rekenpunt appartementen 1,50 15,42 10,35 4,79 15,21

A3_04_B rekenpunt appartementen 4,50 16,45 11,35 5,76 16,21

A3_04_C rekenpunt appartementen 7,50 17,24 12,11 6,51 16,99

A3_05_A rekenpunt appartementen 1,50 15,90 10,84 5,28 15,69

A3_05_B rekenpunt appartementen 4,50 16,83 11,72 6,14 16,59

A3_05_C rekenpunt appartementen 7,50 17,57 12,44 6,84 17,32

A3_06_A rekenpunt appartementen 1,50 36,42 31,32 25,73 36,18

A3_06_B rekenpunt appartementen 4,50 37,49 32,36 26,76 37,24

A3_06_C rekenpunt appartementen 7,50 37,45 32,32 26,70 37,19

A3_07_A rekenpunt appartementen 1,50 41,44 36,32 30,72 41,19

A3_07_B rekenpunt appartementen 4,50 41,97 36,84 31,22 41,71

A3_07_C rekenpunt appartementen 7,50 41,73 36,59 30,97 41,47

A3_08_A rekenpunt appartementen 1,50 39,51 34,40 28,80 39,27

A3_08_B rekenpunt appartementen 4,50 40,18 35,05 29,44 39,92

A3_08_C rekenpunt appartementen 7,50 40,02 34,88 29,26 39,76

A3_09_A rekenpunt appartementen 1,50 41,61 36,49 30,89 41,36

A3_09_B rekenpunt appartementen 4,50 42,02 36,89 31,27 41,76

A3_09_C rekenpunt appartementen 7,50 41,70 36,56 30,94 41,44

A3_10_A rekenpunt appartementen 1,50 40,14 35,02 29,42 39,89

A3_10_B rekenpunt appartementen 4,50 40,71 35,57 29,96 40,45

A3_10_C rekenpunt appartementen 7,50 40,50 35,36 29,74 40,24

A3_11_A rekenpunt appartementen 1,50 42,56 37,43 31,82 42,30

A3_11_B rekenpunt appartementen 4,50 42,87 37,73 32,11 42,61

A3_11_C rekenpunt appartementen 7,50 42,47 37,32 31,70 42,20

A3_12_A rekenpunt appartementen 1,50 37,19 32,08 26,48 36,95

A3_12_B rekenpunt appartementen 4,50 38,07 32,94 27,33 37,81

A3_12_C rekenpunt appartementen 7,50 37,95 32,81 27,19 37,69

W1_01_A rekenpunt woningen 1,50 15,24 10,17 4,61 15,03

W1_01_B rekenpunt woningen 4,50 16,19 11,08 5,48 15,95

W1_01_C rekenpunt woningen 7,50 16,74 11,60 5,98 16,48

W1_02_A rekenpunt woningen 1,50 7,53 2,44 -3,14 7,30

W1_02_B rekenpunt woningen 4,50 9,16 4,04 -1,56 8,91

W1_02_C rekenpunt woningen 7,50 11,26 6,15 0,56 11,02

W1_03_A rekenpunt woningen 1,50 0,97 -4,28 -9,98 0,63

W1_03_B rekenpunt woningen 4,50 2,71 -2,58 -8,32 2,34

W1_03_C rekenpunt woningen 7,50 5,60 0,38 -5,30 5,28

W1_04_A rekenpunt woningen 1,50 5,65 0,38 -5,33 5,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage C2182 KN - xx Leembruggenstraat in Hillegom
Resultaten vanwege LeembruggenstraatHet GeluidBuro

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leembruggenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

W1_04_B rekenpunt woningen 4,50 7,50 2,18 -3,57 7,12

W1_04_C rekenpunt woningen 7,50 9,74 4,43 -1,31 9,36

W1_05_A rekenpunt woningen 1,50 5,24 -0,04 -5,75 4,89

W1_05_B rekenpunt woningen 4,50 7,12 1,79 -3,97 6,73

W1_05_C rekenpunt woningen 7,50 9,28 3,96 -1,79 8,90

W1_06_A rekenpunt woningen 1,50 5,97 0,69 -5,03 5,61

W1_06_B rekenpunt woningen 4,50 7,91 2,57 -3,20 7,51

W1_06_C rekenpunt woningen 7,50 9,65 4,29 -1,50 9,24

W1_07_A rekenpunt woningen 1,50 2,66 -2,61 -8,32 2,31

W1_07_B rekenpunt woningen 4,50 4,84 -0,49 -6,25 4,45

W1_07_C rekenpunt woningen 7,50 6,25 0,94 -4,82 5,87

W1_08_A rekenpunt woningen 1,50 3,01 -2,26 -7,97 2,66

W1_08_B rekenpunt woningen 4,50 5,25 -0,08 -5,86 4,85

W1_08_C rekenpunt woningen 7,50 6,35 0,97 -4,84 5,92

W1_09_A rekenpunt woningen 1,50 38,04 32,92 27,32 37,79

W1_09_B rekenpunt woningen 4,50 38,34 33,20 27,58 38,08

W1_09_C rekenpunt woningen 7,50 37,95 32,80 27,18 37,68

W1_10_A rekenpunt woningen 1,50 45,46 40,31 34,69 45,19

W1_10_B rekenpunt woningen 4,50 44,98 39,82 34,20 44,71

W1_10_C rekenpunt woningen 7,50 43,92 38,76 33,13 43,64

W1_11_A rekenpunt woningen 1,50 45,75 40,60 34,98 45,48

W1_11_B rekenpunt woningen 4,50 45,25 40,10 34,47 44,98

W1_11_C rekenpunt woningen 7,50 44,17 39,01 33,38 43,89

W1_12_A rekenpunt woningen 1,50 45,98 40,83 35,21 45,71

W1_12_B rekenpunt woningen 4,50 45,47 40,32 34,69 45,20

W1_12_C rekenpunt woningen 7,50 44,39 39,23 33,60 44,11

W1_13_A rekenpunt woningen 1,50 44,94 39,79 34,16 44,67

W1_13_B rekenpunt woningen 4,50 45,04 39,88 34,25 44,76

W1_13_C rekenpunt woningen 7,50 44,03 38,87 33,23 43,75

W1_14_A rekenpunt woningen 1,50 43,08 37,94 32,32 42,82

W1_14_B rekenpunt woningen 4,50 43,13 37,98 32,35 42,86

W1_14_C rekenpunt woningen 7,50 42,54 37,38 31,75 42,26

W1_15_A rekenpunt woningen 1,50 40,05 34,92 29,32 39,80

W1_15_B rekenpunt woningen 4,50 40,60 35,45 29,84 40,34

W1_15_C rekenpunt woningen 7,50 40,38 35,23 29,61 40,11

W1_16_A rekenpunt woningen 1,50 37,40 32,29 26,70 37,16

W1_16_B rekenpunt woningen 4,50 38,39 33,26 27,65 38,13

W1_16_C rekenpunt woningen 7,50 38,36 33,22 27,60 38,10

W2_01_A rekenpunt woningen 1,50 10,44 5,36 -0,21 10,22

W2_01_B rekenpunt woningen 4,50 11,89 6,78 1,19 11,65

W2_01_C rekenpunt woningen 7,50 12,95 7,82 2,21 12,69

W2_02_A rekenpunt woningen 1,50 35,98 30,87 25,28 35,74

W2_02_B rekenpunt woningen 4,50 37,05 31,92 26,32 36,80

W2_02_C rekenpunt woningen 7,50 36,99 31,85 26,23 36,73

W2_03_A rekenpunt woningen 1,50 38,30 33,19 27,59 38,06

W2_03_B rekenpunt woningen 4,50 39,07 33,94 28,33 38,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-4-2015 17:01:50Geomilieu V2.62



Bijlage C2182 KN - xx Leembruggenstraat in Hillegom
Resultaten vanwege LeembruggenstraatHet GeluidBuro

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leembruggenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

W2_03_C rekenpunt woningen 7,50 38,95 33,80 28,18 38,68

W2_04_A rekenpunt woningen 1,50 40,52 35,39 29,78 40,26

W2_04_B rekenpunt woningen 4,50 40,95 35,81 30,19 40,69

W2_04_C rekenpunt woningen 7,50 40,66 35,51 29,88 40,39

W2_05_A rekenpunt woningen 1,50 41,80 36,66 31,05 41,54

W2_05_B rekenpunt woningen 4,50 42,59 37,43 31,81 42,32

W2_05_C rekenpunt woningen 7,50 42,09 36,94 31,31 41,82

W2_06_A rekenpunt woningen 1,50 43,01 37,87 32,26 42,75

W2_06_B rekenpunt woningen 4,50 43,12 37,98 32,35 42,85

W2_06_C rekenpunt woningen 7,50 42,57 37,42 31,79 42,30

W2_07_A rekenpunt woningen 1,50 43,07 37,94 32,33 42,81

W2_07_B rekenpunt woningen 4,50 43,18 38,03 32,41 42,91

W2_07_C rekenpunt woningen 7,50 42,63 37,48 31,85 42,36

W2_08_A rekenpunt woningen 1,50 42,92 37,78 32,17 42,66

W2_08_B rekenpunt woningen 4,50 42,98 37,83 32,21 42,71

W2_08_C rekenpunt woningen 7,50 42,41 37,26 31,64 42,14

W2_09_A rekenpunt woningen 1,50 42,65 37,52 31,91 42,39

W2_09_B rekenpunt woningen 4,50 42,71 37,56 31,94 42,44

W2_09_C rekenpunt woningen 7,50 42,15 37,00 31,37 41,88

W2_10_A rekenpunt woningen 1,50 36,64 31,53 25,93 36,40

W2_10_B rekenpunt woningen 4,50 37,17 32,03 26,42 36,91

W2_10_C rekenpunt woningen 7,50 36,94 31,80 26,18 36,68

W2_11_A rekenpunt woningen 1,50 12,15 7,00 1,38 11,88

W2_11_B rekenpunt woningen 4,50 14,58 9,39 3,73 14,28

W2_11_C rekenpunt woningen 7,50 15,77 10,54 4,86 15,45

W2_12_A rekenpunt woningen 1,50 17,50 12,41 6,84 17,28

W2_12_B rekenpunt woningen 4,50 19,75 14,63 9,02 19,50

W2_12_C rekenpunt woningen 7,50 20,54 15,39 9,77 20,27

W2_13_A rekenpunt woningen 1,50 16,30 11,21 5,62 16,07

W2_13_B rekenpunt woningen 4,50 18,54 13,41 7,80 18,28

W2_13_C rekenpunt woningen 7,50 19,50 14,34 8,70 19,22

W2_14_A rekenpunt woningen 1,50 15,20 10,08 4,49 14,96

W2_14_B rekenpunt woningen 4,50 17,38 12,23 6,61 17,11

W2_14_C rekenpunt woningen 7,50 18,57 13,38 7,73 18,27

W2_15_A rekenpunt woningen 1,50 13,77 8,64 3,03 13,51

W2_15_B rekenpunt woningen 4,50 15,89 10,72 5,08 15,61

W2_15_C rekenpunt woningen 7,50 17,25 12,04 6,37 16,94

W2_16_A rekenpunt woningen 1,50 13,75 8,61 3,00 13,49

W2_16_B rekenpunt woningen 4,50 15,81 10,63 4,98 15,52

W2_16_C rekenpunt woningen 7,50 17,37 12,15 6,48 17,05

W2_17_A rekenpunt woningen 1,50 12,08 6,89 1,24 11,78

W2_17_B rekenpunt woningen 4,50 14,11 8,88 3,20 13,79

W2_17_C rekenpunt woningen 7,50 15,87 10,60 4,89 15,52

W2_18_A rekenpunt woningen 1,50 9,48 4,19 -1,55 9,11

W2_18_B rekenpunt woningen 4,50 11,57 6,23 0,46 11,17

W2_18_C rekenpunt woningen 7,50 13,47 8,11 2,32 13,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage C2182 KN - xx Leembruggenstraat in Hillegom
Resultaten vanwege BrouwerpleinHet GeluidBuro

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brouwerplein
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

A3_01_A rekenpunt appartementen 1,50 -0,42 -5,71 -11,44 -0,78

A3_01_B rekenpunt appartementen 4,50 1,38 -3,95 -9,72 0,99

A3_01_C rekenpunt appartementen 7,50 2,10 -3,26 -9,06 1,68

A3_02_A rekenpunt appartementen 1,50 -0,72 -5,98 -11,70 -1,07

A3_02_B rekenpunt appartementen 4,50 0,65 -4,69 -10,46 0,25

A3_02_C rekenpunt appartementen 7,50 1,29 -4,08 -9,89 0,87

A3_03_A rekenpunt appartementen 1,50 -1,16 -6,42 -12,13 -1,51

A3_03_B rekenpunt appartementen 4,50 0,22 -5,11 -10,88 -0,17

A3_03_C rekenpunt appartementen 7,50 0,86 -4,51 -10,31 0,44

A3_04_A rekenpunt appartementen 1,50 -2,93 -8,19 -13,90 -3,28

A3_04_B rekenpunt appartementen 4,50 -1,59 -6,93 -12,69 -1,99

A3_04_C rekenpunt appartementen 7,50 -1,00 -6,37 -12,18 -1,42

A3_05_A rekenpunt appartementen 1,50 -2,73 -8,00 -13,71 -3,08

A3_05_B rekenpunt appartementen 4,50 -1,40 -6,74 -12,51 -1,80

A3_05_C rekenpunt appartementen 7,50 -0,83 -6,21 -12,03 -1,26

A3_06_A rekenpunt appartementen 1,50 2,34 -2,94 -8,66 1,98

A3_06_B rekenpunt appartementen 4,50 3,77 -1,56 -7,33 3,38

A3_06_C rekenpunt appartementen 7,50 5,22 -0,14 -5,94 4,80

A3_07_A rekenpunt appartementen 1,50 12,54 7,34 1,68 12,24

A3_07_B rekenpunt appartementen 4,50 14,04 8,79 3,09 13,70

A3_07_C rekenpunt appartementen 7,50 15,35 10,08 4,36 15,00

A3_08_A rekenpunt appartementen 1,50 9,70 4,43 -1,29 9,35

A3_08_B rekenpunt appartementen 4,50 11,67 6,34 0,58 11,28

A3_08_C rekenpunt appartementen 7,50 14,40 9,05 3,26 13,99

A3_09_A rekenpunt appartementen 1,50 11,28 6,00 0,27 10,92

A3_09_B rekenpunt appartementen 4,50 13,18 7,85 2,08 12,79

A3_09_C rekenpunt appartementen 7,50 15,06 9,72 3,94 14,66

A3_10_A rekenpunt appartementen 1,50 11,23 5,95 0,23 10,87

A3_10_B rekenpunt appartementen 4,50 13,61 8,28 2,52 13,22

A3_10_C rekenpunt appartementen 7,50 16,53 11,18 5,40 16,12

A3_11_A rekenpunt appartementen 1,50 12,09 6,80 1,07 11,73

A3_11_B rekenpunt appartementen 4,50 14,54 9,20 3,44 14,14

A3_11_C rekenpunt appartementen 7,50 17,14 11,81 6,04 16,75

A3_12_A rekenpunt appartementen 1,50 12,54 7,25 1,51 12,17

A3_12_B rekenpunt appartementen 4,50 15,03 9,70 3,93 14,64

A3_12_C rekenpunt appartementen 7,50 17,91 12,58 6,81 17,52

W1_01_A rekenpunt woningen 1,50 -2,23 -7,49 -13,19 -2,57

W1_01_B rekenpunt woningen 4,50 -0,91 -6,23 -11,99 -1,30

W1_01_C rekenpunt woningen 7,50 -1,65 -7,00 -12,78 -2,06

W1_02_A rekenpunt woningen 1,50 -9,97 -15,23 -20,94 -10,32

W1_02_B rekenpunt woningen 4,50 -8,62 -13,96 -19,74 -9,02

W1_02_C rekenpunt woningen 7,50 -8,08 -13,47 -19,29 -8,52

W1_03_A rekenpunt woningen 1,50 -6,95 -12,21 -17,91 -7,29

W1_03_B rekenpunt woningen 4,50 -5,75 -11,07 -16,84 -6,14

W1_03_C rekenpunt woningen 7,50 -10,17 -15,55 -21,36 -10,60

W1_04_A rekenpunt woningen 1,50 -0,72 -5,98 -11,69 -1,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage C2182 KN - xx Leembruggenstraat in Hillegom
Resultaten vanwege BrouwerpleinHet GeluidBuro

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brouwerplein
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

W1_04_B rekenpunt woningen 4,50 0,77 -4,55 -10,30 0,39

W1_04_C rekenpunt woningen 7,50 -3,76 -9,12 -14,90 -4,17

W1_05_A rekenpunt woningen 1,50 -0,01 -5,27 -10,98 -0,36

W1_05_B rekenpunt woningen 4,50 1,27 -4,06 -9,82 0,88

W1_05_C rekenpunt woningen 7,50 -2,10 -7,46 -13,25 -2,51

W1_06_A rekenpunt woningen 1,50 -1,06 -6,32 -12,03 -1,41

W1_06_B rekenpunt woningen 4,50 0,22 -5,12 -10,89 -0,18

W1_06_C rekenpunt woningen 7,50 -1,77 -7,15 -12,96 -2,20

W1_07_A rekenpunt woningen 1,50 -2,59 -7,85 -13,55 -2,93

W1_07_B rekenpunt woningen 4,50 -1,18 -6,50 -12,27 -1,57

W1_07_C rekenpunt woningen 7,50 -0,48 -5,84 -11,63 -0,89

W1_08_A rekenpunt woningen 1,50 -2,07 -7,33 -13,03 -2,41

W1_08_B rekenpunt woningen 4,50 -0,69 -6,02 -11,79 -1,08

W1_08_C rekenpunt woningen 7,50 -0,06 -5,44 -11,24 -0,49

W1_09_A rekenpunt woningen 1,50 12,96 7,83 2,23 12,71

W1_09_B rekenpunt woningen 4,50 14,13 8,96 3,32 13,85

W1_09_C rekenpunt woningen 7,50 15,17 9,98 4,31 14,87

W1_10_A rekenpunt woningen 1,50 12,63 7,46 1,82 12,35

W1_10_B rekenpunt woningen 4,50 14,20 8,98 3,30 13,88

W1_10_C rekenpunt woningen 7,50 15,70 10,46 4,76 15,37

W1_11_A rekenpunt woningen 1,50 9,67 4,38 -1,36 9,30

W1_11_B rekenpunt woningen 4,50 11,83 6,49 0,72 11,43

W1_11_C rekenpunt woningen 7,50 14,22 8,90 3,15 13,84

W1_12_A rekenpunt woningen 1,50 10,14 4,84 -0,90 9,77

W1_12_B rekenpunt woningen 4,50 11,96 6,62 0,85 11,56

W1_12_C rekenpunt woningen 7,50 14,10 8,78 3,02 13,71

W1_13_A rekenpunt woningen 1,50 10,99 5,68 -0,08 10,61

W1_13_B rekenpunt woningen 4,50 12,38 7,04 1,26 11,98

W1_13_C rekenpunt woningen 7,50 13,98 8,64 2,86 13,58

W1_14_A rekenpunt woningen 1,50 10,85 5,55 -0,19 10,48

W1_14_B rekenpunt woningen 4,50 12,22 6,88 1,11 11,82

W1_14_C rekenpunt woningen 7,50 13,68 8,33 2,56 13,28

W1_15_A rekenpunt woningen 1,50 10,26 4,97 -0,76 9,90

W1_15_B rekenpunt woningen 4,50 11,74 6,41 0,64 11,35

W1_15_C rekenpunt woningen 7,50 13,22 7,87 2,10 12,82

W1_16_A rekenpunt woningen 1,50 8,92 3,64 -2,09 8,56

W1_16_B rekenpunt woningen 4,50 10,55 5,22 -0,54 10,16

W1_16_C rekenpunt woningen 7,50 12,46 7,11 1,33 12,05

W2_01_A rekenpunt woningen 1,50 0,22 -5,07 -10,81 -0,15

W2_01_B rekenpunt woningen 4,50 1,82 -3,52 -9,29 1,42

W2_01_C rekenpunt woningen 7,50 2,54 -2,84 -8,64 2,11

W2_02_A rekenpunt woningen 1,50 5,37 0,10 -5,62 5,02

W2_02_B rekenpunt woningen 4,50 7,76 2,43 -3,33 7,37

W2_02_C rekenpunt woningen 7,50 10,05 4,69 -1,09 9,64

W2_03_A rekenpunt woningen 1,50 4,64 -0,63 -6,35 4,29

W2_03_B rekenpunt woningen 4,50 6,82 1,50 -4,27 6,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage C2182 KN - xx Leembruggenstraat in Hillegom
Resultaten vanwege BrouwerpleinHet GeluidBuro

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brouwerplein
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

W2_03_C rekenpunt woningen 7,50 8,76 3,40 -2,40 8,34

W2_04_A rekenpunt woningen 1,50 1,49 -3,79 -9,53 1,13

W2_04_B rekenpunt woningen 4,50 2,63 -2,71 -8,48 2,23

W2_04_C rekenpunt woningen 7,50 3,29 -2,08 -7,87 2,87

W2_05_A rekenpunt woningen 1,50 3,13 -2,19 -7,95 2,74

W2_05_B rekenpunt woningen 4,50 3,98 -1,37 -7,16 3,57

W2_05_C rekenpunt woningen 7,50 4,78 -0,58 -6,37 4,37

W2_06_A rekenpunt woningen 1,50 8,54 3,38 -2,25 8,26

W2_06_B rekenpunt woningen 4,50 9,68 4,48 -1,19 9,37

W2_06_C rekenpunt woningen 7,50 10,70 5,46 -0,23 10,37

W2_07_A rekenpunt woningen 1,50 5,56 0,27 -5,45 5,20

W2_07_B rekenpunt woningen 4,50 7,88 2,55 -3,22 7,49

W2_07_C rekenpunt woningen 7,50 10,05 4,71 -1,06 9,65

W2_08_A rekenpunt woningen 1,50 12,04 6,91 1,30 11,78

W2_08_B rekenpunt woningen 4,50 14,00 8,83 3,18 13,71

W2_08_C rekenpunt woningen 7,50 15,61 10,40 4,73 15,30

W2_09_A rekenpunt woningen 1,50 6,23 0,95 -4,78 5,87

W2_09_B rekenpunt woningen 4,50 8,74 3,41 -2,36 8,35

W2_09_C rekenpunt woningen 7,50 10,82 5,47 -0,32 10,41

W2_10_A rekenpunt woningen 1,50 26,18 21,10 15,53 25,96

W2_10_B rekenpunt woningen 4,50 28,28 23,17 17,57 28,04

W2_10_C rekenpunt woningen 7,50 28,76 23,62 18,00 28,50

W2_11_A rekenpunt woningen 1,50 26,86 21,77 16,19 26,63

W2_11_B rekenpunt woningen 4,50 28,88 23,75 18,14 28,62

W2_11_C rekenpunt woningen 7,50 29,49 24,33 18,70 29,21

W2_12_A rekenpunt woningen 1,50 24,81 19,70 14,12 24,57

W2_12_B rekenpunt woningen 4,50 27,05 21,91 16,29 26,79

W2_12_C rekenpunt woningen 7,50 27,83 22,66 17,02 27,55

W2_13_A rekenpunt woningen 1,50 23,11 18,00 12,41 22,87

W2_13_B rekenpunt woningen 4,50 25,53 20,38 14,75 25,26

W2_13_C rekenpunt woningen 7,50 26,56 21,38 15,72 26,27

W2_14_A rekenpunt woningen 1,50 20,70 15,56 9,94 20,44

W2_14_B rekenpunt woningen 4,50 23,28 18,09 12,44 22,98

W2_14_C rekenpunt woningen 7,50 24,76 19,54 13,87 24,44

W2_15_A rekenpunt woningen 1,50 19,25 14,09 8,45 18,97

W2_15_B rekenpunt woningen 4,50 21,90 16,69 11,01 21,59

W2_15_C rekenpunt woningen 7,50 23,82 18,58 12,89 23,49

W2_16_A rekenpunt woningen 1,50 17,92 12,72 7,07 17,62

W2_16_B rekenpunt woningen 4,50 20,71 15,47 9,77 20,38

W2_16_C rekenpunt woningen 7,50 22,87 17,61 11,90 22,52

W2_17_A rekenpunt woningen 1,50 17,74 12,54 6,89 17,44

W2_17_B rekenpunt woningen 4,50 20,36 15,11 9,41 20,02

W2_17_C rekenpunt woningen 7,50 22,75 17,49 11,78 22,40

W2_18_A rekenpunt woningen 1,50 18,10 12,93 7,30 17,82

W2_18_B rekenpunt woningen 4,50 20,49 15,27 9,59 20,17

W2_18_C rekenpunt woningen 7,50 22,67 17,42 11,73 22,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage C2182 KN - xx Leembruggenstraat in Hillegom
Resultaten vanwege EboralaanHet GeluidBuro

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eboralaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

A3_01_A rekenpunt appartementen 1,50 22,24 17,17 11,60 22,02

A3_01_B rekenpunt appartementen 4,50 23,92 18,81 13,22 23,68

A3_01_C rekenpunt appartementen 7,50 25,16 20,02 14,41 24,90

A3_02_A rekenpunt appartementen 1,50 23,82 18,75 13,19 23,61

A3_02_B rekenpunt appartementen 4,50 25,44 20,34 14,76 25,21

A3_02_C rekenpunt appartementen 7,50 26,66 21,54 15,93 26,41

A3_03_A rekenpunt appartementen 1,50 23,98 18,91 13,36 23,77

A3_03_B rekenpunt appartementen 4,50 25,59 20,49 14,91 25,36

A3_03_C rekenpunt appartementen 7,50 26,85 21,73 16,14 26,61

A3_04_A rekenpunt appartementen 1,50 24,11 19,04 13,49 23,90

A3_04_B rekenpunt appartementen 4,50 25,71 20,61 15,03 25,48

A3_04_C rekenpunt appartementen 7,50 26,97 21,86 16,26 26,73

A3_05_A rekenpunt appartementen 1,50 24,11 19,05 13,50 23,91

A3_05_B rekenpunt appartementen 4,50 25,68 20,59 15,01 25,45

A3_05_C rekenpunt appartementen 7,50 26,93 21,81 16,22 26,69

A3_06_A rekenpunt appartementen 1,50 19,85 14,79 9,24 19,65

A3_06_B rekenpunt appartementen 4,50 21,15 16,06 10,49 20,93

A3_06_C rekenpunt appartementen 7,50 22,19 17,08 11,49 21,95

A3_07_A rekenpunt appartementen 1,50 14,14 9,04 3,46 13,91

A3_07_B rekenpunt appartementen 4,50 15,12 9,99 4,39 14,87

A3_07_C rekenpunt appartementen 7,50 16,30 11,15 5,53 16,03

A3_08_A rekenpunt appartementen 1,50 6,79 1,52 -4,21 6,43

A3_08_B rekenpunt appartementen 4,50 8,17 2,87 -2,87 7,80

A3_08_C rekenpunt appartementen 7,50 10,35 5,07 -0,65 9,99

A3_09_A rekenpunt appartementen 1,50 6,37 1,09 -4,63 6,01

A3_09_B rekenpunt appartementen 4,50 7,65 2,34 -3,42 7,27

A3_09_C rekenpunt appartementen 7,50 9,23 3,91 -1,85 8,84

A3_10_A rekenpunt appartementen 1,50 13,71 8,61 3,03 13,48

A3_10_B rekenpunt appartementen 4,50 14,78 9,65 4,04 14,52

A3_10_C rekenpunt appartementen 7,50 15,72 10,57 4,94 15,45

A3_11_A rekenpunt appartementen 1,50 8,58 3,39 -2,26 8,28

A3_11_B rekenpunt appartementen 4,50 9,88 4,66 -1,02 9,56

A3_11_C rekenpunt appartementen 7,50 11,21 5,97 0,28 10,88

A3_12_A rekenpunt appartementen 1,50 17,60 12,51 6,94 17,38

A3_12_B rekenpunt appartementen 4,50 19,33 14,21 8,60 19,08

A3_12_C rekenpunt appartementen 7,50 20,65 15,49 9,86 20,37

W1_01_A rekenpunt woningen 1,50 23,31 18,25 12,69 23,10

W1_01_B rekenpunt woningen 4,50 24,78 19,69 14,12 24,56

W1_01_C rekenpunt woningen 7,50 25,97 20,86 15,27 25,73

W1_02_A rekenpunt woningen 1,50 15,68 10,61 5,05 15,47

W1_02_B rekenpunt woningen 4,50 17,15 12,06 6,47 16,92

W1_02_C rekenpunt woningen 7,50 18,59 13,48 7,89 18,35

W1_03_A rekenpunt woningen 1,50 15,47 10,40 4,84 15,26

W1_03_B rekenpunt woningen 4,50 16,92 11,82 6,23 16,68

W1_03_C rekenpunt woningen 7,50 18,29 13,18 7,59 18,05

W1_04_A rekenpunt woningen 1,50 15,27 10,20 4,64 15,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage C2182 KN - xx Leembruggenstraat in Hillegom
Resultaten vanwege EboralaanHet GeluidBuro

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eboralaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

W1_04_B rekenpunt woningen 4,50 16,69 11,58 6,00 16,45

W1_04_C rekenpunt woningen 7,50 18,09 12,98 7,39 17,85

W1_05_A rekenpunt woningen 1,50 15,20 10,13 4,57 14,99

W1_05_B rekenpunt woningen 4,50 16,50 11,40 5,81 16,26

W1_05_C rekenpunt woningen 7,50 17,78 12,67 7,07 17,54

W1_06_A rekenpunt woningen 1,50 15,15 10,08 4,52 14,94

W1_06_B rekenpunt woningen 4,50 16,43 11,33 5,75 16,20

W1_06_C rekenpunt woningen 7,50 17,81 12,70 7,11 17,57

W1_07_A rekenpunt woningen 1,50 14,92 9,86 4,30 14,71

W1_07_B rekenpunt woningen 4,50 16,15 11,06 5,47 15,92

W1_07_C rekenpunt woningen 7,50 17,46 12,36 6,77 17,22

W1_08_A rekenpunt woningen 1,50 14,42 9,36 3,80 14,21

W1_08_B rekenpunt woningen 4,50 15,60 10,50 4,92 15,37

W1_08_C rekenpunt woningen 7,50 16,83 11,72 6,12 16,59

W1_09_A rekenpunt woningen 1,50 9,91 4,80 -0,79 9,67

W1_09_B rekenpunt woningen 4,50 10,88 5,74 0,12 10,62

W1_09_C rekenpunt woningen 7,50 12,54 7,37 1,73 12,26

W1_10_A rekenpunt woningen 1,50 18,94 13,86 8,30 18,72

W1_10_B rekenpunt woningen 4,50 19,98 14,88 9,30 19,75

W1_10_C rekenpunt woningen 7,50 20,91 15,78 10,17 20,65

W1_11_A rekenpunt woningen 1,50 19,44 14,38 8,81 19,23

W1_11_B rekenpunt woningen 4,50 20,57 15,48 9,89 20,34

W1_11_C rekenpunt woningen 7,50 21,52 16,39 10,79 21,27

W1_12_A rekenpunt woningen 1,50 20,34 15,27 9,71 20,13

W1_12_B rekenpunt woningen 4,50 21,53 16,43 10,85 21,30

W1_12_C rekenpunt woningen 7,50 22,50 17,38 11,78 22,25

W1_13_A rekenpunt woningen 1,50 20,62 15,55 10,00 20,41

W1_13_B rekenpunt woningen 4,50 21,86 16,77 11,19 21,63

W1_13_C rekenpunt woningen 7,50 22,88 17,76 12,16 22,63

W1_14_A rekenpunt woningen 1,50 21,24 16,17 10,62 21,03

W1_14_B rekenpunt woningen 4,50 22,54 17,45 11,87 22,31

W1_14_C rekenpunt woningen 7,50 23,60 18,48 12,88 23,35

W1_15_A rekenpunt woningen 1,50 21,59 16,52 10,97 21,38

W1_15_B rekenpunt woningen 4,50 22,95 17,85 12,27 22,72

W1_15_C rekenpunt woningen 7,50 24,03 18,92 13,32 23,79

W1_16_A rekenpunt woningen 1,50 22,21 17,15 11,59 22,00

W1_16_B rekenpunt woningen 4,50 23,64 18,55 12,97 23,41

W1_16_C rekenpunt woningen 7,50 24,79 19,67 14,07 24,54

W2_01_A rekenpunt woningen 1,50 22,73 17,65 12,09 22,51

W2_01_B rekenpunt woningen 4,50 24,57 19,46 13,87 24,33

W2_01_C rekenpunt woningen 7,50 25,76 20,62 15,01 25,50

W2_02_A rekenpunt woningen 1,50 19,08 13,99 8,42 18,86

W2_02_B rekenpunt woningen 4,50 20,75 15,63 10,04 20,51

W2_02_C rekenpunt woningen 7,50 22,01 16,87 11,25 21,75

W2_03_A rekenpunt woningen 1,50 18,23 13,14 7,57 18,01

W2_03_B rekenpunt woningen 4,50 19,75 14,63 9,03 19,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-4-2015 17:01:10Geomilieu V2.62



Bijlage C2182 KN - xx Leembruggenstraat in Hillegom
Resultaten vanwege EboralaanHet GeluidBuro

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eboralaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

W2_03_C rekenpunt woningen 7,50 20,98 15,83 10,21 20,71

W2_04_A rekenpunt woningen 1,50 18,19 13,11 7,54 17,97

W2_04_B rekenpunt woningen 4,50 19,67 14,55 8,96 19,43

W2_04_C rekenpunt woningen 7,50 20,91 15,77 10,15 20,65

W2_05_A rekenpunt woningen 1,50 18,11 13,03 7,46 17,89

W2_05_B rekenpunt woningen 4,50 19,52 14,40 8,81 19,28

W2_05_C rekenpunt woningen 7,50 20,73 15,59 9,98 20,47

W2_06_A rekenpunt woningen 1,50 16,19 11,09 5,50 15,95

W2_06_B rekenpunt woningen 4,50 17,63 12,50 6,89 17,37

W2_06_C rekenpunt woningen 7,50 18,92 13,75 8,12 18,64

W2_07_A rekenpunt woningen 1,50 16,09 10,99 5,40 15,85

W2_07_B rekenpunt woningen 4,50 17,48 12,34 6,73 17,22

W2_07_C rekenpunt woningen 7,50 18,71 13,55 7,91 18,43

W2_08_A rekenpunt woningen 1,50 15,56 10,45 4,86 15,32

W2_08_B rekenpunt woningen 4,50 16,90 11,75 6,14 16,64

W2_08_C rekenpunt woningen 7,50 18,23 13,06 7,42 17,95

W2_09_A rekenpunt woningen 1,50 15,16 10,05 4,46 14,92

W2_09_B rekenpunt woningen 4,50 16,52 11,37 5,75 16,25

W2_09_C rekenpunt woningen 7,50 17,80 12,63 6,99 17,52

W2_10_A rekenpunt woningen 1,50 7,40 2,21 -3,45 7,10

W2_10_B rekenpunt woningen 4,50 8,81 3,56 -2,13 8,48

W2_10_C rekenpunt woningen 7,50 10,74 5,47 -0,25 10,39

W2_11_A rekenpunt woningen 1,50 18,31 13,24 7,68 18,10

W2_11_B rekenpunt woningen 4,50 19,74 14,63 9,05 19,50

W2_11_C rekenpunt woningen 7,50 20,83 15,71 10,10 20,58

W2_12_A rekenpunt woningen 1,50 18,41 13,33 7,77 18,19

W2_12_B rekenpunt woningen 4,50 19,80 14,70 9,12 19,57

W2_12_C rekenpunt woningen 7,50 20,91 15,78 10,18 20,66

W2_13_A rekenpunt woningen 1,50 18,03 12,96 7,39 17,81

W2_13_B rekenpunt woningen 4,50 19,42 14,31 8,72 19,18

W2_13_C rekenpunt woningen 7,50 20,55 15,42 9,81 20,29

W2_14_A rekenpunt woningen 1,50 19,62 14,55 8,99 19,41

W2_14_B rekenpunt woningen 4,50 21,07 15,96 10,38 20,83

W2_14_C rekenpunt woningen 7,50 22,24 17,11 11,51 21,99

W2_15_A rekenpunt woningen 1,50 20,66 15,60 10,04 20,45

W2_15_B rekenpunt woningen 4,50 22,14 17,04 11,46 21,91

W2_15_C rekenpunt woningen 7,50 23,28 18,15 12,55 23,03

W2_16_A rekenpunt woningen 1,50 20,09 15,02 9,46 19,88

W2_16_B rekenpunt woningen 4,50 21,68 16,58 11,00 21,45

W2_16_C rekenpunt woningen 7,50 22,85 17,72 12,12 22,60

W2_17_A rekenpunt woningen 1,50 20,52 15,45 9,89 20,31

W2_17_B rekenpunt woningen 4,50 22,18 17,08 11,49 21,94

W2_17_C rekenpunt woningen 7,50 23,28 18,15 12,55 23,03

W2_18_A rekenpunt woningen 1,50 21,80 16,73 11,17 21,59

W2_18_B rekenpunt woningen 4,50 23,67 18,57 12,99 23,44

W2_18_C rekenpunt woningen 7,50 24,75 19,63 14,03 24,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-4-2015 17:01:10Geomilieu V2.62



Bijlage C2182 KN - xx Leembruggenstraat in Hillegom
Resultaten vanwege Monseigneur van LeeuwenstraatHet GeluidBuro

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Monseigneur van Leeuwenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

A3_01_A rekenpunt appartementen 1,50 22,36 17,29 11,73 22,15

A3_01_B rekenpunt appartementen 4,50 23,58 18,48 12,90 23,35

A3_01_C rekenpunt appartementen 7,50 24,73 19,61 14,01 24,48

A3_02_A rekenpunt appartementen 1,50 22,70 17,63 12,08 22,49

A3_02_B rekenpunt appartementen 4,50 23,95 18,85 13,27 23,72

A3_02_C rekenpunt appartementen 7,50 25,01 19,90 14,30 24,77

A3_03_A rekenpunt appartementen 1,50 23,20 18,14 12,59 23,00

A3_03_B rekenpunt appartementen 4,50 24,58 19,49 13,91 24,35

A3_03_C rekenpunt appartementen 7,50 25,74 20,63 15,03 25,50

A3_04_A rekenpunt appartementen 1,50 23,38 18,32 12,76 23,17

A3_04_B rekenpunt appartementen 4,50 24,90 19,81 14,23 24,67

A3_04_C rekenpunt appartementen 7,50 26,19 21,08 15,49 25,95

A3_05_A rekenpunt appartementen 1,50 23,72 18,66 13,10 23,51

A3_05_B rekenpunt appartementen 4,50 25,31 20,22 14,64 25,08

A3_05_C rekenpunt appartementen 7,50 26,63 21,52 15,92 26,39

A3_06_A rekenpunt appartementen 1,50 23,55 18,49 12,93 23,34

A3_06_B rekenpunt appartementen 4,50 25,09 19,99 14,41 24,86

A3_06_C rekenpunt appartementen 7,50 26,31 21,19 15,59 26,06

A3_07_A rekenpunt appartementen 1,50 12,95 7,84 2,24 12,71

A3_07_B rekenpunt appartementen 4,50 14,14 8,98 3,35 13,86

A3_07_C rekenpunt appartementen 7,50 15,51 10,33 4,69 15,22

A3_08_A rekenpunt appartementen 1,50 15,92 10,83 5,26 15,70

A3_08_B rekenpunt appartementen 4,50 17,02 11,91 6,31 16,78

A3_08_C rekenpunt appartementen 7,50 18,10 12,96 7,35 17,84

A3_09_A rekenpunt appartementen 1,50 7,84 2,56 -3,16 7,48

A3_09_B rekenpunt appartementen 4,50 9,71 4,41 -1,33 9,34

A3_09_C rekenpunt appartementen 7,50 11,71 6,43 0,70 11,35

A3_10_A rekenpunt appartementen 1,50 8,65 3,46 -2,20 8,35

A3_10_B rekenpunt appartementen 4,50 10,02 4,79 -0,90 9,69

A3_10_C rekenpunt appartementen 7,50 11,55 6,30 0,60 11,21

A3_11_A rekenpunt appartementen 1,50 10,87 5,73 0,11 10,61

A3_11_B rekenpunt appartementen 4,50 11,90 6,72 1,07 11,61

A3_11_C rekenpunt appartementen 7,50 13,11 7,92 2,25 12,81

A3_12_A rekenpunt appartementen 1,50 7,07 1,95 -3,66 6,82

A3_12_B rekenpunt appartementen 4,50 8,09 2,93 -2,70 7,81

A3_12_C rekenpunt appartementen 7,50 9,81 4,62 -1,04 9,51

W1_01_A rekenpunt woningen 1,50 24,22 19,16 13,61 24,02

W1_01_B rekenpunt woningen 4,50 25,93 20,83 15,25 25,70

W1_01_C rekenpunt woningen 7,50 27,25 22,14 16,54 27,01

W1_02_A rekenpunt woningen 1,50 24,38 19,31 13,75 24,17

W1_02_B rekenpunt woningen 4,50 26,00 20,90 15,31 25,76

W1_02_C rekenpunt woningen 7,50 27,33 22,22 16,62 27,09

W1_03_A rekenpunt woningen 1,50 24,07 19,01 13,45 23,86

W1_03_B rekenpunt woningen 4,50 25,67 20,57 14,98 25,43

W1_03_C rekenpunt woningen 7,50 27,09 21,97 16,38 26,85

W1_04_A rekenpunt woningen 1,50 23,67 18,60 13,04 23,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-4-2015 17:02:14Geomilieu V2.62



Bijlage C2182 KN - xx Leembruggenstraat in Hillegom
Resultaten vanwege Monseigneur van LeeuwenstraatHet GeluidBuro

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Monseigneur van Leeuwenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

W1_04_B rekenpunt woningen 4,50 25,20 20,10 14,51 24,96

W1_04_C rekenpunt woningen 7,50 26,59 21,47 15,88 26,35

W1_05_A rekenpunt woningen 1,50 23,36 18,29 12,73 23,15

W1_05_B rekenpunt woningen 4,50 24,83 19,73 14,14 24,59

W1_05_C rekenpunt woningen 7,50 26,19 21,07 15,47 25,94

W1_06_A rekenpunt woningen 1,50 23,02 17,95 12,39 22,81

W1_06_B rekenpunt woningen 4,50 24,44 19,34 13,75 24,20

W1_06_C rekenpunt woningen 7,50 25,77 20,65 15,05 25,52

W1_07_A rekenpunt woningen 1,50 22,90 17,83 12,27 22,69

W1_07_B rekenpunt woningen 4,50 24,24 19,14 13,56 24,01

W1_07_C rekenpunt woningen 7,50 25,46 20,34 14,73 25,21

W1_08_A rekenpunt woningen 1,50 22,91 17,84 12,28 22,70

W1_08_B rekenpunt woningen 4,50 24,19 19,09 13,50 23,95

W1_08_C rekenpunt woningen 7,50 25,34 20,22 14,61 25,09

W1_09_A rekenpunt woningen 1,50 11,41 6,26 0,65 11,15

W1_09_B rekenpunt woningen 4,50 13,14 7,96 2,31 12,85

W1_09_C rekenpunt woningen 7,50 15,19 10,00 4,35 14,89

W1_10_A rekenpunt woningen 1,50 11,66 6,56 0,98 11,43

W1_10_B rekenpunt woningen 4,50 13,10 7,97 2,36 12,84

W1_10_C rekenpunt woningen 7,50 14,74 9,59 3,96 14,47

W1_11_A rekenpunt woningen 1,50 13,32 8,24 2,67 13,10

W1_11_B rekenpunt woningen 4,50 14,70 9,60 4,00 14,46

W1_11_C rekenpunt woningen 7,50 16,06 10,93 5,33 15,81

W1_12_A rekenpunt woningen 1,50 14,64 9,56 3,99 14,42

W1_12_B rekenpunt woningen 4,50 15,98 10,87 5,28 15,74

W1_12_C rekenpunt woningen 7,50 17,20 12,08 6,48 16,95

W1_13_A rekenpunt woningen 1,50 14,60 9,52 3,95 14,38

W1_13_B rekenpunt woningen 4,50 15,92 10,82 5,23 15,68

W1_13_C rekenpunt woningen 7,50 17,13 12,01 6,42 16,89

W1_14_A rekenpunt woningen 1,50 12,90 7,80 2,22 12,67

W1_14_B rekenpunt woningen 4,50 14,32 9,20 3,60 14,07

W1_14_C rekenpunt woningen 7,50 15,77 10,63 5,02 15,51

W1_15_A rekenpunt woningen 1,50 9,52 4,39 -1,22 9,26

W1_15_B rekenpunt woningen 4,50 10,95 5,79 0,16 10,67

W1_15_C rekenpunt woningen 7,50 12,60 7,42 1,77 12,31

W1_16_A rekenpunt woningen 1,50 1,52 -3,75 -9,45 1,17

W1_16_B rekenpunt woningen 4,50 3,25 -2,04 -7,78 2,88

W1_16_C rekenpunt woningen 7,50 5,79 0,50 -5,23 5,43

W2_01_A rekenpunt woningen 1,50 23,13 18,07 12,51 22,92

W2_01_B rekenpunt woningen 4,50 24,11 19,01 13,42 23,87

W2_01_C rekenpunt woningen 7,50 24,83 19,70 14,10 24,58

W2_02_A rekenpunt woningen 1,50 22,00 16,93 11,36 21,78

W2_02_B rekenpunt woningen 4,50 23,14 18,03 12,44 22,90

W2_02_C rekenpunt woningen 7,50 24,32 19,19 13,59 24,07

W2_03_A rekenpunt woningen 1,50 21,16 16,09 10,52 20,94

W2_03_B rekenpunt woningen 4,50 22,23 17,12 11,53 21,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-4-2015 17:02:14Geomilieu V2.62



Bijlage C2182 KN - xx Leembruggenstraat in Hillegom
Resultaten vanwege Monseigneur van LeeuwenstraatHet GeluidBuro

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Monseigneur van Leeuwenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

W2_03_C rekenpunt woningen 7,50 23,39 18,26 12,64 23,13

W2_04_A rekenpunt woningen 1,50 19,35 14,26 8,68 19,12

W2_04_B rekenpunt woningen 4,50 20,51 15,38 9,77 20,25

W2_04_C rekenpunt woningen 7,50 21,89 16,74 11,11 21,62

W2_05_A rekenpunt woningen 1,50 18,38 13,27 7,69 18,14

W2_05_B rekenpunt woningen 4,50 19,65 14,50 8,88 19,38

W2_05_C rekenpunt woningen 7,50 21,15 15,98 10,34 20,87

W2_06_A rekenpunt woningen 1,50 16,90 11,78 6,18 16,65

W2_06_B rekenpunt woningen 4,50 18,31 13,14 7,50 18,03

W2_06_C rekenpunt woningen 7,50 20,03 14,84 9,18 19,73

W2_07_A rekenpunt woningen 1,50 15,38 10,23 4,61 15,11

W2_07_B rekenpunt woningen 4,50 16,81 11,62 5,96 16,51

W2_07_C rekenpunt woningen 7,50 18,73 13,52 7,85 18,42

W2_08_A rekenpunt woningen 1,50 16,50 11,36 5,75 16,24

W2_08_B rekenpunt woningen 4,50 17,87 12,69 7,04 17,58

W2_08_C rekenpunt woningen 7,50 19,56 14,36 8,70 19,26

W2_09_A rekenpunt woningen 1,50 14,68 9,53 3,90 14,41

W2_09_B rekenpunt woningen 4,50 16,15 10,94 5,28 15,84

W2_09_C rekenpunt woningen 7,50 18,07 12,86 7,19 17,76

W2_10_A rekenpunt woningen 1,50 5,19 -0,10 -5,82 4,83

W2_10_B rekenpunt woningen 4,50 7,20 1,89 -3,85 6,82

W2_10_C rekenpunt woningen 7,50 9,64 4,34 -1,39 9,27

W2_11_A rekenpunt woningen 1,50 5,10 -0,19 -5,91 4,74

W2_11_B rekenpunt woningen 4,50 7,67 2,37 -3,37 7,30

W2_11_C rekenpunt woningen 7,50 12,03 6,82 1,14 11,72

W2_12_A rekenpunt woningen 1,50 6,31 1,09 -4,59 5,99

W2_12_B rekenpunt woningen 4,50 8,29 3,03 -2,67 7,95

W2_12_C rekenpunt woningen 7,50 11,92 6,72 1,05 11,61

W2_13_A rekenpunt woningen 1,50 8,52 3,38 -2,24 8,26

W2_13_B rekenpunt woningen 4,50 9,97 4,78 -0,87 9,67

W2_13_C rekenpunt woningen 7,50 12,52 7,34 1,69 12,23

W2_14_A rekenpunt woningen 1,50 11,06 5,96 0,38 10,83

W2_14_B rekenpunt woningen 4,50 12,15 7,01 1,40 11,89

W2_14_C rekenpunt woningen 7,50 13,70 8,55 2,92 13,43

W2_15_A rekenpunt woningen 1,50 11,71 6,63 1,05 11,49

W2_15_B rekenpunt woningen 4,50 12,69 7,57 1,96 12,44

W2_15_C rekenpunt woningen 7,50 13,98 8,84 3,22 13,72

W2_16_A rekenpunt woningen 1,50 13,91 8,84 3,28 13,70

W2_16_B rekenpunt woningen 4,50 14,78 9,68 4,09 14,54

W2_16_C rekenpunt woningen 7,50 15,75 10,62 5,02 15,50

W2_17_A rekenpunt woningen 1,50 15,17 10,10 4,54 14,96

W2_17_B rekenpunt woningen 4,50 15,96 10,87 5,28 15,73

W2_17_C rekenpunt woningen 7,50 16,64 11,52 5,92 16,39

W2_18_A rekenpunt woningen 1,50 15,81 10,74 5,18 15,60

W2_18_B rekenpunt woningen 4,50 16,57 11,48 5,90 16,34

W2_18_C rekenpunt woningen 7,50 17,14 12,03 6,43 16,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-4-2015 17:02:14Geomilieu V2.62



 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage D  



Bijlage D2182 KN - xx Leembruggenstraat in Hillegom
Resultaten ten behoeve van geluidwering gevelHet GeluidBuro

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

A3_01_A rekenpunt appartementen 1,50 45,54 41,70 34,36 45,42

A3_01_B rekenpunt appartementen 4,50 46,92 43,12 35,75 46,81

A3_01_C rekenpunt appartementen 7,50 47,98 44,22 36,79 47,87

A3_02_A rekenpunt appartementen 1,50 45,85 42,13 34,56 45,72

A3_02_B rekenpunt appartementen 4,50 47,28 43,51 36,06 47,16

A3_02_C rekenpunt appartementen 7,50 48,34 44,59 37,13 48,23

A3_03_A rekenpunt appartementen 1,50 46,00 42,20 34,75 45,87

A3_03_B rekenpunt appartementen 4,50 47,46 43,60 36,33 47,34

A3_03_C rekenpunt appartementen 7,50 48,59 44,73 37,49 48,48

A3_04_A rekenpunt appartementen 1,50 46,03 42,23 34,78 45,90

A3_04_B rekenpunt appartementen 4,50 47,50 43,66 36,34 47,38

A3_04_C rekenpunt appartementen 7,50 48,63 44,71 37,55 48,51

A3_05_A rekenpunt appartementen 1,50 46,13 42,30 34,90 45,99

A3_05_B rekenpunt appartementen 4,50 47,53 43,67 36,40 47,41

A3_05_C rekenpunt appartementen 7,50 48,74 44,74 37,73 48,63

A3_06_A rekenpunt appartementen 1,50 46,25 41,29 35,92 46,15

A3_06_B rekenpunt appartementen 4,50 47,60 42,55 37,39 47,52

A3_06_C rekenpunt appartementen 7,50 48,47 43,23 38,41 48,41

A3_07_A rekenpunt appartementen 1,50 47,45 42,33 37,02 47,29

A3_07_B rekenpunt appartementen 4,50 48,26 43,12 37,93 48,13

A3_07_C rekenpunt appartementen 7,50 48,48 43,35 38,25 48,38

A3_08_A rekenpunt appartementen 1,50 45,14 39,95 34,68 44,96

A3_08_B rekenpunt appartementen 4,50 46,03 40,83 35,62 45,86

A3_08_C rekenpunt appartementen 7,50 46,41 41,20 36,14 46,29

A3_09_A rekenpunt appartementen 1,50 46,95 41,83 36,37 46,74

A3_09_B rekenpunt appartementen 4,50 47,54 42,41 37,01 47,35

A3_09_C rekenpunt appartementen 7,50 47,53 42,41 37,11 47,37

A3_10_A rekenpunt appartementen 1,50 45,67 40,60 35,11 45,48

A3_10_B rekenpunt appartementen 4,50 46,45 41,37 35,94 46,27

A3_10_C rekenpunt appartementen 7,50 46,69 41,63 36,32 46,56

A3_11_A rekenpunt appartementen 1,50 48,10 42,97 37,58 47,91

A3_11_B rekenpunt appartementen 4,50 48,67 43,52 38,24 48,51

A3_11_C rekenpunt appartementen 7,50 48,68 43,54 38,36 48,55

A3_12_A rekenpunt appartementen 1,50 45,24 41,01 34,45 45,14

A3_12_B rekenpunt appartementen 4,50 46,64 42,44 35,93 46,57

A3_12_C rekenpunt appartementen 7,50 47,42 43,32 36,73 47,37

W1_01_A rekenpunt woningen 1,50 45,93 42,35 34,45 45,79

W1_01_B rekenpunt woningen 4,50 47,19 43,54 35,85 47,07

W1_01_C rekenpunt woningen 7,50 48,49 44,56 37,42 48,37

W1_02_A rekenpunt woningen 1,50 42,85 37,62 32,96 42,85

W1_02_B rekenpunt woningen 4,50 44,52 39,09 34,80 44,55

W1_02_C rekenpunt woningen 7,50 46,41 40,42 36,86 46,42

W1_03_A rekenpunt woningen 1,50 42,65 37,18 32,97 42,69

W1_03_B rekenpunt woningen 4,50 44,43 38,80 34,89 44,49

W1_03_C rekenpunt woningen 7,50 46,17 40,15 36,71 46,21

W1_04_A rekenpunt woningen 1,50 42,56 36,76 33,11 42,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-4-2015 17:03:33Geomilieu V2.62



Bijlage D2182 KN - xx Leembruggenstraat in Hillegom
Resultaten ten behoeve van geluidwering gevelHet GeluidBuro

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

W1_04_B rekenpunt woningen 4,50 44,46 38,52 35,15 44,57

W1_04_C rekenpunt woningen 7,50 46,18 39,80 36,92 46,25

W1_05_A rekenpunt woningen 1,50 42,91 37,06 33,54 43,01

W1_05_B rekenpunt woningen 4,50 44,85 38,90 35,62 44,99

W1_05_C rekenpunt woningen 7,50 46,33 40,11 37,10 46,43

W1_06_A rekenpunt woningen 1,50 43,08 37,07 33,85 43,21

W1_06_B rekenpunt woningen 4,50 45,12 39,05 36,00 45,28

W1_06_C rekenpunt woningen 7,50 46,46 40,31 37,30 46,60

W1_07_A rekenpunt woningen 1,50 43,57 37,79 34,27 43,70

W1_07_B rekenpunt woningen 4,50 45,55 39,68 36,40 45,73

W1_07_C rekenpunt woningen 7,50 46,63 40,60 37,49 46,79

W1_08_A rekenpunt woningen 1,50 43,68 37,90 34,36 43,80

W1_08_B rekenpunt woningen 4,50 45,62 39,77 36,44 45,79

W1_08_C rekenpunt woningen 7,50 46,80 40,91 37,59 46,95

W1_09_A rekenpunt woningen 1,50 47,69 42,12 38,29 47,81

W1_09_B rekenpunt woningen 4,50 49,17 43,48 39,95 49,34

W1_09_C rekenpunt woningen 7,50 49,54 43,88 40,38 49,74

W1_10_A rekenpunt woningen 1,50 52,28 47,20 42,03 52,18

W1_10_B rekenpunt woningen 4,50 52,56 47,43 42,52 52,53

W1_10_C rekenpunt woningen 7,50 52,19 47,14 42,23 52,20

W1_11_A rekenpunt woningen 1,50 52,09 47,10 41,63 51,94

W1_11_B rekenpunt woningen 4,50 52,27 47,25 42,01 52,18

W1_11_C rekenpunt woningen 7,50 51,84 46,91 41,65 51,79

W1_12_A rekenpunt woningen 1,50 52,04 47,11 41,45 51,86

W1_12_B rekenpunt woningen 4,50 52,11 47,17 41,68 51,98

W1_12_C rekenpunt woningen 7,50 51,64 46,80 41,27 51,55

W1_13_A rekenpunt woningen 1,50 51,12 46,30 40,44 50,94

W1_13_B rekenpunt woningen 4,50 51,65 46,83 41,10 51,51

W1_13_C rekenpunt woningen 7,50 51,26 46,57 40,74 51,15

W1_14_A rekenpunt woningen 1,50 49,70 45,04 38,99 49,54

W1_14_B rekenpunt woningen 4,50 50,31 45,67 39,73 50,19

W1_14_C rekenpunt woningen 7,50 50,32 45,80 39,75 50,23

W1_15_A rekenpunt woningen 1,50 47,87 43,58 37,07 47,75

W1_15_B rekenpunt woningen 4,50 48,92 44,60 38,25 48,83

W1_15_C rekenpunt woningen 7,50 49,33 45,11 38,67 49,27

W1_16_A rekenpunt woningen 1,50 46,60 42,64 35,65 46,51

W1_16_B rekenpunt woningen 4,50 47,89 43,88 37,06 47,82

W1_16_C rekenpunt woningen 7,50 48,54 44,59 37,75 48,50

W2_01_A rekenpunt woningen 1,50 45,50 41,76 34,22 45,37

W2_01_B rekenpunt woningen 4,50 46,86 43,20 35,58 46,75

W2_01_C rekenpunt woningen 7,50 47,98 44,45 36,60 47,88

W2_02_A rekenpunt woningen 1,50 45,20 39,95 35,07 45,12

W2_02_B rekenpunt woningen 4,50 46,57 41,29 36,52 46,51

W2_02_C rekenpunt woningen 7,50 47,26 42,05 37,23 47,22

W2_03_A rekenpunt woningen 1,50 46,46 41,32 36,18 46,35

W2_03_B rekenpunt woningen 4,50 47,61 42,45 37,41 47,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-4-2015 17:03:33Geomilieu V2.62



Bijlage D2182 KN - xx Leembruggenstraat in Hillegom
Resultaten ten behoeve van geluidwering gevelHet GeluidBuro

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

W2_03_C rekenpunt woningen 7,50 48,10 42,99 37,94 48,03

W2_04_A rekenpunt woningen 1,50 47,48 42,24 37,15 47,33

W2_04_B rekenpunt woningen 4,50 48,40 43,11 38,18 48,28

W2_04_C rekenpunt woningen 7,50 48,65 43,42 38,48 48,56

W2_05_A rekenpunt woningen 1,50 48,35 43,13 37,99 48,20

W2_05_B rekenpunt woningen 4,50 49,44 44,18 39,18 49,31

W2_05_C rekenpunt woningen 7,50 49,43 44,21 39,25 49,33

W2_06_A rekenpunt woningen 1,50 49,15 44,12 38,66 48,99

W2_06_B rekenpunt woningen 4,50 49,74 44,67 39,42 49,62

W2_06_C rekenpunt woningen 7,50 49,65 44,62 39,40 49,56

W2_07_A rekenpunt woningen 1,50 49,33 44,28 38,94 49,20

W2_07_B rekenpunt woningen 4,50 49,98 44,86 39,76 49,89

W2_07_C rekenpunt woningen 7,50 49,88 44,80 39,74 49,82

W2_08_A rekenpunt woningen 1,50 49,52 44,31 39,34 49,43

W2_08_B rekenpunt woningen 4,50 50,23 44,94 40,25 50,19

W2_08_C rekenpunt woningen 7,50 50,13 44,86 40,23 50,12

W2_09_A rekenpunt woningen 1,50 49,82 44,46 39,91 49,79

W2_09_B rekenpunt woningen 4,50 50,62 45,17 40,89 50,64

W2_09_C rekenpunt woningen 7,50 50,54 45,10 40,87 50,58

W2_10_A rekenpunt woningen 1,50 46,91 41,43 37,50 47,04

W2_10_B rekenpunt woningen 4,50 48,51 42,93 39,25 48,68

W2_10_C rekenpunt woningen 7,50 49,11 43,58 39,89 49,31

W2_11_A rekenpunt woningen 1,50 42,79 38,94 32,27 42,85

W2_11_B rekenpunt woningen 4,50 44,57 40,54 34,31 44,67

W2_11_C rekenpunt woningen 7,50 46,14 42,06 35,97 46,25

W2_12_A rekenpunt woningen 1,50 42,34 38,75 31,49 42,36

W2_12_B rekenpunt woningen 4,50 44,11 40,32 33,60 44,18

W2_12_C rekenpunt woningen 7,50 45,65 41,83 35,21 45,74

W2_13_A rekenpunt woningen 1,50 42,42 38,72 31,58 42,42

W2_13_B rekenpunt woningen 4,50 44,11 40,29 33,53 44,15

W2_13_C rekenpunt woningen 7,50 45,60 41,83 35,05 45,66

W2_14_A rekenpunt woningen 1,50 43,12 39,67 31,89 43,07

W2_14_B rekenpunt woningen 4,50 44,61 41,07 33,60 44,60

W2_14_C rekenpunt woningen 7,50 46,02 42,48 35,07 46,02

W2_15_A rekenpunt woningen 1,50 43,16 39,70 31,87 43,10

W2_15_B rekenpunt woningen 4,50 44,62 41,13 33,52 44,60

W2_15_C rekenpunt woningen 7,50 46,04 42,56 35,00 46,04

W2_16_A rekenpunt woningen 1,50 43,41 40,08 31,97 43,34

W2_16_B rekenpunt woningen 4,50 44,88 41,51 33,61 44,84

W2_16_C rekenpunt woningen 7,50 46,26 42,89 35,05 46,24

W2_17_A rekenpunt woningen 1,50 43,64 40,55 31,86 43,55

W2_17_B rekenpunt woningen 4,50 45,08 41,94 33,49 45,02

W2_17_C rekenpunt woningen 7,50 46,42 43,24 34,93 46,38

W2_18_A rekenpunt woningen 1,50 43,98 41,11 31,86 43,88

W2_18_B rekenpunt woningen 4,50 45,52 42,59 33,59 45,44

W2_18_C rekenpunt woningen 7,50 46,93 43,96 35,12 46,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-4-2015 17:03:33Geomilieu V2.62
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1. INLEIDING 

 

Het ontwerpbestemmingsplan Leembruggenstraat voor het bouwen van 31 woningen heeft vanaf 

17 februari  tot en met 29 maart 2016 ter inzage gelegen. De gemeente heeft 1 zienswijze ont-

vangen. Vanwege de Wet bescherming persoonsgegevens wordt de digitale versie van deze 

Nota zienswijzen geanonimiseerd.  

 

In hoofdstuk 2 is de zienswijze samengevat en van een beantwoording voorzien. Hierbij is, indien 

daar sprake van is, kenbaar gemaakt of de zienswijze tot een gewijzigde regeling in het bestem-

mingsplan heeft geleid.  

 

In hoofdstuk 3 zijn de wijzigingen beschreven, die zijn doorgevoerd van het ontwerpbestemmings-

plan naar het vast te stellen bestemmingsplan. 
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2. ZIENSWIJZEN 

 

Er is 1 zienswijze binnen gekomen. In de volgende tabel is de zakelijke samenvatting van de 

zienswijze opgenomen. Bij de beantwoording is de volledige zienswijze betrokken. 

 

2.1  Zienswijze 1 
 

  

 Samenvatting van de zienswijze Beantwoording van de zienswijze 

2.1.1 In de regels van het ontwerpbestemmingsplan staat on-

der 5.2.1 lid f dat de afstand van eindwoningen tot de 

zijdelingse perceelgrens niet meer mag bedragen dan 

3 meter. Dit correspondeert niet met de verbeelding 

waarop tussen het bouwvlak en de zijdelingse perceel-

grens een kleinere afstand is voorzien.  

De regels in het ontwerpbestemmingsplan Leembrug-

genstraat zijn zoveel mogelijk overgenomen uit, en af-

gestemd op,  het bestemmingsplan Elsbroek waar de 

Leembruggenstraat nu nog onder valt. De 3-meterregel 

is daaruit overgenomen, echter is bedoeld voor vrij-

staande woningen en niet voor eindwoningen. 

Het bouwvlak op de verbeelding is afgestemd op het  

stedenbouwkundig ontwerp en is maatgevend. Daarin 

is de afstand van de zijgevels tot de zijdelingse perceel-

grens 2 meter waardoor aan het bouwbesluit kan wor-

den voldaan. De afstand van de zijgevels tot de aanlig-

gende percelen is ca. 3,5 meter. 

 

In het ontwerpplan Leembruggenstraat is geen sprake 

van vrijstaande woningen. De 3-meterregel is daarom 

niet van toepassing.  

 

Het ontwerpbestemmingsplan wordt aangepast. 

2.1.2 Het bouwvlak voor gestapelde bouw valt samen met de 

bestemmingsgrens voor Wonen. Hierdoor is het alleen 

mogelijk om volledig inpandige buitenruimten te reali-

seren (art. 8 lid a). De maximaal toegestane bouw-

diepte is vrij beperkt. Vanwege de indelingsmogelijkhe-

den van de woningen, maar ook vanwege bezonning is 

het wenselijk om de balkons en terrassen deels uitkra-

gend te realiseren. Ook luifels ter plaatse van de ge-

bouwentrees zijn hierdoor niet mogelijk. 

 

Hier is in het stedenbouwkundig ontwerp bewust voor 

gekozen. De overgang privé-openbaar is op deze plek 

‘kwetsbaar’. Direct grenzend aan het woongebouw 

wordt een openbare parkstrook aangelegd. Het inpan-

dig  houden van de buitenruimten dient de privacy van 

bewoners. 

 

Een goede bezonning en woningplattegronden zijn ook 

in het belang van de (toekomstige) bewoners. We ach-

ten het stedenbouwkundig verantwoord om op deze 

plek uitpandige balkons tot maximaal 0,8 m buiten de 

bouwvlakgrens toe te staan.  

Op de begane grond is deze overgang echter nog 

kwetsbaarder en achten wij het verantwoord om terras-

sen maximaal 0,4 m. buiten de bouwvlakgrens te situ-

eren. In overleg met reclamant is bepaald dat dit toerei-

kend is. 

 

Het realiseren van luifels aan de straatzijde is niet kri-

tisch. 
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Het ontwerpbestemmingsplan wordt aangepast. 

2.1.3 Aan de noordoostzijde van het plangebied worden rij-

woningen gerealiseerd. Door de voorgevelrooilijn van 

deze rijwoningen ca. 1 meter te verschuiven in zuid-

westelijke richting worden de achtertuinen groter. Re-

clamant acht dit wenselijk. De voortuinen van deze 

woningen worden hierdoor kleiner. 

 

Het verschuiven van de voorgevelrooilijn van de rijwo-

ningen heeft gevolgen voor de aanliggende woonper-

celen. Met  name de bezonning van de percelen aan 

de Brouwerlaan is in het geding. 

 

Voordat de gewenste wijziging kan worden overwogen, 

is nader onderzoek vereist. Bovendien heeft de initia-

tiefnemer aangegeven het huidige plan afgestemd te 

hebben met omwonenden.  In overleg met reclamant 

wordt van de gewenste wijziging afgezien. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan wordt niet aangepast. 

2.1.4 De regels schrijven voor erfscheidingen, die grenzen 

aan de openbare weg, een maximale hoogte voor van 

1 meter. Vanwege privacy is het voor de eindwoningen 

die grenzen aan de (aan te leggen) parkstrook wense-

lijk om een hogere erfscheiding te realiseren. 

 

Met name op deze plek is de ruimtelijke kwaliteit van 

belang. Deze regel is opgenomen om te voorkomen dat 

er schuttingen worden geplaatst. 

 

De Welstandsnota schrijft voor zij- of achtergevelgren-

zen, die naar de openbare ruimte zijn gekeerd een erf-

scheiding voor, die bestaat uit volledig te begroeien 

open gaas- of hekwerk, als drager voor beplanting. Dit 

geeft voldoende waarborg voor de beoogde kwaliteit 

waardoor er op deze plek erfscheidingen kunnen wor-

den toegestaan met een hoogte van maximaal 2 meter. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan wordt aangepast. 

 

Het bestemmingsplan wordt naar aanleiding van de zienswijze aangepast. In hoofdstuk 3 is een overzicht van wijzigingen 

opgenomen.   
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3. WIJZIGINGEN IN HET BESTEMMINGSPLAN 

 

 
3.1  Wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen 
 
Regels 

 

Zienswijze 2.1.1 

De 3-meterregel onder par. 5.2.1 lid f komt te vervallen. 

 

Zienswijze 2.1.2 

Onder art. 8 wordt een afwijkingsbevoegdheid opgenomen die voorziet in een mogelijkheid voor 

het overschrijden van bouw- en/of bestemmingsgrenzen tot maximaal 0,8 meter voor balkons, 

loggia's, afdaken en dergelijke. 

 

De volgende tekst wordt toegevoegd: 

 

c. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met een omgevingsvergunning af te wij-
ken van het bepaalde vermeld onder a voor het overschrijden van bouw- en/of bestem-
mingsgrenzen door tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), 
galerijen, hellingbanen, funderingen, balkons, loggia's, keldertoegangen, veranda's en 
afdaken, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 0,8 meter. 

 

 

Zienswijze 2.1.4 

Art. 5.2.6 lid 3 komt te vervallen. 

 

Verbeelding 

Zienswijze 2.1.2 

Het bestemmingsvlak Wonen wordt ter plaatse van het bestemmingsvlak voor gestapelde bouw 

aangepast, dusdanig dat er aan de zuidzijde terrassen kunnen worden aangelegd met een maxi-

male diepte van 0,4 meter. 

 

 
3.2  Wijzigingen naar aanleiding van ambtelijke opmerkingen 
 
Regels 

 

Art. 3.2.1 

Dit artikel ziet op een bouwvlak binnen de bestemming Groen. In het bestemmingsplan Leem-

bruggenstraat komt deze situatie echter niet voor. Art. 3.2.1 wordt vervangen door de volgende 

tekst: 

 

Voor het bouwen van gebouwen geldt dat uitsluitend nutsvoorzieningen mogen worden ge-

bouwd, waarbij: 

d. de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 25 m²; 

e. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 meter. 
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Art. 5.2.1 

Voor de parkeernormering wordt verwezen naar het de Parkeernota Hillegom uit 2016. Ten tijde 

van het ontwerpbestemmingsplan anticipeerde dit op vaststelling van deze Parkeernota door de 

gemeenteraad. Dit heeft echter nog niet plaatsgevonden. Lid i (h door het vervallen van lid f) 

wordt vervangen door de volgende tekst: 

 

h. het bouwen van woningen is slechts toegestaan onder de voorwaarde dat voldoende 
parkeergelegenheid wordt gerealiseerd voor auto's, overeenkomstig het 'Hillegoms ver-
keers- en vervoersplan', zoals vastgesteld op 10 september 2009, waarin is aangege-
ven dat bij nieuwe ontwikkelingen tenminste van de gemiddelde CROW parkeernorm 
moet worden uitgegaan; 

 

En wordt de volgende tekst toegevoegd: 

 
i.         als het onder h bedoelde parkeerbeleid wordt gewijzigd, wordt getoetst aan de aange-

paste parkeernormen. 

 

Art. 5.5.3  

Dit artikel ziet op parkeernormering bij gewijzigd gebruik. De voorwaarde waaronder gebruik mag 

worden gemaakt van deze afwijkingsmogelijkheid wordt als volgt aangepast: 

 

met dien verstande dat het aantal parkeerplaatsen wordt afgestemd op het aangepaste gebruik 

van de woning, waarbij het bepaalde in 5.2.1 onder h en i van toepassing is. 

 

 

Toelichting 

 

Paragraaf 2.4 Verkeer en parkeren en 3.3 Gemeentelijk beleid 

De tekst die betrekking heeft op het nieuwe parkeerbeleid is aangepast. 

Bij de tekstpassage over het Hillegoms verkeers- en vervoersplan (HVVP) is opgenomen dat voor 

het aantal parkeerplaatsen in overeenstemming met het HVVP de gemiddelde CROW parkeer-

normen zijn gehanteerd. 
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 bestemmingsplan Leembruggenstraat

Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan

het bestemmingsplan Leembruggenstraat met identificatienummer 
NL.IMRO.0534.BPLeembruggenstraa-VA01 van de gemeente Hillegom.

1.2  bestemmingsplan

geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels; 

1.3  aan-huis-verbonden-beroep

het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, ontwerptechnisch, kunstzinnig, juridisch, 
medisch, paramedisch of daarmee naar de aard gelijk te stellen gebied, dat ondergeschikt aan de 
woonfunctie kan plaatsvinden.

1.4  aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.5  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.6  achtererfgebied

erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer dan 1 
meter van de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw.

1.7  ander bouwwerk

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geen overkappingen zijnde.

1.8  bebouwing

één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken.

1.9  bebouwingspercentage

het in de regels aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van het bouwperceel aangeeft, dat 
ten hoogste bebouwd mag worden met gebouwen.

1.10  bestaand

bij bouwwerken en gebruik bestaand ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.

1.11  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.

1.12  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.13  bijbehorende bouwwerken

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand gebouw of ander 
bouwwerk, met een dak en ondergeschikt aan het hoofdgebouw.

214  bestemmingsplan "Leembruggenstraat" (concept)



 bestemmingsplan Leembruggenstraat

1.14  bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.

1.15  bouwgrens

de grens van een bouwvlak.

1.16  bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke hoogte of bij benadering gelijke hoogte 
liggende vloeren of balklagen is begrensd, met inbegrip van de begane grond. Hieronder wordt niet 
begrepen:

een onderbouw: een gedeelte van een gebouw dat wordt afgedekt door een vloerwaarvan de 
bovenkant minder dan 1,20 meter boven peil is gelegen;
een vide, waarvan de oppervlakte niet meer bedraagt dan 50% van de onderliggende laag; 
een zolder waarvan de oppervlakte, voor zover de hoogte groter is dan 1,50 meter, niet meer 
bedraagt dan 50% van de oppervlakte van de onderliggende laag.

1.17  bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten.

1.18  bouwperceelsgrens

een grens van een bouwperceel.

1.19  bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en andere bouwwerken, zijn toegelaten.

1.20  bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij 
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

1.21  dakkapel

een op een schuin dakvlak uitgebouwde uitstulping met een eigen dak, met dien verstande dat de 
onderzijde van de dakkapel ten minste 0,5 meter boven de dakvoet is gelegen.

1.22  daknok

hoogste punt van een schuin dak.

1.23  dakopbouw

de ophoging van de goothoogte en/of bouwhoogte en/of de dakhelling.

1.24  dakvoet

het laagste punt van een schuin dak.

1.25  deskundige

een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke deskundige of 
commissie van deskundigen inzake een bepaalde vakdiscipline.
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1.26  detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van 
goederen aan personen, die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de 
uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

1.27  dienstverlening

het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te woord 
wordt gestaan en geholpen, niet zijnde detailhandel of kantoren.

1.28  dove gevel

de bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht 
(daaronder begrepen het dak) waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits deze 
niet grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte (bijvoorbeeld een nooduitgang).

1.29  erf

zie achtererfgebied en voorerfgebied.

1.30  erker

uitbouw in één bouwlaag aan de voor en/of zijgevel van een woning die ondergeschikt is aan het 
hoofdgebouw.

1.31  escortbedrijf

de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, prostitutie aanbiedt, die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt 
uitgeoefend zoals escortservices en bemiddelingsbureaus.

1.32  gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt.

1.33  hoofdgebouw

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of 
toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet 
op die bestemming het belangrijkst is.

1.34  kunstwerk

een dragende bouwconstructie in op of over een weg, spoorlijn of watergang, waaronder begrepen zijn 
viaducten, bruggen, tunnels alsmede hiermee vergelijkbare bouwwerken. Vliesconstructies en duikers 
daaronder niet begrepen. Niet te verwarren met voorwerp van beeldende kunst.

1.35  mantelzorg

zorg aan eenieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale vlak en op vrijwillige 
basis.

1.36  nutsvoorziening

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, 
schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, elektrische 
oplaadpunten, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor 
telecommunicatie al dan niet ondergronds.

1.37  ondergeschikt bouwdeel

een buiten de gevel of dakvlak uitstekend ondergeschikt deel van een bouwwerk met uitzondering van 
een uitgebouwd gedeelte van een gebouw dat dient ter uitbreiding van het oppervlak.
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1.38  overkapping

een bijbehorend bouwwerk, geen gebouw zijnde, losstaand of aangebouwd aan het hoofdgebouw voor 
het stallen van voertuigen of goederen en/of schuilen van personen tegen weersomstandigheden.

1.39  peil

a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst, de hoogte van de weg ter 
plaatse van die hoofdtoegang;

b. voor andere bouwwerken de gemiddelde hoogte van het aansluitende, afgewerkte terrein ter plaatse.

1.40  productiegebonden detailhandel

detailhandel in goederen die ter plaatste worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het 
productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie.

1.41  prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele diensten ten behoeve van een ander tegen 
vergoeding.

1.42  raamprostitutie

een seksinrichting met één of meer ramen van waarachter de prostituee/prositué tracht de aandacht van 
passanten op zich te vestigen.

1.43  risicovolle inrichting

a. een inrichting bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde, 
richtwaarde voor het risico dan wel een risico-afstand moet worden aangehouden bij het in het 
bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten;

b. een AMvB-inrichting waarvoor krachtens artikel 8.40 van de Wet Milieubeheer regels gelden met 
betrekking tot minimaal aan te houden afstanden bij de opslag en/ of het gebruik van gevaarlijke 
stoffen.

1.44  seks- en/of pornobedrijf

een inrichting bestemd voor het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen van erotische 
aard en/of pornografische aard. Onder seks- en of pornobedrijf wordt mede begrepen:

a. seksbioscoop: een inrichting, bestemd voor het doen plaatsvinden van film- en/of videovoorstellingen 
van erotische en/of pornografische aard;

b. seksclub: een inrichting, bestemd voor vertoningen van erotische aard en/of pornografische aard;
c. seksautomaat: een inrichting, bestemd voor het door middel van automaten doen plaatsvinden van 

films- en/of videovoorstellingen van erotische en/of pornografische aard;
d. sekswinkel: een ruimte, bestemd voor het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen 

uitstalling ten verkoop, verkopen en/of leveren van seksartikelen aan de uiteindelijke verbruiker of 
gebruiker.

1.45  seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte, waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zijn 
bedrijfsmatig is, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotische/pornografische aard 
plaatsvinden. Onder een seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, 
seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of parenclub al dan niet in combinatie met elkaar.

1.46  seniorenwoning

woning bedoeld voor bewoners van 55 jaar of ouder.

1.47  straatmeubilair

a. verkeersgeleiders, bewegwijzering, verkeersborden, lichtmasten, zitbanken, bloembakken, 
rijwielstandaards, parkeerregulerende constructies en afvalbakken;

b. telefooncellen, abri's, kunstwerken, gedenktekens, speeltoestellen en draagconstructies
c. voor reclame en overige voorzieningen;
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d. kleinschalige bouwwerken ten behoeve van (openbare) nutsvoorzieningen waaronder begrepen 
voorzieningen ten behoeve van telecommunicatie, energievoorziening (alsmede oplaadpunten voor 
elektrische voertuigen) en brandkranen en overige voorzieningen van openbaar nut;

e. afvalinzamelsystemen.

1.48  voorerfgebied

erf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied.

1.49  voorgevel

de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie dan wel gelet op uitstraling ervan 
als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt.

1.50  voorgevel(bouw)grens

de grens van een bouwvlak aan de zijde(n) vanwaar een gebouw of ander bouwwerk hoofdzakelijk 
toegankelijk is en/of aan de zijde(n) die op openbaar gebied georiënteerd is (zijn).

1.51  voorgevelrooilijn

de grens van een bouwvlak aan de zijde(n) vanwaar een gebouw of ander bouwwerk hoofdzakelijk 
toegankelijk is en/of aan de zijde(n) die op openbaar gebied georiënteerd is (zijn).

1.52  woning

een hoofdgebouw dat opgericht is op een bouwperceel waarvan de bestemming wonen van kracht is. 
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  afstand

de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen 
worden daar gemeten waar deze afstand het kleinst is.

2.2  bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard 
daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.3  de breedte en diepte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.4  dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.5  goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te 
stellen constructiedeel.

2.6  inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.7  oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Groen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groen(voorzieningen) en water;
b. voet- en fietspaden;
c. parkeervoorzieningen;
d. voorwerpen van beeldende kunst;
e. geluidwerende voorzieningen;
f. kunstwerken;
g. bij de bestemming behorende voorzieningen waaronder nutsvoorzieningen, speelvoorzieningen, 

voorzieningen voor de waterhuishouding en straatmeubilair.

3.2  Bouwregels

Op de in lid 3.1  bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 
worden gebouwd.

3.2.1  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen geldt dat uitsluitend nutsvoorzieningen mogen worden gebouwd, 
waarbij:

a. de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 25 m2;
b. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 meter.

3.2.2  Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan:

a. 10 meter voor lichtmasten;
b. 5 meter voor voorwerpen van beeldende kunst;
c. 4 meter voor overige andere bouwwerken.

3.3  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met een omgevingsvergunning af te wijken van het 
bepaalde in lid 3.2.2 onder a voor het bouwen van voorwerpen van beeldende kunst waarbij de 
bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 15 meter.
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Artikel 4  Verkeer-Verblijfsgebied

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer - Verblijfsgebied aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woonerven, wijkontsluitingswegen (30 km/u), pleinen;
b. voet- en fietspaden;
c. parkeervoorzieningen;
d. kruisende infrastructuur;
e. geluidwerende voorzieningen;
f. duikers;
g. bruggen;
h. speelvoorzieningen;
i. kunstwerken;
j. voorwerpen van beeldende kunst;
k. bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen zoals groen, water, nutsvoorzieningen 

en straatmeubilair.

4.2  Bouwregels

Op de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 
worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden.

4.2.1  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen geldt dat uitsluitend nutsvoorzieningen mogen worden gebouwd, 
waarbij:

a. de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 25 m2;
b. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 meter.

4.2.2  Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt dat de bouwhoogte niet meer mag

bedragen dan:

a. 10 meter voor lichtmasten;
b. 6 meter voor geluidwerende voorzieningen;
c. 5 meter voor voorwerpen van beeldende kunst;
d. 3 meter voor reclamezuilen;
e. 4 meter voor overige andere bouwwerken.
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Artikel 5  Wonen

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen;
b. ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' zijn gestapelde woningen toegestaan;
c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen-seniorenwoningen' zijn uitsluitend 

seniorenwoningen toegestaan;
d. aan-huis-verbonden beroepen;
e. bij deze bestemming behorende voorzieningen waaronder parkeervoorzieningen, groen, water, erven, 

tuinen en paden.

5.2  Bouwregels

Op de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 
bestemming worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden.

5.2.1  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. hoofdgebouwen (de woningen) mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. het aantal woningen mag maximaal 31 bedragen;
c. de voorgevels van de woningen mogen uitsluitend in de voorgevelbouwgrens worden gebouwd, zoals 

aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn';
d. de diepte van hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan 10 meter;
e. in afwijking van het bepaalde onder d geldt ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' dat de volledige 

diepte van het bouwvlak mag worden bebouwd;
f. het hoogteverschil van de dakopbouw met belendende gebouwen mag niet meer bedragen dan 3,5 

meter;
g. de goot- respectievelijk bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan aangegeven ter plaatse van de 

aanduiding 'maximale goot- en/of bouwhoogte;
h. het bouwen van woningen is slechts toegestaan onder de voorwaarde dat voldoende 

parkeergelegenheid wordt gerealiseerd voor auto's, overeenkomstig het 'Hillegoms verkeers- en 
vervoersplan', zoals vastgesteld op 10 september 2009, waarin is aangegeven dat bij nieuwe 
ontwikkelingen tenminste van de gemiddelde CROW parkeernorm moet worden uitgegaan;

i. als het onder h bedoelde parkeerbeleid wordt gewijzigd, wordt getoetst aan de aangepaste 
parkeernormen.

5.2.2  Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

a. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. bijbehorende bouwwerken dienen te worden gebouwd op een afstand van minimaal 1,5 meter achter 

de verlengde voorgevel;
c. de diepte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 2,5 meter gemeten vanuit de 

achtergevelbouwgrens;
d. de diepte van bijbehorende bouwwerken als bedoeld onder c vermeerderd met de diepte als bedoeld 

in lid 5.2.1 onder d mag niet meer bedragen dan 12,5 meter;
e. van aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag de goot- en/of bouwhoogte niet meer bedragen 

dan:
1. de bouwhoogte van de eerste bouwlaag tot een maximum van 4 meter;
2. 0,3 m boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het 

hoofdgebouw, en
3. de bouwhoogte van het hoofdgebouw;
f. de goot- en bouwhoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken mogen niet meer bedragen dan 3 

meter;
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g. het totale oppervlak van alle bijbehorende bouwwerken bedraagt niet meer dan 50 % van het bij het 
hoofdgebouw behorende achtererfgebied, tot een maximum van 40 m2.

5.2.3  Bijbehorende bouwwerken op het voorerfgebied

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken op het voorerfgebied gelden in afwijking van het 
bepaalde in lid 5.2.2 de volgende regels:

a. er mogen bijbehorende bouwwerken (erkers, entreeportalen en dergelijke) op het voorerfgebied 
worden gebouwd, waarbij:

1. de breedte van de erker niet meer mag bedragen dan ten hoogste 50% van de breedte van de 
voorgevel;

2. de diepte van de erker niet meer mag bedragen dan 1 m met dien verstande, dat de afstand tot het 
openbaar gebied ten minste 1 m dient te bedragen;

3. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 0,30 m boven de eerste bouwlaag en dient plat te 
worden afgedekt.

5.2.4  Dakkapellen

Voor het bouwen van dakkapellen gelden de volgende regels:

a. per woning is één dakkapel per dakvlak toegestaan;
b. ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' zijn geen dakkapellen toegestaan;
c. de dakkapel is voorzien van een plat dak;
d. dakkapellen in het voordakvlak mogen nooit meer dan 50% van het dakvlak bedragen;
e. de bouwhoogte gemeten vanaf de voet van de dakkapel mag niet meer bedragen dan 1,75 meter;
f. de onderzijde van de dakkapel is gelegen tussen 0,5 meter en 1 meter gemeten vanaf de dakvoet;
g. de bovenzijde van de dakkapel is gelegen op meer dan 0,5 meter onder de daknok;
h. de zijkanten van de dakkapel zijn gelegen op meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak, 

gemeten vanaf het hart van de bouwmuur;
i. de dakkapel mag niet worden gebouwd op een bijbehorend bouwwerk.

5.2.5  Dakopbouwen

Voor het bouwen van dakopbouwen gelden de volgende regels:

a. een dakopbouw mag uitsluitend worden geplaatst op het hoofdgebouw;
b. de ruimte die door de dakopbouw ontstaat, mag op het hoogste punt niet meer dan 2,7 m bedragen;
c. de verhoging van de totale bouwhoogte van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 3 meter;
d. het hoogteverschil van de dakopbouw met belendende gebouwen mag niet meer mag bedragen dan 

3 meter in geval van een plat dak en niet meer dan 3,5 meter in geval van een kap.

5.2.6  Andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. andere bouwwerken, geen gebouwen zijn, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden 
gebouwd;

b. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan:
1. 1 meter voor erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn;
2. 2 meter voor erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn;
3. 3 meter voor pergola's;
4. 1 meter voor overige ander bouwwerken ter plaatse van de naar de openbare weg gekeerde gevel;
5. 3 meter voor overige andere bouwwerken ter plaatse van de niet naar de openbare weg gekeerde 

gevel.
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5.3  Afwijken van de bouwregels

5.3.1  Aangebouwde bijbehorende bouwwerken

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met een omgevingsvergunning af te wijken van het 
bepaalde in lid 5.2.2 onder d en toestaan dat er nog een aangebouwd bijbehorend bouwwerk mag 
worden gebouwd tussen 12,5 meter en 15 meter onder de voorwaarden, dat:

a. de breedte niet meer mag bedragen dan 50% van de breedte van de achtergevel;
b. het achtererfgebied voor niet meer dan 50% mag worden bebouwd;
c. stedenbouwkundige belangen zich hier niet tegen verzetten.

5.3.2  Kap op een bijbehorend bouwwerk

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met een omgevingsvergunning af te wijken van het 
bepaalde in lid 5.2.2 onder c en toestaan dat er een kap mag worden gebouwd onder de voorwaarde dat:

a. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 5 m; 
b. de goothoogte niet meer bedraagt dan 3 m; 
c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de bezonning van de aangrenzende gronden en 
bouwwerken.

5.3.3   Tweede dakkapel op één dakvlak

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met een omgevingsvergunning af te wijken van het 
bepaalde in lid 5.2.4 onder a en toestaan dat er een tweede dakkapel wordt gebouwd onder de 
voorwaarden dat:

a. de dakkapellen op gelijke hoogte worden geplaatst;
b. de tussenafstand tussen beide dakkapellen minimaal 0,80 meter bedraagt, tenzij in een bijzonder 

geval zulks niet mogelijk of wenselijk maakt;
c. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bestaande straat- en/of bebouwingsbeeld.

5.4  Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:

Binnen deze bestemming is de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep toegestaan als 
ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:

1. de omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 25% van de gezamenlijke vloeroppervlakte 
van de (woon)bebouwing tot een maximum van 40 m2;

2. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag 
geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken;

3. detailhandel is niet toegestaan, behoudens productiegebonden detailhandel;
4. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner.

5.5  Afwijken van de gebruiksregels

5.5.1  Bedrijf aan huis

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met een omgevingsvergunning af te wijken van het 
bepaalde onder lid 5.4 ten behoeve van het gebruik van ruimten binnen een woning en bijbehorende 
bouwwerken voor bedrijf aan huis als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende 
regels van toepassing zijn:

a. er worden uitsluitend activiteiten uitgevoerd als bedoeld in categorie 1 en 2 van de bijlage "Staat van 
Bedrijfsactiviteiten", dan wel activiteiten die naar hun aard en omvang gelijk zijn te stellen aan de 
genoemde categorieën;

b. de omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 30% van de gezamenlijke vloeroppervlakte 
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van de (woon)bebouwing tot een maximum van 80 m2;
c. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag 

geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken;
d. detailhandel, anders dan productiegebonden detailhandel is niet toegestaan;
e. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner.

5.5.2  Mantelzorg

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met een omgevingsvergunning af te wijken van het 
bepaalde in lid 5.1 en toe te staan dat een deel van de woning of bijbehorend bouwwerk bij een woning 
als afhankelijke woonruimte (inwoning) wordt gebruikt, met dien verstande dat:

a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg; 
op het perceel al een wooneenheid aanwezig is;

b. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen waaronder die van 
omwonenden en bedrijven;

c. per wooneenheid maximaal één situatie van inwoning ten behoeve van mantelzorg is toegestaan;
d. inwoning in beginsel dient plaats te vinden bij, in of direct aansluitend aan de wooneenheid, waarbij 

de afhankelijke woonruimte een onderlinge verbinding met de wooneenheid dient te hebben;
e. het gebruik van een bijbehorend bouwwerk als afhankelijke woonruimte is uitsluitend toegestaan 

indien realisering van de inwoning in of aan de wooneenheid voor de inwoner of andere bewoner(s) 
onredelijk bezwarend is;

f. maximaal 80 m2 van het hoofdgebouw en/of bijbehorend bouwwerk mag worden gebruikt ten 
behoeve van de inwoning;

g. na de beëindiging van de mantelzorgsituatie de wooneenheid weer in oorspronkelijke vorm wordt 
teruggebracht.

5.5.3  Regulier appartement

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met een omgevingsvergunning af te wijken van het 
bepaalde in lid 5.1 en toe te staan dat de woningen ter plaatste van de aanduiding 'specifieke vorm van 
wonen-seniorenwoningen' tevens gebruikt mogen worden als reguliere woning, met dien verstande dat 
het aantal parkeerplaatsen wordt afgestemd op het aangepaste gebruik van de woning, waarbij het 
bepaalde in 5.2.1 onder h en i van toepassing is.
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Artikel 6  Waarde - Archeologie - 3

6.1  Bestemmingsomschrijving

6.1.1  Primair

De voor 'Waarde - Archeologie - 3' aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van archeologische waarden.

6.1.2  Rangorde

Indien de belangen van de in lid 6.1.1 bedoelde dubbelbestemming in strijd zijn met de belangen van 
een andere samenvallende dubbelbestemming dan geldt de volgende rangorde:

a. Waterstaat - Waterkering;
b. Leiding - Riool;
c. Waarde - Archeologie - 1;
d. Waarde - Archeologie - 2;
e. Waarde - Archeologie - 3;
f. Waarde - Natuur en landschap.

6.2  Bouwregels

a. Op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 6.1 bedoelde bestemming uitsluitend gebouwen en 
bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd die voor aanvullend of definitief archeologisch 
onderzoek (opgraven) noodzakelijk zijn, mits de bepalingen van lid 6.3 vooraf in acht zijn genomen.

b. Tevens mogen op deze gronden gebouwen/bouwwerken geen gebouwen zijnde worden opgericht voor 
de primaire bestemming(en) als bedoeld in het betreffende bestemmingsplan, mits de bepalingen van 
artikel 6.3 vooraf in acht zijn genomen.

6.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

6.3.1  Verbod

Het is verboden op of in de gronden met de dubbelbestemming Waarde - Archeologie - 3 zonder of in 
afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden van burgemeester en wethouders de hierna onder 6.3.2 genoemde werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te doen, dan wel te laten uitvoeren die dieper 
reiken dan 0,3 meter beneden maaiveld en die tevens een (totale) terreinoppervlakte groter dan 500 m² 
beslaan.

6.3.2  Vergunningvereiste

Het vergunningvereiste betreft de volgende werken, dan wel werkzaamheden:

a. grondwerkzaamheden, waartoe wordt gerekend het ophogen, afgraven, verwijderen van oude 
funderingen, woelen en mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden alsmede het 
vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het aanleggen van 
drainage;

b. het aanleggen of rooien van bomen en diepwortelende struiken waarbij stobben worden verwijderd;
c. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee 

verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
d. het verlagen van het waterpeil;
e. het werken met opsporingsapparatuur (waaronder vallen metaaldetectoren, grondradar en ander 

detectieapparatuur), gevolgd door het opgraven van archeologische vondsten en relicten;
f. het heien van palen en slaan van damwanden.
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6.3.3  Archeologisch rapport

De aanvrager van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
dient bij het indienen van de aanvraag een archeologisch rapport over te leggen waarin de 
archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel 
van burgemeester en wethouders, in voldoende mate is vastgesteld.

6.3.4  Toelaatbaarheid

De werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden als bedoeld in lid 6.3.2 zijn slechts 
toelaatbaar, indien en voor zover deze door die werken of werkzaamheden geen afbreuk doen aan het 
behoud en de bescherming van de archeologische waarden in de desbetreffende gronden.

6.3.5  Uitgezonderde werkzaamheden

Het verbod zoals bedoeld in lid6.3.1 is niet van toepassing indien:

a. het gaat om onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en beplanting 
en werkzaamheden binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;

b. de werken of werkzaamheden:
1. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
2. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren 

van een werk, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden of een ontgrondingenvergunning.

6.3.6  Mogelijke voorwaarden te verbinden aan vergunning

Aan de omgevingsvergunning kunnen de volgende voorwaarden worden verbonden:

a. de verplichting tot het doen van archeologisch bureauonderzoek;
b. de verplichting tot het doen van inventariserend en/of waarderend archeologisch onderzoek zoals 

boringen, proefsleuven en non-destructief onderzoek (zoals bijvoorbeeld grondradar- en 
weerstandsonderzoek);

c. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische waarden kunnen 
worden behouden (behoud in situ);

d. de verplichting tot definitief archeologisch onderzoek (opgraven) en het conserveren van de 
archeologische resten en het opstellen van een eindrapportage;

e. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige 
op het terrein van de archeologische monumentenzorg, die voldoet aan door burgemeester en 
wethouders te stellen kwalificaties (archeologische begeleiding).

6.3.7  Programma van eisen

Archeologisch onderzoek zoals bedoeld in lid 6.3.6 wordt uitgevoerd op basis van een programma van 
eisen opgesteld overeenkomstig de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, dat moet worden 
goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. In het programma van eisen wordt 
aangegeven op welke wijze de voorwaarden die aan de vergunning worden verbonden, worden 
uitgevoerd.

6.4  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door:

a. de dubbelbestemming Waarde - Archeologie - 3 geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op 
basis van inventariserend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de 
betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;

b. aan gronden alsnog de dubbelbestemming Waarde - Archeologie - 3 toe te kennen indien uit 
inventariserend en/of definitief archeologisch onderzoek blijkt dat de begrenzing van de gronden met 
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deze medebestemming, gelet op ter plaatse aanwezige archeologische waarden, aanpassing 
behoeft.

228  bestemmingsplan "Leembruggenstraat" (concept)



 bestemmingsplan Leembruggenstraat

Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 7  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing.

bestemmingsplan "Leembruggenstraat" (concept)  229



 bestemmingsplan Leembruggenstraat

Artikel 8  Algemene bouwregels

De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen, in afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 2, 
uitsluitend worden overschreden door:

a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, 
funderingen, balkons, loggia's, keldertoegangen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding niet 
meer bedraagt dan 1,5 meter;

b. andere ondergeschikte bouwdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1 
m;

c. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met een omgevingsvergunning af te wijken van het 
bepaalde vermeld onder a voor het overschrijden van bouw- en/of bestemmingsgrenzen door tot 
gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, funderingen, 
balkons, loggia's, keldertoegangen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding niet meer bedraagt 
dan 0,8 meter.
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Artikel 9  Algemene gebruiksregels

Het is verboden de gronden en/of bouwwerken zoals bedoeld in hoofdstuk 2 opgenomen regels te 
gebruiken ten behoeve van:

a. een seks- en/of pornobedrijf;
b. een prostitutiebedrijf;
c. raamprostitutie;
d. een escortbedrijf.
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Artikel 10  Algemene afwijkingsregels

10.1  Algemeen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met een omgevingsvergunning af te wijken van:

a. de gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 15% van die maten, afmetingen en 
percentages;

b. de bouwregels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil daartoe 
aanleiding geeft;

c. het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen en toestaan dat de 
(bouw)hoogte van de gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, 
luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, mag worden vergroot mits:

1. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 5 m2 bedraagt;
2. de hoogte niet meer dan 1,25 maal de maximale (bouw)hoogte van het betreffende gebouw 

bedraagt;
d. de bouwregels voor de bouw van niet voor bewoning bestemde gebouwen en andere bouwwerken 

met een inhoud van ten hoogste 50 m2 en een bouwhoogte van niet meer dan 5 meter ten behoeve 
van een infrastructurele of openbare voorziening, voor zover het betreft een bouwwerk ten behoeve 
van een nutsvoorziening, de waterhuishouding, het meten van de luchtkwaliteit, het 
telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het weg-, spoorweg, water- of luchtverkeer;

e. de bouwregels ten aanzien van de (bouw)hoogte van andere bouwwerken, en toestaan dat de 
bouwhoogte van ander bouwwerken ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt 
vergroot tot niet meer dan 40 meter;

f. het gebruik van gronden of bouwwerken ten behoeve van evenementen, mits:
1. het evenement maximaal 3 maal per jaar plaatsvindt;
2. het evenement maximaal 15 aaneengesloten dagen duurt;
g. het gebruiken van bouwwerken, al dan niet in samenhang met inpandige bouwactiviteiten, mits 

wordt voldaan aan de volgende vereisten:
1. de activiteiten mogen geen nadelige invloed hebben op de normale verkeersafwikkeling en geen 

onevenredige parkeerdruk veroorzaken;
2. de activiteiten mogen geen hinder opleveren voor de woonsituatie;
3. de activiteiten mogen geen detailhandel, horeca of exploitatie van een seksinrichting betreffen.

10.2  Randvoorwaarden toepassing voor afwijken

Burgemeester en wethouders verlenen slechts medewerking aan een omgevingsvergunning voor het 
afwijken mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de woonsituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

232  bestemmingsplan "Leembruggenstraat" (concept)



 bestemmingsplan Leembruggenstraat

Artikel 11  Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om het bestemmingsplan te wijzigen indien de wijziging 
betrekking heeft op het toestaan dat de (bouw)hoogte van de gebouwen ten behoeve van liftkokers van 
het appartementengebouw mag worden vergroot, mits:

a. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 10 m2 bedraagt;
b. de hoogte niet meer dan 1,25 maal de maximale (bouw)hoogte van het betreffende gebouw 

bedraagt.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 12  Overgangsrecht

12.1  Overgangsrecht bouwwerken

12.1.1  Algemeen

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en 
afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

12.1.2  Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van lid 12.1.1 een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 12.1.1 met maximaal 
10%.

12.1.3  Uitzondering

Lid 12.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning in strijd met het daarvoor geldende 
plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

12.2  Overgangsrecht gebruik

12.2.1  Algemeen

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding

van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

12.2.2  Veranderen strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 12.2.1, te veranderen of te 
laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking 
naar aard en omvang wordt verkleind.

12.2.3  Onderbreken strijdig gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in het lid 12.2.1 na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer 
dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

12.2.4  Uitzondering

Lid 12.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 13  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Leembruggenstraat'.

bestemmingsplan "Leembruggenstraat" (concept)  235



 bestemmingsplan Leembruggenstraat

236  bestemmingsplan "Leembruggenstraat" (concept)



 bestemmingsplan Leembruggenstraat

Eindnoten

1. AMvB art 75 Flora en faunawet: Voor soortenlijsten zie: Besluit houdende wijziging van een aantal 
algemene maatregelen van bestuur in verband met wijziging van artikel 75 van de Flora- en faunawet en 
enkele andere wijzigingen. 23 februari 2005.
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