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1. Inleiding 3 

1.1. Aanleiding 

ABB Ontwikkeling BV wenst op de hoek van de Markstraat en de Dintelstraat in Bolnes 12 rijwoningen te 

realiseren. Op deze locatie staat nu het gebouw van (voormalig) spiritueel centrum de Heksenketel. Dit 

gebouw zal worden gesloopt ten behoeve van de beoogde woningbouw. De beoogde ontwikkeling is niet 

mogelijk op basis van het vigerende bestemmingsplan. Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken 

wordt een bestemmingsplan opgesteld. 

 

In het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat de aanleg, wijziging of uitbreiding van een 

stedelijk ontwikkelingsproject m.e.r.-beoordelingsplichtig is in gevallen waarin de activiteit betrekking 

heeft op 2.000 of meer woningen. De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van 12 woningen en blijft 

daarmee ruim onder de drempelwaarde. Dit betekent dat kan worden volstaan met een zogenaamde 

'vormvrije m.e.r.-beoordeling'. Dit document bevat deze beoordeling. 
 

1.2. Wat houdt een m.e.r.- beoordeling in?  

De wettelijke regeling voor de m.e.r.-beoordeling gaat uit van het principe 'nee, tenzij'. Dat wil zeggen, 

een volwaardige m.e.r.-procedure is alleen noodzakelijk als er sprake is van 'belangrijke nadelige 

gevolgen' die het betreffende project voor het milieu kan hebben. Daarbij moet het bevoegd gezag 

rekening houden met de omstandigheden zoals aangegeven in bijlage III van de EEG-richtlijn 

milieueffectbeoordeling, te weten:  

 de plaats van het project;  

 de omvang van het project;  

 de kenmerken van de potentiële milieueffecten (in samenhang met de eerste twee criteria). 
 

Het bevoegd gezag dient een m.e.r-beoordelingsbeslissing te nemen, waarin wordt aangegeven of wel of 

geen MER nodig is, gelet op de omvang van het project, de plaats van het project en de kenmerken van 

de potentiële (milieu)effecten en mogelijke mitigerende maatregelen. Deze beslissing wordt als bijlage bij 

het bestemmingsplan opgenomen. 
 

1.3. Leeswijzer 

Deze m.e.r.-beoordelingsnotitie:  

 beschrijft in hoofdstuk 2 de plaats en omvang van het project; 

 licht in hoofdstuk 3 de verwachte effecten voor de verschillende milieueffecten toe;  

 geeft ten slotte in hoofdstuk 4 de conclusie weer voor de m.e.r.-beoordeling.  

 

Bij de analyse in hoofdstuk 2 en 3 is gebruik gemaakt van de informatie uit het voorontwerp-

bestemmingsplan Markstraat. 
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2. Plaats en omvang van het project 5 

2.1. Plaats van het project 

Het plangebied ligt tussen de Rijnsingel en de Dintelstraat, aan de noordzijde van de Markstraat in Bolnes 

(Ridderkerk). In figuur 2.1 is een weergave gegeven van de ligging van het plangebied. 

 

 
Figuur 2.1  Ligging plangebied (bron: Luchtfoto Kadaster Nederland) 

 

In figuur 2.2 is de huidige situatie van het plangebied weergegeven op een luchtfoto. Het plangebied 

bestaat in de huidige situatie uit de bebouwing van voormalig spiritueel centrum de Heksenketel. Het 

betreft een gebouw met één bouwlaag en een platte dakafdekking. Het plangebied heeft een groene 

omlijsting, bestaande uit bomen en struiken. Aan de westkant wordt het plangebied begrensd door het 

vrij liggende fietspad langs de Rijnsingel. Fietspad en rijbaan worden van elkaar gescheiden door een 

karakteristieke bomenrij. 

 

Aan de noordzijde van het gebouw is ruimte voor het parkeren van auto's. Hiervan wordt ook gebruik 

gemaakt door bezoekers van huisartsenpost Bolnes. De huisartsenpost beschikt over beperkte 

parkeergelegenheid op eigen terrein. Langs de randen van het plangebied kan ook gebruik worden 
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gemaakt van straatparkeren (Markstraat en Dintelstraat). Naast de huisartsenpost, ten noorden van het 

plangebied, ligt een grasveld. 

 

 
Figuur 2.2  Bestaande situatie plangebied (bron: Luchtfoto Kadaster Nederland) 

 
In figuur 2.3 is te zien dat het plangebied in de milieubeschermingszone ‘Boringsvrije zone’ ligt zoals 
vermeld in de Provinciale omgevingsverordening Zuid-Holland. In deze zone is het verboden om gaten te 
maken of graafwerkzaamheden te verrichten dieper dan 2,5 meter en om zonder vergunning of 
toestemming putten te slaan. Het heien van palen zonder verbrede voet is toegestaan. In de realisatiefase 
dient hiermee rekening te worden gehouden. 

 

 
Figuur 2.3  Milieubeschermingsgebieden t.o.v. het plangebied (rode cirkel) (bron: Provinciale 

omgevingsverordening) 



 Plaats en omvang van het project 7 

Rho adviseurs voor leefruimte.   20161445 
vestiging Rotterdam 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied of Natuurnetwerk Nederland 
(NNN). Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is Boezems Kinderdijk op ruim 2 kilometer afstand (zie 
figuur 2.4). Op een afstand van circa 12 kilometer ligt de dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied met 
stikstofgevoelige habitattypen (de Biesbosch). Het dichtstbijzijnde onderdeel van NNN ligt op circa 1 
kilometer van het plangebied (zie figuur 2.5). 
 

 
Figuur 2.4  Plangebied (rode cirkel) t.o.v. Natura 2000-gebieden (bron: AERIUS Calculator) 
 

 
Figuur 2.5  Plangebied (rode cirkel) t.o.v NNN (bron: Provincie Zuid-Holland) 
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Het plangebied maakt deel uit van een archeologisch kansrijk gebied. Op de Archeologische Waarden- en 

Beleidskaart Ridderkerk (AWK 2013) wordt aan de locatie een redelijke hoge archeologische verwachting 

toegekend (zie figuur 2.6). De AWK geeft aan dat alle grondwerkzaamheden (inclusief heien) die een 

oppervlakte beslaan van meer dan 200 m2 en tevens dieper reiken dan 0,5 meter beneden maaiveld 

dienen te worden getoetst op de noodzaak van archeologisch onderzoek. Echter conform het vigerende 

bestemmingsplan ‘Bolnes’ rust op het plangebied geen archeologische (dubbel)bestemming. Verder 

liggen binnen het plangebied geen cultuurhistorische monumenten of waardevolle cultuurhistorische 

elementen.  

 

 
Figuur 2.6  Uitsnede Archeologische Waarden- en Beleidskaart Ridderkerk (plangebied is rode cirkel) 

 

Het plangebied en omgeving ligt niet in een gebied waar de bij communautaire wetgeving vastgestelde 

normen (EU-normen, bijvoorbeeld met betrekking tot luchtkwaliteit) inzake milieukwaliteit reeds worden 

overschreden. 

 
Relatieve rijkdom aan/kwaliteit en re-generatievermogen van natuurlijke hulpbronnen in het gebied 

Het plangebied ligt in stedelijk gebied en betreft deels verhard en deels onverharde grond. Vanuit het 

oogpunt van ecosysteemdiensten wordt het gebied als volgt gekarakteriseerd: 

 Het plangebied is geen verstrekker van een product door ecosystemen: het plangebied is geen 

producent van vernieuwbare hulpbronnen zoals biomassa (hout) of van milieuvoorraden (zoals 

drinkwater); 

 Het plangebied heeft in het huidige gebruik een zeer geringe functie voor regulerende diensten 

(zoals bestuiving van gewassen); 

 Het plangebied heeft een beperkte functie voor diensten die de voorgaande diensten 

ondersteunen (zoals biodiversiteit). 

 

De locatie heeft geen bijzondere rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen. 
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2.2. Omvang van het project 

Het bestaande gebouw zal worden gesloopt en vervangen door 12 grondgebonden rijwoningen. De 

rijwoningen zullen in twee rijen van zes worden gebouwd (zie figuur 2.7). Het bestaande stratenpatroon 

blijft gehandhaafd. Overeenkomstig de bouwblokken ten zuiden en oosten van het plangebied is de meest 

westelijke rij woningen georiënteerd op de Rijnsingel en de meest oostelijke rij woningen op de 

Dintelstraat. De beoogde woningbouw vindt plaats binnen de bestaande verkeersstructuur. Vanaf de 

Rijnsingel ontsluiten de Markstraat en de Dintelstraat het plangebied. Via de Rijnsingel zijn de 

gebiedsontsluitende (snel)wegen snel te bereiken. 

 

 
Figuur 2.7  Stedenbouwkundige verkaveling 

 

Ten behoeve van de rijwoningen wordt aan de noordzijde van het plangebied een parkeerterrein met 26 

parkeerplaatsen aangelegd. Naast parkeerplaatsen voor bewoners kan het parkeerterrein ook worden 

gebruikt voor bezoekers aan de huisartsenpost. Het hoogst aantal benodigde parkeerplaatsen is te 

verwachten in de ochtend op werkdagen (24,4 parkeerplaatsen). De beoogde 26 parkeerplaatsen 

voorzien in deze behoefte. Overigens zijn in deze parkeerbalans de bestaande langsparkeerplaatsen langs 

de Markstraat en de Dintelstraat niet meegenomen. Deze parkeerplaatsen blijven gehandhaafd en 

kunnen ook worden gebruikt ten behoeve van het plangebied. 

 

Gebruik natuurlijke hulpbronnen en productie van afvalstoffen 

Voor de realisatie van de beoogde ontwikkeling van het gebied worden de gebruikelijke bouwmaterialen 

en natuurlijke hulpbronnen benut. 
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Cumulatie met andere projecten 
Voor zover bekend zijn er geen redelijk te verwachten toekomstige ontwikkelingen in de buurt die kunnen 

leiden tot cumulatie van effecten. 
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3. Kenmerken van de milieueffecten 11 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste milieueffecten van de beoogde ontwikkeling beschreven. Het is 

gebruikelijk de milieueffecten van de beoogde situatie te vergelijken met de referentiesituatie. De 

referentiesituatie bestaat uit de huidige situatie inclusief de autonome ontwikkelingen. De 

effectbeoordeling in dit hoofdstuk is gebaseerd op de informatie uit het voorontwerpbestemmingsplan 

dat is opgesteld ten behoeve van de beoogde ontwikkeling. Voor een uitgebreidere analyse en 

onderliggende onderzoeksrapporten wordt verwezen naar dit plan.  

 

3.1. Verkeer en geluid 

Verkeer 

Aangezien het voormalige spirituele centrum wordt vervangen door 12 woningen, zijn geen relevante 

effecten op de verkeersintensiteiten op wegen in de omgeving te verwachten. Ten aanzien van de 

verkeersgeneratie wordt uitgegaan van 7,1 motorvoertuigen per etmaal per woning, dus 85,2 

motorvoertuigen per etmaal in totaal. De capaciteit van deze omliggende wegenstructuur is ruim 

voldoende om de nieuwe woningen te accommoderen. Een significant negatief effect op de 

verkeersituatie in de omgeving is dan ook uitgesloten. 

 

Wegverkeerslawaai 

Voor toetsing van het uitstralingseffect bestaat geen wettelijk kader. Als uitgangspunt wordt gehanteerd 

dat bij een toename van de verkeersomvang met meer dan 40% sprake is van een geluidstoename van 

meer dan 1,5 dB (wat voor het menselijk oor hoorbaar is). Gezien de ontsluitende functie van de 

omliggende wegen zal de bijdrage van 85,2 mvt/etmaal minder zijn dan 40% van de totale 

verkeersintensiteit over deze wegen. Relevante negatieve uitstralingseffecten naar de omgeving zijn dan 

ook uitgesloten. 

 

Aangezien het plangebied binnen de geluidszone van de Rijnsingel en Benedenrijweg ligt, is akoestisch 

onderzoek uitgevoerd naar de invloed van deze wegen op het akoestisch klimaat van het plangebied. Dit 

onderzoek is toegevoegd aan het voorontwerpbestemmingsplan. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat 

de geluidbelastingen vanwege het verkeer op de Benedenrijweg en de 30 km-wegen lager zijn dan de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De geluidbelasting vanwege het verkeer op de Rijnsingel bedraagt ten 

hoogste 61 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wet geluidshinder. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB 

wordt daarmee overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt hiermee niet 

overschreden. Maatregelen om de geluidbelasting ter plaatse van het plangebied terug te brengen zijn 

niet mogelijk en/of doelmatig. Aan het gemeentelijk beleid wordt voldaan en een significant negatief 

effect op de gezondheid van de nieuwe bewoners door wegverkeerslawaai kan worden uitgesloten. 

 

  



12 Kenmerken van de milieueffecten 

20161445  Rho adviseurs voor leefruimte 
  vestiging Rotterdam 

Inrichtingslawaai 

Een woning wordt niet gezien als een geluidbelastende inrichting. De beoogde ontwikkeling heeft zelf 

geen negatief geluidseffect. 

 

Het plangebied ligt binnen de geluidszone van het gezoneerde bedrijventerrein IJsselmonde Noordrand. 

Omgevingsdienst DCMR heeft aangegeven dat de zone industrielawaai verouderd is en geen belemmering 

vormt voor de beoogde woningbouw. Volgens DCMR bedraagt de geluidbelasting als gevolg van 

industrielawaai minder dan 50 dB(A). 

 

Op een afstand van 15 meter ligt een huisartsenpost met de mogelijkheid om uitbreiden met een 

apotheek. Aan de richtafstand van 10 meter in gemengd gebied wordt voldaan. Ter plaatse van het 

plangebied kan een goed woon- en leefmilieu worden gegarandeerd en de huisartsenpost wordt niet in 

haar bedrijfsvoering beperkt. 

 

3.2. Bodem en water 

Bodem 

De woningen hebben geen negatief effect op de bodem.  

 

Voor de beoogde ontwikkeling is door Econsultancy een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (zie 

voorontwerpbestemmingsplan). Uit dit onderzoek blijkt dat op de aard en mate van verontreiniging en 

het ontbreken van een asbestverontreiniging bestaan er met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit 

van de bodem en de puinlaag géén belemmeringen voor de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. De 

bodemkwaliteit is daarmee geschikt voor de beoogde functie. 

 

Water 

Zoals beschreven in hoofdstuk 2 ligt het plangebied in de milieubeschermingszone ‘Boringsvrije zone’. 

Deze zone beschermt de waterkwaliteit in het waterwingebied. In het kader van de aanvraag 

omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen dient aan de specifieke eisen uit de verordening te 

worden voldaan (o.a. aanvragen ontheffing). Met deze specifieke eisen kunnen relevante effecten op de 

waterkwaliteit in de waterwingebieden uitgesloten worden. 

 

Het plangebied ligt niet binnen de kern- of beschermingszone van een waterkering. De ontwikkeling heeft 

dan ook geen invloed op de waterveiligheid in de omgeving. Het afvalwater wordt aangesloten op de 

bestaande gemeentelijke riolering.  

 

In de bestaande situatie bedraagt de oppervlakte van de verharding circa 1.420 m2. In de nieuwe situatie 

zal het verharde oppervlak beperkt toenemen tot circa 2.275 m2. Dit betekent een toename van circa 855 

m2. Dit is een toename van meer dan 500 m2. Watercompenserende maatregelen zijn volgens het beleid 

van het waterschap noodzakelijk. De mogelijkheden worden onderzocht om dit binnen het plangebied op 

te lossen. Wanneer dit niet lukt, wordt een oplossing gezocht in hetzelfde peilgebied. Met de 

watercompensatie kan een significant negatief effect op de waterhuishouding uitgesloten worden. 
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3.3. Natuur 

Gebiedsbescherming 

Zoals eerder beschreven ligt het plangebied niet in beschermd natuurgebied. Gezien de beperkte omvang 

van de voorgenomen ontwikkeling en de afstand tot de natuurgebieden is het uitgesloten dat de 

ontwikkelingen in het plangebied negatieve effecten hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van 

beschermde natuurgebieden in de omgeving. 

 
Soortenbescherming 
Het plangebied is aan de hand van een veldbezoek op 29 juni 2016 door adviesbureau Van der Helm 

Milieubeheer BV beoordeeld op het mogelijk voorkomen van beschermde plant- en diersoorten. Het 

rapport is opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan. Dit rapport is later geactualiseerd naar 

aanleiding van de Wet natuurbescherming. Uit de actualisatie blijkt dat alleen vervolgonderzoek nodig is 

naar vleermuizen en dat rekening dient te worden gehouden met broedvogels en algemene soorten 

(zorgplicht).  

 

Naar aanleiding van de conclusies uit de quickscan is door adviesbureau Van der Helm Milieubeheer BV 

aanvullend vleermuisonderzoek uitgevoerd om de effecten op vleermuizen te kunnen bepalen. Dit 

soortgericht onderzoek is opgenomen in het concept bestemmingsplan. Op basis van het uitgevoerde 

onderzoek is geconcludeerd dat zich binnen het plangebied geen zomer-, kraam-, paar- en/of 

winterverblijfplaatsen bevinden. Eveneens zijn essentiële vliegroutes en/of essentieel foerageergebied 

uitgesloten. 

 

De voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot negatieve effecten op beschermde natuurgebieden en 

beschermde planten- en diersoorten. In het kader van de zorgplicht dient in ieder geval rekening te 

worden gehouden met het volgende. 

 Door te werken buiten het broedseizoen of wanneer geen broedende vogels aanwezig zijn kan 

overtreding van de Wnb worden voorkomen.  

 Voor de start van de werkzaamheden binnen het plangebied in het voorjaar of in de zomer dient 

de directe omgeving ('invloedsfeer van de werkzaamheden') gecontroleerd te worden op 

aanwezige broedvogels. Indien broedende vogels aanwezig zijn, is het aan de deskundige om te 

bepalen of met de werkzaamheden kan worden aangevangen. 

 Tijdens de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met aanwezigheid van licht 

beschermde en niet beschermde soorten in en rond het plangebied zodat eventueel aanwezige 

soorten kunnen vluchten. 

 Verlichting van de omgeving dient te worden voorkomen omdat hier vleermuizen foerageren. 

 

3.4. Luchtkwaliteit 

De ontwikkeling betreft 12 woningen en ligt ruim onder de grens van 1.500 woningen. De ontwikkeling 

draagt dan ook niet in betekenende mate bij aan de concentraties luchtverontreinigende stoffen. Tevens 

blijkt uit de NSL-monitoringstool dat ter plaatse van het plangebied ruimschoots aan de grenswaarden uit 

de Wet milieubeheer wordt voldaan. 
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3.5. Risico’s op zware ongevallen of rampen en risico’s voor de menselijke gezondheid 

Externe veiligheid 

De beoogde ontwikkeling betreft geen risicobron en zal dan ook geen negatief effect hebben op 

omliggende (beperkt) kwetsbare objecten. 

 

Overeenkomstig de professionele risicokaart waarin relevante risicobronnen getoond worden, liggen in 

de omgeving van de beoogde woningbouw de volgende relevante risicobronnen: 

 De risicovolle instelling BP Bolnes. 

 Vervoer van gevaarlijke stoffen over de vaarwegroute Corridor Rotterdam – Duitsland. 

 Vervoer van gevaarlijke stoffen over spoortrajectnummer 30G.2. 

 

Het plangebied valt buiten de PR 10-6 contour van de aangegeven risicobronnen. Voor Ridderkerk is een 

scenario analyse gemaakt door de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Het plangebied valt binnen de D 

zone van de worst case scenario van de BP Bolnes (400 meter) maar buiten de C zone (1% lethaliteit) van 

230 meter. Voor de woningen geldt risico 1 (object ligt in aandachtsgebied). Voor de vaarwegroute valt 

het plangebied gedeeltelijk binnen de B zone (650 meter) van het worst case toxisch scenario. Hiervoor 

geldt voor woningen een risico 2 (object moet aan gewenste eisen voldoen vanuit zelfredzaamheid en 

hulpverlening). Doordat het plangebied op een afstand van 620 meter ligt van de transportroute 

gevaarlijke stoffen hoeft geen berekening van het GR gemaakt te worden. Het plangebied valt buiten de 

effectafstanden van de scenario analyse van Ridderkerk voor vervoer van gevaarlijke stoffen over het 

spoor opgesteld door Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Wel valt het binnen het invloedsgebied van 

4 kilometer. 

 

Door de afstand tot de risico bronnen en de beperkt omvang van de ontwikkeling kan worden volstaan 

met een beknopte verantwoording van het groepsrisico. Deze is gegeven in het 

voorontwerpbestemmingsplan. Uit de beknopte verantwoording blijkt dat de zelfredzaamheid, 

bestrijdbaarheid en bereikbaarheid van het plangebied als voldoende worden beschouwd. Wel moet 

rekening gehouden worden dat de woningen geschikt zijn om enkele uren in te schuilen, denk hierbij aan 

het sluiten van ramen en deuren en met name het uitschakelen van (mechanische) ventilatiesystemen. 

Verder zijn geen risicovolle bronnen aanwezig in de omgeving die een belemmering vormen. De externe 

veiligheidssituatie in het plangebied is positief te noemen. 

 

Risico’s op rampen door klimaatverandering 

In het plangebied wordt groen en tuinen gewaarborgd daarnaast zullen water compenserende 

maatregelen getroffen worden. De watercompensatie en de tuinen dragen bij aan de klimaatadaptatie: 

verdroging, wateroverlast en hittestress. Verder nemen de risico’s op rampen door klimaatverandering 

niet toe door het plan. 

 

Risico’s voor de menselijke gezondheid 

Uit toetsing van de verschillende milieuthema’s op het gebied van leefomgevingskwaliteit en verkeer blijkt 

dat de beoogde ontwikkelingen niet leiden tot belangrijke toename van risico’s voor de menselijke 

gezondheid. Er wordt voldaan aan de normen voor geluid, externe veiligheid en luchtkwaliteit. 
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3.6. Cultuurhistorie en archeologie 

Cultuurhistorie 

In het plangebied zijn geen cultuurhistorisch waardevolle elementen aanwezig. Negatieve effecten op 

deze elementen zijn uitgesloten. 

 

Archeologie 

In hoofdstuk 2 is aangeven dat op basis van de Archeologische Waarden- en Beleidskaart Ridderkerk een 

redelijk hoge verwachtingswaarde archeologie voor het plangebied geldt. Echter uit het advies van het 

Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) blijkt dat verder archeologisch onderzoek niet 

noodzakelijk is. Dit doordat in het bestemmingsplan geen archeologische (dubbel)bestemming geldt en, 

gelet op de huidige situatie, het zeer aannemelijk is dat in forse arealen de bodem reeds is verstoord. 

Aangezien het nooit volledig is uit te sluiten dat tijdens eventueel grondverzet een archeologische 

'toevalsvondst' wordt gedaan, zal de uitvoerder van dit grondwerk worden gewezen op de plicht om 

hiervan zo spoedig mogelijk melding te doen bij de Minister van OC&W (in de praktijk bij de gemeente 

Ridderkerk). Hiermee is voldoende bescherming van de eventueel aanwezige archeologische waarden. 

 

3.7. Duurzaamheid 

Het is van belang om bij nieuwbouwplannen aandacht te besteden aan het aspect duurzaamheid. Daarbij 

stelt het Bouwbesluit eisen aan energiezuinigheid van een nieuwe woning. Bij de technische uitwerking 

van het bouwplan zal nader inzichtelijk worden gemaakt welke maatregelen ten aanzien van 

duurzaamheid toegepast worden. 

 

3.8. Sloop- en aanlegwerkzaamheden 

Gelet op de tijdelijkheid van sloop- en aanlegwerkzaamheden kunnen blijvende negatieve milieueffecten 

uitgesloten worden. Tevens zal vanwege de kleinschaligheid ook geen sprake zijn van significante 

negatieve milieueffecten, zoals geluid- en stofoverlast, ten tijde van de werkzaamheden. 

 
3.9. Mitigerende maatregelen  

De volgende mitigerende maatregelen worden genomen: 

 De sloop- en bouwwerkzaamheden worden buiten de broedtijd gestart of op een manier te 

werken dat de vogels niet tot broeden komen (vogelverschrikkers gebruiken) om relevante 

effecten op broedvogels te voorkomen.  

 Verlichting van de omgeving dient te worden voorkomen omdat hier vleermuizen foerageren. 

 

Verder zijn geen aanvullende mitigerende maatregelen noodzakelijk. 
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4. Conclusie 17  

Uit de informatie in deze notitie blijkt dat het plangebied in een milieubeschermingszone ‘Boringsvrije 

zone’ ligt. Verder is het plangebied niet gelegen in kwetsbaar gebied en/of gebied met een beschermde 

status. De aard en beperkte omvang van het plan leidt niet tot belangrijke nadelige milieugevolgen. Door 

rekening te houden met de ‘Boringsvrije zone’ en de genoemde mitigerende maatregelen is het doorlopen 

van een volledige m.e.r.-procedure niet noodzakelijk. 
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