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1

INLEIDING
De aanleiding voor het opstellen van deze milieuaspectenstudie ligt in het voornemen enkele
bedrijfshallen op het perceel Coldenhovenseweg 77 te Eerbeek (hierna: plangebied) uit te
breiden alsmede een nieuwe bedrijfshal op te richten.
De voor ogen staande herontwikkeling is niet in overeenstemming met het vigerende
bestemmingsplan en met het voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Eerbeek Zuid. Gelet
hierop dient voorafgaande aan de realisatie van de voorgenomen ontwikkeling het vigerend
bestemmingsplan te worden herzien met dien verstande dat het voorontwerpbestemmingsplan
zodanig wordt aangepast dat hierdoor de voorgenomen ontwikkeling planologisch mogelijk is.
Hiertoe dient aangetoond te worden dat dit uit ruimtelijk oogpunt verantwoord is. Deze
verantwoording vindt plaats middels het uitvoeren van een aantal inventariserende c.q.
analyserende onderzoeken. De conclusies en aanbevelingen van deze onderzoeken zijn
opgenomen in deze milieuaspectenstudie, welke gebruikt wordt als onderdeel van de toelichting
van het (ontwerp)bestemmingsplan Bedrijventerrein Eerbeek Zuid.
Doelstelling van de milieuaspectenstudie is het kunnen maken van een integrale afweging,
waaruit zal blijken of de voorgenomen ontwikkeling ter plaatse van het perceel
Coldenhovenseweg 77 binnen de wettelijke kaders kan plaatsvinden en daarmee voldoet aan de
eisen van een goede ruimtelijke ordening.
De volgende milieuplanologische aspecten komen in onderliggend rapport aan bod:

1.1



Bodem;



Akoestiek;



Watertoets;



Archeologie;



Flora en fauna;



Bedrijven en milieuzonering;



Luchtkwaliteit;



Externe veiligheid.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt een korte beschrijving gegeven van de huidige situatie van het plangebied
en de toekomstige situatie. In hoofdstuk 3 worden de belangrijkste bevindingen uit de
uitgevoerde onderzoeken naar “Bodem”, “Akoestiek”, “Water”, “Archeologie”, Flora en fauna”,
“Bedrijven en milieuzonering”, “Luchtkwaliteit” en “Externe veiligheid” behandeld. De
milieuaspectenstudie wordt afgesloten met de conclusie in hoofdstuk 4.
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2

HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE SITUATIE
Het plangebied is gelegen op het gezoneerde industrieterrein van Eerbeek (bedrijventerrein
Eerbeek Zuid) aan de Coldenhovenseweg 77. Het plangebied wordt globaal begrensd door de
Tullekenweg aan de noordzijde, de Schoonmansmolenweg aan de zuidwestzijde en de
Coldenhovenseweg aan de westzijde. De ontsluiting van het perceel vindt plaats middels de
Coldenhovenseweg (inrit) en de Schoonmansmolenweg (uitrit).
Onderstaande afbeelding geeft de globale ligging van het plangebied weer.

Plangebied

Afbeelding 1.1: Globale ligging plangebied (bron: Google)
In het plangebied zijn twee kantoren en meerdere bedrijfshallen aanwezig. Schotpoort Holding
B.V. is voornemens twee bestaande bedrijfshallen uit te breiden en één nieuwe bedrijfshal te
realiseren. Navolgende afbeelding geeft de huidige en toekomstige situatie weer.
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Afbeelding 1.2: Huidige situatie en toekomstige situatie (bron: Siebenheller Breure & Partners)
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3

MILIEUASPECTEN

3.1

Bodem
Ter plaatse van het plangebied zijn in het verleden reeds diverse bodemonderzoeken uitgevoerd
(zie bijlage 1). Een samenvatting van deze onderzoeken is navolgend opgenomen. Uit deze
onderzoeken blijkt dat in het plangebied:


De boven- en ondergrond over het algemeen hooguit licht is verontreinigd met minerale
olie en/of PAK;



Het grondwater op de locatie dieper is gelegen dan 5,0 m-mv. Conform de richtlijnen
van de NEN 5740 is vrijwel geen onderzoek uitgevoerd naar de milieuhygiënische
kwaliteit van het grondwater;



Ter plaatse van een tweetal ondergrondse tanks een licht tot matige verontreiniging met
minerale olie in de ondergrond is aangetroffen (d.d. 01-09-2004). De interventiewaarde
wordt niet overschreden waardoor vooralsnog geen saneringsmaatregelen noodzakelijk
zijn;



De locatie bij de provincie geregistreerd staat als “Verontreinigd, maar niet ernstig”.

Gezien de bodemkwaliteit worden op grond van vorenstaande geen risico's voor de
volksgezondheid en/of het milieu verwacht. De grond is naar verwachting, vanuit
milieuhygiënisch oogpunt, geschikt voor het huidige gebruik en toekomstig beoogde gebruik.
Derhalve vormt de bodemkwaliteit economisch en milieuhygiënisch gezien geen belemmering
voor de planologische inpassing en dus de bestemmingsplanherziening.
Opgemerkt wordt dat, gezien de huidige bedrijfsactiviteiten op de locatie, na beëindiging van de
bedrijfsactiviteiten de eindsituatie van de milieuhygiënische bodemkwaliteit vast moet worden
gesteld. Hieruit kunnen eventuele saneringsmaatregelen volgen (bijvoorbeeld bij een
verslechtering van de bodemkwaliteit ter plaatse van de twee ondergrondse tanks.

3.2

Akoestiek
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ten behoeve van de voorgenomen
ontwikkeling onderzoek verricht naar de geluidsbelasting op de woningen in de omgeving en de
bijdrage van de ontwikkeling aan de geluidsimmissie op de zonegrens. Dit akoestische onderzoek
is opgenomen in bijlage 2.
Uit het onderzoek is gebleken dat de nieuwe akoestische situatie, uitgaande van de plaatsing van
een geluidscherm met een hoogte van 5 meter ter vervanging van de huidige aarden wal met
daarop een houten scherm, past binnen de ruimte van de vigerende vergunning en het
Activiteitenbesluit. Tevens wordt geconcludeerd dat de nieuwe akoestische situatie (akoestisch
gezien) ruimtelijk inpasbaar is, mits een vervangend geluidscherm met een hoogte van 5 meter
wordt geplaatst.
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3.3

Water
De effecten van de voorgenomen ontwikkeling op het (grond)water zijn in beeld gebracht
middels de digitale watertoets. Het Waterschap Veluwe heeft ingestemd met deze toets. De
toets is opgenomen in bijlage 3.
Uit de watertoets is gebleken dat de beoogde ontwikkeling geen nadelige gevolgen heeft voor en
door (grond)water en het oppervlaktewatersysteem in de omgeving. Voorts zal de beoogde
ontwikkeling geen bodemlagen aantasten met verandering van het watersysteem als gevolg.

3.4

Archeologie
In het kader van de WAMZ (Wet op de archeologische monumentenzorg) is een archeologisch
onderzoek (inventariserend veldonderzoek) uitgevoerd om zodoende aan te kunnen tonen of de
archeologische waarden aanwezig zijn en of deze waarden worden verstoord door uitvoering van
de voorgenomen ontwikkeling. Dit onderzoek is opgenomen in bijlage 4.
Uit het onderzoek is gebleken dat de bodem is verstoord en dat archeologische indicatoren
ontbreken. Derhalve worden geen archeologische waarden verwacht in het plangebied. Een
vervolg onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.

3.5

Flora en fauna
Voor het aspect flora- en fauna is recent (mei 2011) onderzoek uitgevoerd naar de effecten van
de beoogde ontwikkeling op de aanwezige flora en fauna. Dit onderzoek is opgenomen in bijlage
5.
Uit het onderzoek blijkt dat de ingrepen effect kunnen hebben op broedvogels. Van negatief
effect is geen sprake indien de werkzaamheden buiten het broedseizoen worden uitgevoerd dan
wel uitsluitend worden uitgevoerd wanneer geen broedgevallen aanwezig zijn. Voorts is uit het
onderzoek gebleken dat het plangebied grenst aan een ecologische verbindingszone (EVZ)
waardoor het geluidniveau achter de geluidswand lager dient te zijn dan 40 dB (stiltegebied
EVZ). De beleidsnormen voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zijn echter niet duidelijk.
In het Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP4) zijn geluidsdoelstellingen opgenomen voor de EHS.
Deze doelstellingen houden in, dat de geluidskwaliteit binnen het gebied van de EHS in 2010 niet
verslechterd mogen zijn ten opzichte van 2000. In 2030 dient de geluidskwaliteit binnen de EHS
overal goed te zijn. In het NMP4 is in het midden gelaten waar de geluidskwaliteit van de EHS
precies aan moet voldoen.
Als wordt uitgegaan van de in het NMP3 nog gestelde geluidnorm van 40 dB(A) voor
stiltegebieden, dan is in een groot deel van de EHS de geluidskwaliteit onvoldoende. Hetzelfde
zal gelden voor de EVZ te Eerbeek. Deze ligt namelijk in een gezoneerd gebied, waar een
maximaal niveau van 55 dB geldt.
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Aangenomen wordt dat het geluidsniveau achter de nieuwe hoogwaardige geluidswand niet zal
verslechteren ten opzichte van de huidige situatie (geluidwal). De realisatie van de geluidswand
en de geplande uitbreiding heeft dus geen significant effect op de wezenlijke kenmerken en
waarden van de EVZ.

3.6

Bedrijven en milieuzonering
Het effect van de voorgenomen ontwikkeling op de omliggende woningen, is beoordeeld middels
een onderzoek. Dit onderzoek is opgenomen in bijlage 6.
Uit het onderzoek blijkt dat de voorgenomen ontwikkeling niet tot gevolg heeft dat het woon- en
leefklimaat ter plaatse van de bestaande woonpercelen onevenredig wordt aangetast. De
milieuhygiënische gevolgen van de beoogde ontwikkeling kunnen afdoende worden voorkomen
danwel zo veel mogelijk worden beperkt via het milieuvergunning traject.

3.7

Luchtkwaliteit
Het effect van de voorgenomen ontwikkeling op de luchtkwaliteit is beoordeeld door het
uitvoeren van een onderzoek. Dit onderzoek is opgenomen in bijlage 7.
Uit het onderzoek is gebleken dat de beoogde ontwikkeling in de peiljaren 2012 en 2020 niet
leidt tot (een dreigende) overschrijding van grenswaarden. De beoogde ontwikkeling draagt
tevens niet in betekenende mate bij aan de luchtkwaliteit. Hierdoor vormen de
luchtkwaliteitseisen geen belemmering voor de realisatie van het plan.
De luchtkwaliteit langs de relevante wegen in het plan liggen ruimschoots onder de
grenswaarden, waardoor de leefkwaliteit in het plangebied gewaarborgd is. Verdere toetsing aan
de luchtkwaliteitseisen is dan ook niet noodzakelijk.

3.8

Externe veiligheid
Het effect van de voorgenomen ontwikkeling op de externe veiligheidssituatie is beoordeeld door
het uitvoeren van een onderzoek. Dit onderzoek is opgenomen in bijlage 8.
Uit het onderzoek is gebleken dat de beoogde ontwikkeling aan de normen van het
plaatsgebonden risico voldoet en dat het bestaande groepsrisico niet significant wijzigt. De
beoogde ontwikkeling is derhalve vanuit het oogpunt van externe veiligheid aanvaardbaar.
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4

CONCLUSIE
Uit de milieuplanologische onderzoeken blijkt dat de voorgenomen ontwikkeling, voldoet aan de
eisen van een „goede ruimtelijke ordening'. Tegen de planologische inpassing van de
voorgenomen ontwikkeling in het (ontwerp)bestemmingsplan Bedrijventerrein Eerbeek Zuid
bestaan derhalve geen milieuplanologische bezwaren.
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