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Besluit: 

Op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verlenen wij u een omgevingsvergunning 

voor het splitsen van de bestaande woning. Deze vergunning verlenen wij voor de volgende 

activiteiten:  

- bouwen; 

- handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. 

 

De documenten, voorschriften en overwegingen zoals aangegeven in de bijlagen maken onderdeel uit 

van deze omgevingsvergunning. 

 

Vergunninghouder: 

Naam      :T.E.M. Polman - Kruis 

Adres       :Luijnhorststraat 13 

Postcode  :6941 RD   

Plaats      :DIDAM 

 

Locatie: 

Luijnhorststraat 13 en 13a  te Didam 

 
 

Met vriendelijke groet, 

Namens burgemeester en wethouders van Montferland, 

 

E.G.H. (Egon) Janssen 
Senior Cluster Vergunning  

 

 

Bent u het niet eens met het besluit? 

U kunt binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een beroepschrift indienen bij het Team 
bestuursrecht van de Rechtbank Gelderland. Het adres is: Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het 
beroepschrift kan ook digitaal worden ingediend, u moet dan inloggen met DigiD. Hou er rekening mee 
dat u voor het indienen van een beroepschrift griffierecht moet betalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Bijlagen behorende bij omgevingsvergunning, kenmerk 20180802                                       

 

De bijlagen maken onderdeel uit van deze vergunning. 
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1. Documenten 

De volgende documenten zijn onderdeel van en worden meegezonden met deze vergunning: 

1. Woningsplitsing Luijnhorststraat 13-13a Didam (aanvraagformulier omgevingsvergunning  

publ. d.d. 20-11-2019); 

2. f_gemeente_Montferland_20_maart_2018_pdf (brief gemeente d.d. 20-03-2018); 

3. gsplan_Luijnhorststraat_13-13a_Didam_pdf (verzoek wijziging bestemmingsplan  

d.d. 20-11-2018); 

4. ijlage_III_-_Quickscan_OE_15547-1-RA_pdf (milieuscan d.d. 01-11-2018); 

5. nhorststraat_13-13a_Didam_-_Bestaand_pdf (bestektekening bestaand d.d. 20-11-2018); 

6. uijnhorststraat_13-13a_Didam_-_Nieuw_pdf (bestektekening gewijzigd d.d. 29-11-2018); 

7. unning_Luijnhorststraat_13-13a_Didam_pdf (ruimtelijke onderbouwing d.d. 29-11-2018). 

 
 



 

 

  

 

2. Voorschriften 

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden: 

 

Algemeen 

 U moet: 

- het project uitvoeren volgens de voorschriften van het Bouwbesluit, de gemeentelijke 

bouwverordening en de in die verordening genoemde bijlagen; 

- het project uitvoeren volgens de bij deze vergunning gevoegde (bouw)tekeningen, gegevens 

en aan deze vergunning verbonden voorschriften; 

- ervoor zorgen dat de omgevingsvergunning te allen tijde op het werk aanwezig is en deze 

laten zien op verzoek aan één van onze medewerkers; 

- het starten van de bouwwerkzaamheden met ontgravingswerkzaamheden tijdig melden en 

      het beëindigen van de bouwwerkzaamheden direct melden.  

Dit moet u digitaal doorgeven via ‘melding start bouw’ en ‘gereedmelding bouw’ op 

www.montferland.info. 

 -   ook het volgende melden (indien van toepassing): 

- de aanvang van de grondverbeteringwerkzaamheden (tenminste twee dagen van tevoren); 

- de aanvang van het storten van beton (tenminste één dag van tevoren). 

 



 

 

  

 

 

3. Overwegingen 

Aan het besluit liggen de volgende overwegingen ten grondslag: 

 

Op 20 november 2018 hebben wij een aanvraag ontvangen voor het splitsen van de bestaande woning 

aan de Luijnhorststraat 13 en 13a  te Didam.  

 

Wij mogen op deze aanvraag beslissen en zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat 

voor een goede beoordeling. De aanvraag is ontvankelijk en in behandeling genomen. 

 

De besluitvorming is uitgevoerd volgens de uitgebreide procedure, zoals geschreven in artikel 3.10 van 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag is beoordeeld aan de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht. 

 

 Bestemmingsplan:  

De aanvraag is getoetst en in strijd met het bestemmingsplan “Buitengebied, inclusief 1e, 2e, 3e en 

4e herziening”. Dit omdat het bestemmingsplan de bouw van één woning toestaat  

(artikel 27.2.1, lid c). U wilt de woning splitsen, waardoor er twee woningen ontstaan.  

 

Medewerking is alleen mogelijk op basis van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo. Wij 

willen medewerking verlenen aan het in procedure brengen van uw aanvraag omdat deze niet in 

strijd is met een goede ruimtelijke ordening.  

 
Ruimtelijke ordening 

Artikel 27.6.1 van het bestemmingsplan “Buitengebied” biedt ons de mogelijkheid om het 

bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van het splitsen van een bestaande woning in twee 

zelfstandige woningen. Vertrekpunt daarbij is dat de bestaande woning een inhoud heeft die meer 

bedraagt dan 1.000 m³ en als gevolg van de splitsing twee naar inhoud gelijkwaardige woningen 

ontstaan, dan wel twee woningen die ruimtelijk of bouwtechnisch een duidelijk gescheiden eenheid 

vormen. U heeft in voldoende mate aangetoond dat aan de inhoudsvoorwaarde wordt voldaan. 

Voorts heeft u in voldoende mate aangetoond met welke bouwkundige voorzieningen aan de 

bouwtechnische voorwaarden kan worden voldaan, zodat er een vergunbare situatie ontstaat.  

De bestaande inhoud wordt daarbij niet vergroot en er vindt geen uitbreiding van de bebouwing 

plaats.  

 

Uit een goede ruimtelijke onderbouwing bij uw aanvraag d.d. 29 november 2018 is voorts gebleken 

dat als gevolg van de woningsplitsing geen omliggende (agrarische) bedrijvigheid in de 

bedrijfsvoering wordt belemmerd, dat er sprake is van een aanvaardbaar leefklimaat voor wat 

betreft de aspecten geur, geluid, bodem en veiligheid en dat de bestaande oppervlakte aan 

bijgebouwen evenredig wordt verdeeld over de twee woningen. Er is derhalve geen sprake van 

ruimtelijke en/of milieutechnische belemmeringen welke zich tegen medewerking aan de aanvraag 

verzetten. De aanvraag is dan ook niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening. De ruimtelijke 

onderbouwing met bijbehorende bijlagen maakt onderdeel uit van het besluit. 
 

Wettelijk vooroverleg 

In het kader van het vooroverleg heeft afstemming plaatsgevonden met de provinciale afdelingen 

en het Waterschap. Het plan is op 12 februari 2019 door de provincie aangemerkt als zijnde “niet 

van provinciaal belang”. Het Waterschap Rijn en IJssel heeft op 11 februari 2019 aangegeven dat 

het plan haar geen aanleiding geeft tot het maken van op- en/of aanmerkingen.  



 

 

  

 

Verklaring van geen bedenkingen 

In het geval er toepassing wordt gegeven aan de afwijkingsprocedure ex artikel 2.12 lid 1 sub a 

onder 3 Wabo moet door de gemeenteraad in beginsel een verklaring van geen bedenkingen 

(VVGB) te worden afgegeven. Hiervan kan worden afgezien wanneer de gemeenteraad categorieën 

van gevallen heeft aangewezen waarvoor een dergelijke VVGB niet is vereist en het gevraagde 

project onder één van die genoemde categorieën kan worden gerangschikt.  

De gemeenteraad heeft op 26 januari 2017 een dergelijke lijst met categorieën vastgesteld. Uw 

project kan worden gerangschikt onder de opgenomen categorie van gevallen waarvoor een door 

de raad vastgesteld ruimtelijk kader bestaat, waarbinnen het project kan worden  

uitgevoerd. Wij zullen de gemeenteraad hierover informeren, via de lijst van ingekomen stukken. 

 

 Archeologie:  

Er vindt geen uitbreiding van de bebouwing plaats. De aanvraag heeft voor wat betreft het aspect  

archeologie dan ook geen consequenties. 

 

 Bouwverordening:  

De aanvraag is getoetst en voldoet aan de Bouwverordening Montferland. Er is geen 

bodemonderzoek vereist. 

 

 Bouwbesluit: 

De aanvraag is getoetst en voldoet aan het Bouwbesluit. 

 

 Welstand: 

De gemeente kan bepalen dat een bouwplan moet voldoen aan redelijke eisen van welstand. Dit is 

aangegeven in de welstandsnota. In de welstandsnota is aangeven dat bouwplannen die vallen 

buiten de historische kern van ’s-Heerenberg, welstandsvrij zijn. Dit is bij uw aanvraag het geval. 

 

 Exploitatieplan: 

Een exploitatieplan behoeft niet te worden vastgesteld nu het verhaal van kosten van de 

grondexploitatie over de in de vergunning begrepen gronden anderszins verzekerd is. 

 

Gegeven het voorafgaande hebben burgemeester en wethouders op 23 april 2019 besloten 

medewerking te verlenen aan uw bouwplan op grond van artikel 2.12 (lid 1 sub a onder 3) Wabo door 

middel van de uitgebreide procedure. 

 

Afweging: 

De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken hebben op grond van de Algemene 

wet bestuursrecht met ingang van 2 mei 2019 ter inzage gelegen. Binnen zes weken na start van de 

terinzage termijn konden belanghebbenden zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking indienen bij 

burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland. Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

Gezien vorenstaande hebben wij besloten om medewerking te verlenen aan de gevraagde 

omgevingsvergunning met de activiteit bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aanvraag formulier 
omgevingsvergunning 
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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2018.02 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 4046367

Aanvraagnaam Woningsplitsing Luijnhorststraat 13-13a Didam

Uw referentiecode 17-475

Ingediend op 20-11-2018

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving Woningsplitsing bestaande woning a/d Luijnhorststraat
13-13a Didam.

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen -

Bijlagen n.v.t. of al bekend -

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Montferland

Bezoekadres: Bergvredestraat 10
6942 GK  Didam

Postadres: Postbus 47
6940 BA  DIDAM

Telefoonnummer: 0316-291391

E-mailadres: gemeente@montferland.info

Website: www.montferland.info
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken

• Bouwen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen
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Formulierversie
2018.02 Locatie

1 Adres

Postcode 6941RD

Huisnummer 13

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Luijnhorststraat

Plaatsnaam Didam

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

Specificatie locatie Luijnhorststraat 13-13a
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Formulierversie
2018.02 Bouwen

Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken
1 Woonboten en drijvende objecten

Betreft het bouwwerk een drijvend
object?

Ja
Nee

2 Woning

Gaat het om de bouw van één of
meer woningen?

Ja
Nee

3 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting -

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

4 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Hoofdgebouw

5 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

6 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte
van de woning in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

481

Wat wordt de vloeroppervlakte
van het verblijfsgebied van de
woning in m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

171
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7 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels metselwerk bruin / grijs

- Plint gebouw metselwerk bruin / grijs

- Gevelbekleding - -

- Borstweringen - -

- Voegwerk cement grijs

Kozijnen hout creme wit

- Ramen hout donker groen

- Deuren hout donker groen

- Luiken hout donker groen

Balkonhekken - -

Dakgoten en boeidelen zink zink

Dakbedekking dakpan antraciet

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

-

8 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2018.02

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.

Zie wijzigingsplan (bijlage)

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Zie wijzigingsplan (bijlage)

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Zie wijzigingsplan (bijlage)

Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.

Zie wijzigingsplan (bijlage)

Is het beoogde gebruik tijdelijk van
aard?

Ja
Nee

Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?

Ja
Nee
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Formulierversie
2018.02 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

nhorststraat_13-13a-
_Didam_-_Bestaand_pdf

Bijlage I - BS-01
20112018
Luijnhorststraat
13-13a Didam -
Bestaand.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen

2018-11-20 In
behandeling

uijnhorststraat_13-13a_D-
idam_--_Nieuw_pdf

Bijlage II -
BA-01 20112018
Luijnhorststraat
13-13a Didam -
Nieuw.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen

2018-11-20 In
behandeling

ijlage_III_-_Quickscan_O-
E_15547-1-RA_pdf

Bijlage III - Quickscan
OE 15547-1-RA.pdf

Anders 2018-11-20 In
behandeling

gsplan_Luijnhorststraat_-
13-13a_Didam_pdf

Wijzigingsplan
Luijnhorststraat
13-13a Didam.pdf

Anders 2018-11-20 In
behandeling
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Hoofdstuk 1 – Inleiding 
 
1.1 Verzoek college van B en W 
 

 
Op 20 maart 2018 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Montferland besloten om onder voorwaarden medewerking te verlenen aan een splitsing 
van een bestaande woning aan de Luijnhorststraat 13-13a in Didam in twee zelfstandige 
woningen (zie bijlage IV). 
 
In dit verzoek wordt ingegaan op de voorwaarden zoals omschreven in het 
bestemmingsplan Buitengebied onder artikel 27.6.1 Woningsplitsing. 
 
1.2 Ligging plangebied 

 
De bestaande woning is gelegen op een perceel aan de Luijnhorststraat 13-13a in Didam.  
Het perceel ligt ten noord-westen van Didam in het buitengebied van de gemeente 
Montferland en nabij de buurtschap de Greffelkamp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
afbeelding: luchtfoto Google - situatie 
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1.3 Vigerend bestemmingsplan 
 

De huidige situatie van het perceel is vastgelegd in het bestemmingsplan Buitengebied 
(derde herziening). Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 26 januari 2017. Het perceel 
heeft op grond van dit bestemmingsplan de bestemming ‘Wonen’ en de 
dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologische Verwachting 1’.  
 
In het bestemmingsplan Buitengebied is in artikel 27.6.1 een wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen ten behoeve van het splitsen van een bestaande woning in twee zelfstandige 
woningen waarvan we, op verzoek van de familie Polman, gebruik van willen maken. 
 
In de volgende hoofdstukken wordt nader ingegaan op de toetsing aan de voorwaarden 
zoals gesteld in het bestemmingsplan. 
 
27.6.1 Woningsplitsing 
 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen ten behoeve van het 
splitsen van een bestaande woning in twee zelfstandige woningen, mits: 
 
a. de bestaande woning, dan wel de bestaande woning met de aangrenzende deel 

(als onderdeel van het hoofdgebouw) exclusief vergunningvrije aan- en of 
uitbouwen, een inhoud heeft die meer bedraagt dan 1.000 m³, en als gevolg van 
de woningsplitsing twee naar inhoud gelijkwaardige woningen ontstaan, dan wel 
twee woningen die ruimtelijk of bouwtechnisch een duidelijk gescheiden eenheid 
vormen; 

b. er planologisch niet meer dan twee zelfstandige woningen ontstaan; 
c. omliggende (agrarische) bedrijvigheid door de woningsplitsing niet in de 

bedrijfsvoering wordt belemmerd; 
d. uit onderzoek is gebleken dat sprake is van een aanvaardbaar leefklimaat voor 

wat betreft het aspect geur; 
e. uit akoestisch onderzoek is gebleken dat kan worden voldaan aan het gestelde bij 

of krachtens de Wet geluidhinder ten aanzien van de geluidsbelasting op de gevel 
van de gesplitste woningen; 

f. uit bodemonderzoek en archeologisch onderzoek is gebleken dat de bodem 
geschikt is voor het beoogde gebruik, dan wel geschikt kan worden gemaakt; 

g. er niet eerder woningsplitsing heeft plaatsgevonden; 
h. de locatie niet is gelegen binnen een indicatieve magneetveldzone, dan wel 

onderzoek heeft uitgewezen dat de locatie niet is gelegen binnen de specifieke 
magneetveldzone; 

i. de externe veiligheid is gewaarborgd; 
j. de oppervlakte aan bijgebouwen naar evenredigheid wordt verdeeld. 
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Hoofdstuk 2 - Planomschrijving 
 
2.1 Huidige situatie 
 
Op het perceel aan de Luijnhorststraat 13-13a in Didam is planologisch één woning met 
drie bijgebouwen (waarvan één inpandig) en een overkapping aanwezig. De bestaande 
woning heeft een inhoud van 1029 m3 en wordt in de huidige situatie gebruikt door twee 
huishoudens. De woning is gelegen op één kadastraal perceel (R 584), is voorzien van 
twee huisnummers en de ontsluiting van de woning vindt plaats via één inrit aan de 
Luijnhorststraat.  
 

 
 
afbeelding: luchtfoto Google - perceel 
 
Parkeren ten behoeve van de woning vindt plaats op eigen terrein en het terrein biedt 
voldoende ruimte om in de toekomstige parkeerbehoefte te kunnen voorzien. Aangezien 
de huidige woning wordt gebruikt door twee huishoudens en er dus niet gesproken hoeft 
te worden van een toevoeging van een nieuwe woning op het perceel, zal er ook geen 
sprake zijn van extra verkeer als gevolg van de woningsplitsing. 
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Hoofdstuk 3 - Haalbaarheid 
 
3.1 Wijzigingsbevoegdheid 
 
In paragraaf 27.6.1. van het bestemmingsplan Buitengebied staan de voorwaarden 
waaraan moet worden getoetst. Deze voorwaarden zijn in onderstaande paragrafen 
verantwoord. 
 
3.2 Planologie 
 
De bestaande woning bestaat uit een voorhuis (355 m3) en achterhuis (674 m3) en heeft 
hiermee een totale inhoud van 1029 m3 (> 1000 m3). In de nieuwe situatie zullen voor- 
en achterhuis planologisch van elkaar worden gescheiden in twee zelfstandige woningen 
waardoor deze ruimtelijk en bouwtechnisch een duidelijk gescheiden eenheid zullen 
vormen. Woningsplitsing heeft in het verleden nog niet eerder plaatsgevonden. 
 
Om de woningen bouwtechnisch van elkaar te kunnen scheiden zal moeten worden 
voldaan aan de voorschriften zoals omschreven in het Bouwbesluit 2012. Om aan deze 
voorschriften te kunnen voldoen zal de woning op enkele punten moeten worden 
aangepast. Deze voorzieningen zijn aangegeven op tekening BA-01 (zie bijlage I+II). 
 

- aanbrengen van rookmelders in diverse ruimtes; 
- aanbrengen van mechanische ventilatie (afvoer) in diverse ruimtes; 
- aanbrengen brandwerende scheiding (30 min. WBDBO) tussen voor- en 

achterhuis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
afbeelding: situatietekening 
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3.2 Planologie (vervolg) 
 
Op het perceel zijn drie bijgebouwen (waar van één inpandig) en een overkapping 
aanwezig met een oppervlakte van respectievelijk 124 m2 (bijgebouw 1), 53 m2 
(bijgebouw 2), 118 m2 (inpandig bijgebouw) en 22 m2 (overkapping). Bijgebouw 1 en 
een gedeelte van het inpandig bijgebouw (35 m2) zal worden toegekend aan de woning 
gelegen in het achterhuis (13a). Bijgebouw 2, een gedeelte van het inpandig bijgebouw 
(83 m2) en de overkapping zal worden toegekend aan de woning gelegen in het voorhuis 
(nr. 13) (zie bijlage II). 
 
Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden zoals omschreven onder sub a, b, g en j. 
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3.3 Belemmering bedrijfsvoering  
 
Omliggende (agrarische) bedrijvigheid door de woningsplitsing niet in de bedrijfsvoering 
wordt belemmerd. 
 
Uit de quick-scan van Peutz kan worden geconcludeerd dat de nabijgelegen 
veehouderijbedrijven niet onevenredig in hun belangen worden geschaad. 
 
 
3.4 Wet Geurhinder en Veehouderij 

 
Uit onderzoek is gebleken dat sprake is van een aanvaardbaar leefklimaat voor wat 
betreft het aspect geur. 
 
Uit de quick-scan van Peutz kan worden geconcludeerd dat ter plaatse van de te 
realiseren geurgevoelige objecten sprake is van een zeer goed woon- en leefklimaat. 
 
 
3.5 Wet Geluidhinder 
 
Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat kan worden voldaan aan het gestelde bij of 
krachtens de Wet geluidhinder ten aanzien van de geluidsbelasting op de gevel van de 
gesplitste woningen. 
  
Uit de quick-scan van Peutz kan worden geconcludeerd dat de voorkeursgrenswaarde 
voor wegverkeerslawaai zoals opgenomen in de Wet Geluidhinder niet wordt 
overschreden. 
 
 
3.6 Milieukundig en cultuurhistorisch bodemonderzoek 
 
De gemeente kan ontheffing (vrijstelling) van bodemonderzoek verlenen. Eén van de 
voorwaarden is dat de locatie onverdacht is ten aanzien van eventuele 
bodemverontreiniging. Veelal betekent dit dat er geen bedrijfsactiviteiten zijn 
uitgeoefend en dat er geen (ondergrondse) brandstoftanks aanwezig zijn (geweest). De 
gemeente kan een historische toets uitvoeren en beoordelen of het perceel aan de 
Luijnhorststraat 13-13a in aanmerking komt voor een ontheffing. 
 
Het perceel heeft de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologische Verwachting 1’.  
Dit betekent dat voor het verrichten van bodemingrepen dieper dan 30 cm en een 
oppervlakte groter dan 250 m2 een rapportage dient te worden overlegd op basis van 
een archeologisch inventariserend veldonderzoek waarin de archeologische waarde van 
de betreffende gronden in voldoende mate is vastgesteld. 
 
Aangezien er geen sprake is van nieuwe bebouwing op het perceel en er ook geen sprake 
is van een grootschalige verbouwing van de woning worden ten behoeve van de 
woningsplitsing eventuele archeologische waarden in de ondergrond niet verstoord. 
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3.7 Indicatieve magneetveldzone 
 
Uit onderzoek is gebleken dat de locatie niet is gelegen binnen een indicatieve 
magneetveldzone, dan wel onderzoek heeft uitgewezen dat de locatie niet is gelegen 
binnen de specifieke magneetveldzone. 
 
Uit de quick-scan van Peutz kan worden geconcludeerd dat het plangebied op een 
afstand van ca. 1,5 km. van bovengrondse hoogspanningslijnen is gelegen, derhalve 
ruimschoots buiten de indicatieve magneetveldzone van de hoogspanningslijn. 
 
 
3.8 Externe Veiligheid 
 
Uit onderzoek is gebleken dat de externe veiligheid is gewaarborgd. 
 
Uit de quick-scan van Peutz kan worden geconcludeerd dat het plangebied ruimschoots 
buiten de PR 10-6-contour van de busleidingen en transportroutes voor gevaarlijke 
stoffen is gelegen. Tevens ligt het plangebied buiten de 1%-letaliteitgrens waardoor het 
GR niet hoeft te worden verantwoord. 
 
3.9 Luchtkwaliteit 
 
Uit onderzoek is gebleken dat wat betreft de luchtkwaliteit er geen belemmeringen zijn. 
 
Alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren op het gebied van luchtkwaliteit hebben 
geleid tot een aanpassing van de Wet milieubeheer met betrekking tot  
luchtkwaliteitseisen. Daarnaast zijn het Besluit en de Regeling “Niet In Betekenende Mate 
bijdrage” op 15 november 2007 in werking is getreden. De Wet luchtkwaliteit maakt 
onderscheid tussen kleine en grote ruimtelijke projecten. In Nederland zijn meer dan 
5000 ruimtelijke projecten. Slechts zo'n 150 daarvan verslechteren de luchtkwaliteit 'in 
betekenende mate'. 
 
Kleine projecten: 
 
Dit zijn projecten die de luchtkwaliteit niet 'in betekenende mate' verslechteren. Deze 
projecten worden niet meer beoordeeld op luchtkwaliteit. Ze zijn namelijk zo klein dat ze 
geen wezenlijke invloed hebben op de luchtkwaliteit. Draagt een klein project niet of 
nauwelijks bij aan luchtverontreiniging, dan is er geen belemmering voor de realisering 
van het project, óók niet in overschrijdingsgebieden (gebieden met te veel 
luchtvervuiling). Projecten die de concentratie NO2 of fijn stof met meer dan 3% 
verhogen, dragen in betekenende mate bij aan de luchtvervuiling. De 3%-norm betekent 
concreet: 
 
- woningbouw: 1.500 woningen netto bij 1 ontsluitende weg, 3.000 woningen bij 2 
ontsluitende wegen; 
- infrastructuur: 3% concentratiebijdrage (verkeerseffecten gecorrigeerd voor minder 
congestie). 
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3.9 Luchtkwaliteit (vervolg) 
 
Op basis van de splitsing van een bestaande woning in twee zelfstandige woningen is de 
NIBM rekentool ingevuld. Hierbij is uitgegaan van één extra woning met 6 extra 
voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde).  
 
Geconcludeerd wordt dat de bijdrage van het extra verkeer de luchtkwaliteit niet ‘in 
betekende mate’ verslechterd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
afbeelding: uitkomst NIBM-rekentool 
 
 



Scan Milieuaspecten 



































Brieven medewerking 












	Verlening omgevingsvergunning uitgebreide procedure (V)
	Voorblad aanvraag formulier omgevingsvergunning
	Woningsplitsing Luijnhorststraat 13-13a Didam (aanvraagformulier omgevingsvergunning publ. d.d. 20-1
	Voorblad tekening bestaand
	nhorststraat_13-13a_Didam_-_Bestaand_pdf (bestektekening bestaand d.d. 20-11-2018) (V)
	Voorblad tekening nieuw
	uijnhorststraat_13-13a_Didam_-_Nieuw_pdf (bestektekening gewijzigd d.d. 29-11-2018) (V)
	Voorblad ruimtelijke onderbouwing
	unning_Luijnhorststraat_13-13a_Didam_pdf (ruimtelijke onderbouwing d.d. 29-11-2018) (V).1
	Voorblad scan milieuaspecten
	Quickscan Peutz
	Voorblad brieven medewerking
	Brieven medewerking Luijnhorststraat 13-ondertekend-ano



