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Dit rapport is op basis van de ten tijde van het opstellen geldende wet- en regelgeving opgesteld. 
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tijdig voor het starten van de ruimtelijke procedure te laten controleren op de houdbaarheid. 
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SAMENVATTING 

De gemeente Bodegraven is voornemens om ten oosten van de Burgemeester Kremerweg een moskee te 

ontwikkelen. Deze ontwikkeling is niet mogelijk binnen het vigerende bestemmingsplan. Derhalve wordt 

een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Middels voorliggend advies zijn randvoorwaarden en aandachts-

punten opgesteld voor de milieuaspecten geluid, luchtkwaliteit, bedrijven en milieuzonering, externe veilig-

heid en bodem. 

 

Omdat de moskee geen geluidgevoelig object is, behoeft niet te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. 

Wel is de parallelweg ten noorden van de Burgemeester Kremerweg op grond van de Wet geluidhinder 

onderzocht. Door de ontwikkeling zullen de te verwachten extra verkeersbewegingen, 600 voertuigen per 

etmaal op de parallelweg van de Burgemeester Kremerweg, niet leiden tot een toename van de geluidsbe-

lasting op de gevel van omliggende woningen. Dit zal in praktijk derhalve nauwelijks waarneembaar zijn. 

De overige activiteiten zullen geen onacceptabele geluidhinder veroorzaken ter plaatse van de woningen in 

de omgeving van de moskee. 

Gelet op de locatie van de moskee, nabij een evenemententerrein, wordt geadviseerd om een regelmatig 

overleg tussen het moskeebestuur en de beheerder van het evenemententerrein te organiseren. Dit in 

verband met de activiteiten op het evenemententerrein. 

 

De beoogde ontwikkeling draagt niet in betekenende mate (NIBM) bij aan de concentratie van relevante 

stoffen in de buitenlucht. De realisatie van het plan kan conform Titel 5.2 van de Wet milieubeheer (lucht-

kwaliteitseisen) toelaatbaar worden geacht. 

 

Er zijn geen bestaande bedrijfsactiviteiten in de nabijheid van het plangebied, die hinder zullen ondervin-

den door de aanwezigheid van de moskee. De moskee zelf zal geen overlast geven naar de omgeving. 

 

In de directe nabijheid van het plangebied is de N458 (Burg. Kremerweg) gelegen. Over deze weg worden 

gevaarlijke stoffen vervoerd. In het kader van de Externe Veiligheid dient de gemeente voor de ontwikke-

ling van het plangebied advies aan te vragen aan de regionale Brandweer en dient het een verantwoording 

op te stellen van het groepsrisico met betrekking tot de N458. Eventuele maatregelen zullen zo vroeg mo-

gelijk bij de verdere invulling van het plangebied moeten worden meegenomen. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat ter plaatse van de geprojecteerde moskee een lichte bodemverontreiniging is 

aangetroffen, die geen belemmering vormt voor de bouw van de geplande moskee. Ter plaatse van een 

deel van het plangebied ten zuiden van het huidige evenementen)is waarschijnlijk sprake  van een geval 

van ernstige bodemverontreiniging. Formeel gezien dient hier nog nader onderzoek plaats te vinden. Een 

andere mogelijkheid is op voorhand uit te gaan van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Afhanke-

lijk van het toekomstige gebruik zijn er mogelijk contactrisico’s en dienen sanerende maatregelen te wor-

den genomen. Aangezien sprake is van een immobiele verontreiniging kan een (eventuele) sanering 

worden uitgevoerd onder het BUS-regime.  
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

De beleidsvelden milieu en ruimtelijke ordening groeien het laatste decennium steeds meer naar elkaar 

toe. In de nieuwe Wet ruimtelijke ordening wordt gesproken over een duurzame ruimtelijke kwaliteit. 

Alhoewel milieubeleid soms beperkingen kan opleggen aan de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen, is het 

primair bedoeld om een optimale leefomgeving te realiseren. De doelen van de Wet ruimtelijke ordening en 

de Wet milieubeheer sluiten op deze wijze bij elkaar aan. 

 

Ten Oosten van de Burgemeester Kremerweg, net buiten de kern Bodegraven wil de gemeente een mos-

kee ontwikkelen. Omdat de realisatie hiervan strijdig is met het vigerend bestemmingsplan zal voor het 

plangebied een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Daartoe moet middels een ruimtelijke onder-

bouwing worden aangetoond dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Voorliggend milieukundig 

advies geldt als onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing.  

1.2 Beschrijving 

De beoogde locatie is thans een perceel open land. Een deel van dit perceel wordt gebruikt voor een aan-

tal evenementen per jaar. Tussen het plangebied en de woonbebouwing ligt de Burgemeester Kremerweg 

en een brede groenstrook. In figuur 1 is het plangebied weergegeven. 

 

 

Figuur 1: plangrens moskee Bodegraven 
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1.3 Afkadering 

Dit milieukundig advies richt zich op de volgende milieuaspecten: 

♦ Wegverkeerslawaai 

♦ Geluid (indirecte hinder) 

♦ Luchtkwaliteit 

♦ Bedrijven en Milieuzonering 

♦ Externe Veiligheid 

♦ Bodem 

 

De milieuaspecten spoorwegverkeerslawaai en industrielawaai zijn niet relevant voor het onderzoeksge-

bied. Daarom is hier geen verdere aandacht aan besteed. 

 

Het milieuaspect wegverkeerslawaai is relevant vanwege het gebruik en het doortrekken van de Parallel-

weg ten noorden van de Burgemeester Kremerweg. Tevens is onderzocht wat de verkeersaantrekkende 

werking van de moskee voor een invloed heeft op het geluid dat afkomstig is van de bestaande verkeers-

bewegingen in de omgeving. 

 

Voor het bepalen van milieueffecten van het gebruik van de moskee op de omgeving (luchtkwaliteit en 

geluid) uit is gegaan van een “worst-case-scenario”. Dit worst-case-scenario houdt rekening met 600 ver-

keersbewegingen per dag, uitgaande van 5 bijeenkomsten/bidmomenten per dag in moskee met 120 ver-

keersbewegingen per bijeenkomst. Het is overigens geen reële verwachting dat een dergelijk scenario zich 

ook daadwerkelijk voor gaat doen. 

 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens: 

 

♦ Topografische en kadastrale kaarten; 

♦ Inrichtingsplan locatie Moskee 20 mei 2010 

♦ Memo parkeernorm en verkeersbewegingen;; 

♦ Bedrijven en milieuzonering, VNG Den Haag 2009; 

♦ BBM-bedrijvenbestand van de Milieudienst; 

♦ Vergunningdossiers Milieudienst; 

♦ Bodem Informatie Systeem van de Milieudienst; 

♦ Risicoatlassen weg, spoor en water. 
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2 WEGVERKEERSLAWAAI 

2.1 Inleiding 

Wegverkeerslawaai kan de leefkwaliteit van een gebied sterk beïnvloeden. Mensen die veelvuldig worden 

blootgesteld aan een hoog niveau van wegverkeerslawaai kunnen hier lichamelijke en psychische klachten 

door ondervinden. De Wgh verplicht ertoe onderzoek uit te voeren naar de geluidsbelasting op geluidsge-

voelige bestemmingen binnen vastgestelde onderzoeksgebieden (zones) langs wegen (art. 74-75 Wgh). 

Tevens stellen de Wgh en het Besluit geluidhinder (Bgh) regels aan de maximale geluidsbelasting op deze 

bestemmingen. 

 

Onder geluidsgevoelige bestemmingen wordt verstaan (Art. 1 Wgh): 

♦ Woningen 

♦ Onderwijsgebouwen 

♦ Ziekenhuizen en verpleeghuizen 

♦ Buitenterreinen (bij gezondheidsgebouwen anders dan ziekenhuizen) 

♦ Woonwagenstandplaatsen 

 

Voor deze bestemmingen zijn voorkeursgrenswaarden opgesteld. Deze voorkeursgrenswaarden worden 

mede bepaald door de locatie van de gevoelige bestemmingen en het type weg. In de Wgh worden eisen 

gesteld aan de toelaatbare geluidsbelasting op de gevels van woningen langs een bestaande weg in stede-

lijk en buitenstedelijk gebied. Overeenkomstig artikel 82, lid 1 van de Wgh (en art. 3.1 Bgh) is voor wonin-

gen binnen zones langs wegen de wettelijke voorkeursgrenswaarde vastgesteld van 48 dB (Lden).Omdat de 

Parallelweg, die ten noorden van de Burgemeester Kremerweg ligt, door de aanwezigheid van de moskee 

meer verkeersbewegingen zal gaan verwerken en circa 150 meter zal worden doorgetrokken, dient deze 

weg volgens de Wgh te worden onderzocht.   

2.2 Wettelijk kader 

Ter bepaling van de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai dient op grond van de artikelen 

74 (lid 1) en 76 van de Wgh iedere weg in beschouwing te worden genomen tenzij de weg binnen een 

woonerf gelegen is of voor de weg een maximum rijsnelheid van 30 km/uur geldt. Deze wegen hebben een 

zone. Artikel 77 lid 1 Wgh verplicht ertoe onderzoek te doen naar de geluidsbelasting op geluidsgevoelige 

bestemmingen binnen vastgestelde onderzoeksgebieden (zones) langs wegen. 

De breedte van de zone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg (bui-

tenstedelijk of binnenstedelijk). Een buitenstedelijk gebied is het gebied dat buiten de bebouwde kom is 

gelegen of het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover het gebied in de zone van een autoweg of 

autosnelweg ligt. Het overige gebied is binnenstedelijk. 

De Parallelweg bestaat uit één rijstrook en behoort in de zin van de Wgh tot het buitenstedelijk gebied. 

Hiervoor geldt een zone van 250 meter (art. 74 Wgh) aan weerszijden van deze weg. De afstand van de 

Parallelweg (vanaf de wegas) tot aan de gevel van bestaande woningen bedraagt circa 55 meter. Deze 

woningen bevinden zich binnen de zone van deze weg. Derhalve dient toetsing aan de geluidsbelasting, 

als gevolg van het wegverkeerslawaai van de Parallelweg plaats te vinden. 

Op grond van artikel 82 lid 1 Wgh bedraagt de voorkeursgrenswaarde op de gevels van geluidsgevoelige 

bestemmingen 48 dB. Indien naar aanleiding van de realisatie van de nieuwe moskee het autoverkeer op 

de Parallelweg toeneemt door de bezoekers aan de moskee en de voorkeursgrenswaarde op de gevel van 

bestaande woningen overschrijdt, dient deze overschrijding door het treffen van maatregelen gereduceerd 

te worden. Dit kunnen maatregelen aan de bron (bv. geluidsarm asfalt), maatregelen in overdrachtssfeer 



Milieudienst Midden-Holland

 

 
201003813 Milieukundig advies Moskee Bodegraven definitief  8 

(bv. geluidswal) of maatregelen aan de gevel zijn. Als maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn ofwel 

overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, land-

schappelijke of financiële aard, kan in sommige gevallen een Hogere Waarde worden vastgesteld (artikel 

110a, vijfde lid Wgh). Alvorens aan de Hogere Waarde te toetsen, wordt op grond van artikel 110g Wgh jo 

artikel 3.6 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 (gewijzigd bij Besluit van 17 augustus 

2009) een factor van de berekende waarde afgetrokken: 2 dB voor wegen waarvan de representatief te 

achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en 5 dB voor de overige wegen. 

2.3 Onderzoek naar de geluidsbelasting ten gevolge van de Parallelweg 

Aangezien de verkeersintensiteit in de toekomst op de Parallelweg toeneemt door de bezoekers van de 

moskee, is het onderzoek naar de geluidsbelasting ten gevolge van deze weg ter hoogte van de bestaande 

woningen noodzakelijk. Ten behoeve van het onderzoek is met behulp van een akoestisch rekenmodel de 

geluidsbelasting, ter hoogte van bestaande woningen die binnen de geluidszone van deze weg liggen, 

bepaald. Voor het bepalen van de geluidsbelasting ten gevolge van de Parallelweg is de Standaard Re-

kenmethode II gehanteerd van bijlage III behorende bij hoofdstuk 3 (Weg) van het Reken- en meetvoor-

schrift geluidhinder 2006 (gewijzigd bij Besluit van 17 augustus 2009). Dit conform de artikelen 110d, 110e, 

110f, eerste en tweede lid, 110g en artikel 110h Wgh. 

De berekeningen zijn uitgevoerd met rekenprogramma Geomilieu versie 1.51 van DGMR Raadgevende 

Ingenieurs BV. 

Conform het gestelde in de bijlage van het Reken- en meetvoorschrift dient de geluidsbelasting geprognos-

ticeerd te worden over een periode van 10 jaar. Voor de berekeningen van de geluidsbelasting ten gevolge 

van de Parallelweg is op verzoek van de gemeente uitgegaan van een prognose-verkeersintensiteiten van 

1200 motorvoertuigen per etmaal in de huidige situatie voor het jaar 2010. Voor het jaar 2020 is de prog-

nose-verkeersintensiteit verhoogd met een ophoogfactor van 1,1. De invoergegevens zijn weergegeven in 

tabel I. 

Tabel I: invoergegevens Geomilieu 

Weg Etmaal intensi-

teit [mvt/etm] 

voor het jaar 

2020 

Periode Uur-

intensiteit 

Categorie verdeling 

Motoren/LMV/MMV/ZMV 

[%] 

Snelheid 

[km/uur] 

Type wegdek 

Dag 6,6 0,0 / 98 / 1,5 / 0,5   80 DAB 

Avond 3,6 0,0 / 98 / 1,5 / 0,5 80 DAB 

Parallelweg 

(tussen de Burg. Kre-

merplein en de ingang 

van de volkstuin) 

1430 

Nacht 0,8 0,0 / 98 / 1,5 / 0,5 80 DAB 

Dag 6,6 0,0 / 98 / 1,5 / 0,5 80 DAB 

Avond 3,6 0,0 / 98 / 1,5 / 0,5 80 DAB 

Parallelweg 

(tussen de ingang van de 

volkstuin en de ingang 

van de boerderij a/d 

Burg. Kremerweg 10) 

1375 

Nacht 0,8 0,0 / 98 / 1,5 / 0,5 80 DAB 

Parallelweg 

(tussen de ingang van de 

boerderij a/d Burg. Kre-

merweg 10 en de mos-

kee-ingang) 

1320 
Dag 6,6 0,0 / 98 / 1,5 / 0,5 80 DAB 
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2.4 Rekenresultaten 

De berekeningen zijn uitgevoerd ter plaatse van alle bouwlagen van woningen en andere geluidsgevoelige 

gebouwen. De geluidsbelasting t.g.v. de Parallelweg is berekend inclusief de aftrek van 2 dB volgens arti-

kel 110g van de Wgh. Deze bedraagt maximaal 48 dB en is gelijk aan de voorkeursgrenswaarde. De gede-

tailleerde rekenresultaten excl. aftrek conform artikel 110g Wgh zijn weergegeven in bijlage I. In figuur 2 

t/m 4 zijn de relevante immissiepunten weergegeven. 

 

Figuur 2: Ligging immissiepunten 1 t/m 15 en de Parallelweg 

N 
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Figuur 3: Ligging immissiepunten 16 t/m 26 en de Parallelweg 

Figuur 4: Ligging immissiepunten 25 t/m 34 en de Parallelweg  

N 

N 
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2.5 Conclusie 

De geluidsbelasting vanwege de Parallelweg bedraagt maximaal 48 dB, incl. aftrek van 2 dB conform arti-

kel 110g Wgh, en voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  
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3 GELUID (indirecte hinder) 

3.1 Inleiding 

 

Doel van het akoestisch onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de geluidsbelasting ten gevolge van 

verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder) op woningen die langs de Burgemeester Kremerweg zijn 

gelegen. Onder de verkeersaantrekkende werking wordt verstaan het verkeer dat t.b.v. de moskee op de 

openbare weg rijdt, totdat het in het normale verkeersbeeld is opgenomen. 

Naast de indirecte hinder vinden in de moskee nog enkele sociaal maatschappelijke activiteiten plaats 

waaronder huiswerkbegeleiding en geloofstudie voor een kleine groep mensen. Deze activiteiten vinden 

binnen het gebouw plaats en zullen derhalve geen geluidsbelasting veroorzaken op de omgeving. 

In dit onderzoek is tevens geen aandacht besteed aan het geluid ten gevolge van de oproep tot gebed (zie 

wettelijk kader). 

3.2 Wettelijk kader 

 

Het plangebied is gelegen binnen de geluidszone van de Burgemeester Kremerweg. De moskee is echter 

op grond van de Wet geluidhinder niet aan te merken als een geluidsgevoelig object. Derhalve heeft deze 

geluidszone geen gevolgen voor de vaststelling van het bestemmingsplan.  

 

De moskee valt onder de werking van het Activiteitenbesluit (type A). Aan dit besluit zijn normen verbonden 

onder andere om geluidsoverlast voor derden te voorkomen. Dit besluit zondert het geluid ten behoeve van 

het oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging of het bijwonen van godsdienstige of 

levensbeschouwelijke bijeenkomsten en lijkplechtigheden, alsmede geluid in verband met het houden van 

deze bijeenkomsten of plechtigheden uit van de geluidnormering. Er vindt wel een normering plaats op 

grond van de Wet openbare manifestatie/APV. 

 

Indirecte hinder, welke niet rechtstreeks voortvloeit uit de inrichting, maar wel kan worden toegeschreven 

aan de aanwezigheid van de inrichting, is hier wel aan de orde. In de geluidsparagraaf van het Activiteiten-

besluit is niets geregeld over indirecte geluidshinder ten gevolge van verkeersaantrekkende werking. Ech-

ter, omdat verkeersaantrekkende werking nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu en hier niets over 

geregeld is, is de zorgplicht (artikel 2.1 lid 3 Activiteitenbesluit) van toepassing. 

Voor de beoordeling van de indirecte hinder moeten de verkeersbewegingen op de openbare weg van en 

naar de inrichting worden getoetst aan de circulaire “Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en 

naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer” 

van 29 februari 1996. In deze circulaire wordt aangegeven dat de voorkeursgrenswaarde voor indirecte 

hinder 50 dB(A) etmaalwaarde is. 

In dit onderzoek wordt daarom de berekende geluidsbelasting ten gevolge van verkeersaantrekkende wer-

king (wegverkeer van en naar de moskee) getoetst aan de bovengenoemde circulaire. 

3.3 Uitgangspunten 

De nieuw geplande moskee komt in de directe nabijheid van de Burgemeester Kremerweg te staan. De 

locatie voor de moskee zal volgens de planning ontsloten worden via de bestaande parallelweg langs de 
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Burgemeester Kremerweg aan de Noordzijde van de zoeklocatie. Geluid afkomstig van de moskee zal zich 

beperken tot de indirecte geluidshinder ten gevolge van verkeersaantrekkende werking. 

Bij het beoordelen van de verkeersaspecten is gekeken naar de te verwachten verkeersbewegingen van 

en naar de moskee toe. De verkeersaantrekkende werking van de moskee is volgens de gemeente op een 

drukke dag (op de vrijdagmiddag of in de dagen van de maand Ramadan) 600 motorvoertuigen per etmaal 

(1200 verkeerbewegingen). Voor een ‘worst case’ situatie is er bij de berekening van uitgegaan dat er per 

periode van het etmaal (in dit geval in de dag- en avondperiode) 600 motorvoertuigen op de openbare weg 

gaan rijden. Het aandeel vrachtverkeer is gesteld op 5% (24 bestelwagens en 6 vrachtwagen). Dit is naar 

verwachting een overschatting van het werkelijke aandeel vrachtverkeer. Bij het bepalen van de geluidbe-

lasting zijn de hier genoemde geluidbronnen beschouwd. Voor het onderzoek is voor de rijsnelheid op de 

parallelweg uitgegaan van 50 km/uur voor alle motorvoertuigen. 

3.4 Berekeningen  

De afstand van de parallelweg waarover verkeer van en naar de inrichting rijdt tot de dichtstbij gelegen 

woningen is circa 55 meter. Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidsbelasting ter plaatse van de wonin-

gen, gelegen aan de Kopeind en de Hofstede, maximaal 44 dB(A) etmaalwaarde bedraagt. Hiermee wordt 

ruimschoots voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit de Circulaire “Geluid-

hinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergun-

ningverlening op basis van de Wet milieubeheer” van 29 februari 1996. De voertuigbewegingen van en 

naar de inrichting zullen derhalve in praktijk nauwelijks waarneembaar zijn. 

De rekenresultaten zijn weergegeven in bijlage II. De modellering van de bronnen en de immissiepunten 

zijn weergegeven in figuur 5. 

 

 
Figuur 5: Modellering van de geluidbronnen en de immissiepunten 
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3.5 Conclusie en aanbevelingen 

Voor de Burgemeester Kremerweg zijn wel verkeersintensiteiten bekend. In 2010 zijn er 5153 motorvoer-

tuigen per etmaal op het weggedeelte Kopeind-Wetering. De extra verkeersbewegingen vanwege de ge-

plande moskee, 600 voertuigen per etmaal op de parallelweg, leiden niet tot een toename van de 

geluidsbelasting op de gevel van omliggende woningen. Dit zal in praktijk dus nauwelijks waarneembaar 

zijn. 

De overige activiteiten zullen geen onacceptabele hinder veroorzaken ter plaatse van de woningen in de 

omgeving van de moskee. 

Gelet op de locatie van de moskee, nabij een evenemententerrein, wordt geadviseerd om een regelmatig 

overleg tussen het moskeebestuur en de beheerder van het evenemententerrein te organiseren. Dit in 

verband met de activiteiten op het evenemententerrein  
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4 LUCHTKWALITEIT 

4.1 Wettelijk kader 

Indien mensen met regelmaat luchtverontreinigende stoffen inademen kan dit leiden tot effecten op de 

lichamelijke gezondheid. Daarom moet bij ruimtelijke planvorming rekening worden gehouden met de ef-

fecten van de plannen op de luchtkwaliteit en de luchtkwaliteit ter plaatse. 

Titel 5.2 van de Wet milieubeheer (hierna te noemen: Wet luchtkwaliteit), het Besluit niet in betekenende 

mate en het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) stellen grenzen aan de concentraties 

van luchtverontreinigende stoffen. De meest kritische stoffen ten gevolge van het verkeer zijn stikstofdioxi-

de (NO2) en fijn stof (PM10). De grenzen voor deze stoffen zijn opgenomen in tabel II. In 2011 moet aan de 

grenswaarden (jaargemiddelde en 24-uursgemiddelde concentratie) voor PM10 worden voldaan. Voor NO2 

geldt dat vanaf 2015 moet worden voldaan aan de (jaargemiddelde en uurgemiddelde) grenswaarden. Tot 

deze grenswaarden gelden zijn minder strenge grenswaarden van kracht. 

 

Tabel II: Grenswaarden Wet luchtkwaliteit 

stof jaargemiddelde uurgemiddelde 24-uursgemiddelde Opmerkingen 

NO2 40 µg/m
3
 200 µg/m

3
 n.v.t. Uurgemiddelde mag 18x per jaar worden 

overschreden 

PM10 40 µg/m
3
 n.v.t. 50 µg/m

3
 24-uursgemiddelde mag 35x per jaar worden 

overschreden 

 

De Wet luchtkwaliteit en het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) stellen dat ruimtelijke 

plannen doorgang kunnen vinden indien: 

1. de luchtkwaliteit tengevolge van de plannen per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft; 

2. de plannen niet in betekenende mate (NIBM) bijdragen aan de concentratie van NO2 en PM10 in de 

buitenlucht. Vanaf het in werking treden van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

op 1 augustus 2009 wordt onder een NIBM bijdrage een bijdrage van minder dan 3% verstaan; 

3. de plannen niet leiden tot het overschrijden van een grenswaarde; 

4. gevoelige bestemmingen (waaronder scholen en zorginstellingen) niet binnen 300 meter van een 

rijksweg en 50 meter van een provinciale weg worden gerealiseerd (of indien binnen deze zones geen 

sprake is van een (dreigende) overschrijding). 

 

Het Besluit NIBM heeft een aantal NIBM-grenzen vastgesteld, waarvan met zekerheid kan worden gesteld 

dat de 3%-grens niet zal worden overschreden, te weten: 

♦ Woningbouw: ≤ 1500 woningen (netto) bij minimaal 1 ontsluitingsweg, en ≤ 3000 woningen bij mini-

maal 2 ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling.   

♦ Kantoorlocaties: ≤ 100.000 m
2
 bruto vloeroppervlakte bij minimaal 1 ontsluitingsweg, en ≤ 200.000 m

2
 

bruto vloeroppervlakte bij minimaal 2 ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling. 

 

In alle overige gevallen of combinaties van bovenstaande grenzen zal middels een berekening moeten 

worden aangetoond of de bijdrage niet in betekenende mate is of dat de grenswaarden niet worden over-

schreden. 
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Tevens is in het Besluit NIBM een anticumulatie bepaling opgenomen, die zegt dat de effecten van beoog-

de ontwikkelingen in de omgeving van het plangebied moeten worden meegenomen in de beoordeling van 

het betreffende plan. Hiermee wordt voorkomen dat verschillende NIBM-projecten samen toch in beteke-

nende mate bijdragen aan verslechtering van de luchtkwaliteit. 

4.2 Onderzoek  

Het plan omvat de bouw van een moskee. Het valt daarmee niet binnen de grenzen van bovengenoemde 

categorieën uit de Regeling NIBM. Daarom is de verkeersaantrekkende werking van het plan bepaald. 

Daarna is gebruik gemaakt van de NIBM Tool (zie www.infomil.nl) om te bepalen of het plan in betekenen-

de mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit.  

 

De moskee zal worden ontsloten via de Burgemeester Kremerweg en de parallelweg daarlangs. Er zijn 

geen andere relevante ontwikkelingen in de nabije omgeving van het plan die via deze wegen worden ont-

sloten.  

 

De verkeersaantrekkende werking van het plan is volgens de gemeente 600 motorvoertuigen per etmaal. 

Het aandeel vrachtverkeer is gesteld op 5%. Dit is naar verwachting een overschatting van het werkelijke 

aandeel vrachtverkeer.  

4.3 Rekenresultaten 

In figuur 6 is het resultaat van de berekening met de NIBM-tool weergegeven.  

 
Figuur 6: Weergave van de berekening met de NIBM-tool.  

 

De berekende maximale bijdrage van het extra verkeer door de moskee is 0,17 µg/m
3
 NO2 en 0,05 µg/m

3
 

PM10. De concentratietoename voor beide stoffen overschrijdt de 3% grens (1,2 µg/m
3
) niet. Het project is 

NIBM en behoeft niet verder te worden getoetst.  

4.4 Conclusie en advies 

Het project draagt niet in betekenende mate (NIBM) bij aan de concentratie van relevante stoffen in de 

buitenlucht. De realisatie van het plan kan conform Titel 5.2 van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) 

toelaatbaar worden geacht. 
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5 BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING 

5.1 Wettelijk kader 

Bedrijvigheid is een milieubelastende activiteit. Tengevolge van aanwezige bedrijvigheid kan mogelijk hin-

der voor de omgeving optreden met betrekking tot de milieuaspecten geluid, geur, stof en gevaar. 

Nieuwe situaties, waarin milieubelastende activiteiten en milieugevoelige functies met elkaar worden ge-

combineerd, moeten worden beoordeeld op mogelijke hindersituaties. Daarbij wordt getoetst aan de Wet 

milieubeheer, Algemene Maatregelen van Bestuur onder de Wet milieubeheer en de brochure Bedrijven en 

Milieuzonering (VNG, 2009). Bedrijven en Milieuzonering geeft richtafstanden per categorie en per type 

bedrijvigheid aan. Binnen deze richtafstanden is bij een gemiddelde bedrijfsvoering hinder van het bedrijf te 

verwachten. 

De te beoordelen situaties zijn te herleiden tot drie groepen en bijbehorende aanpak, te weten: 

♦ Nieuwe milieugevoelige functies nabij bestaande bedrijven 

In deze situatie dient primair te worden beoordeeld of hinder te verwachten is van de specifieke be-

staande bedrijven. Deze beoordeling is met name gebaseerd op de Wet Milieubeheer en bijbehorende 

AMvB’s. Daarnaast zal moeten worden meegewogen of ter plaatse van de nieuwe milieugevoelige 

functies bij eventuele vestiging van een nieuw bedrijf op het bestaande bedrijfsperceel een probleem-

situatie ontstaat. Deze afweging vindt met name plaats op basis van Bedrijven en Milieuzonering. 

♦ Nieuwe bedrijfsbestemmingen nabij bestaande milieugevoelige functies 

In deze situatie is de bedrijfscategorie zoals deze wordt opgenomen in het bestemmingsplan leidend. 

Afhankelijk van deze categorie zal tenminste een afstand van bv. 10 meter (cat. 1), 30 meter (cat. 2), 

50 meter (cat. 3.1) tussen de gevoelige functies en belastende activiteiten moeten worden gerespec-

teerd. In het geval de bestemmingswijziging wordt gerealiseerd ten bate van de vestiging van een 

specifiek bedrijf, kunnen de omstandigheden van dit bedrijf worden meegewogen. In elk geval dient 

tenminste aan de Wet milieubeheer te worden voldaan. 

♦ Nieuwe milieugevoelige functies nabij nieuwe bedrijfsbestemmingen 

In dit geval is de bedrijfscategorie zoals deze wordt opgenomen in het bestemmingsplan leidend. Af-

hankelijk van deze categorie zal tenminste een afstand van bv. 10 meter (cat. 1), 30 meter (cat. 2), 50 

meter (cat. 3.1) tussen de gevoelige en belastende bestemmingen moeten worden gerespecteerd. 

 

De richtafstanden in Bedrijven en Milieuzonering gelden ten opzichte van een milieugevoelige functie, zo-

als bijvoorbeeld bedoeld met de omgevingstypen rustige woonwijk of rustig buitengebied. In het geval de 

milieugevoelige functies zijn gelokaliseerd in omgevingstype gemengd gebied kan een afwijkende syste-

matiek worden toegepast, die meer ruimte biedt aan bedrijven. Dit omgevingstype en bijbehorende syste-

matiek zullen dan wel in het bestemmingsplan moeten worden vastgelegd. 

5.2 Onderzoek 

Met behulp van het inrichtingenbestand van de Milieudienst is geïnventariseerd welke bedrijven nabij het 

plangebied zijn gevestigd. Voor deze bedrijven zijn voor zover mogelijk de milieuzones bepaald op basis 

van Bedrijven en Milieuzonering en gegevens uit milieuvergunningen en AMvB’s. Vervolgens is geïnventa-

riseerd waar mogelijk hindersituaties kunnen optreden. Een moskee heeft zowel een milieugevoelige als 

een milieubelastende functie. Beide aspecten worden beschouwd. 
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5.3 Resultaten 

Uit de inventarisatie is gebleken dat in het buitengebied aan de Burgemeester Kremerweg op circa 400 

meter van het plangebied twee agrarische bedrijven zijn gelegen. Aan de Noordzijde zijn ook een aantal 

bedrijfmatige activiteiten gevestigd. Dat zijn een manege, een kaasopslag, een opslag voor vleesafval en 

een begraafplaats. De afstand tussen het plangebied en deze activiteiten zijn zodanig groot dat deze niet 

relevant zijn en derhalve niet worden belemmerd in hun bedrijfsvoering. Binnen de woonkern van Bodegra-

ven zijn er geen bedrijven in de nabijheid van het plangebied. 

 

Volgens Bedrijven en Milieuzonering valt een moskee onder categorie 2 (sbi 9491; richtafstand 30 meter) 

en is geluid bepalend. Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Andere milieuaspecten zijn niet relevant.   

5.4 Conclusie en advies 

Er zijn geen bestaande relevante bedrijfsactiviteiten in de nabijheid van het plangebied. De moskee zelf 

valt volgens Bedrijven en Milieuzonering onder categorie 2, waarbij geluid bepalend is. Hiervoor wordt ver-

wezen naar Hoofdstuk 3. 
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6 EXTERNE VEILIGHEID  

6.1 Wettelijk kader 

Activiteiten met gevaarlijke stoffen leveren risico’s op voor de omgeving. Het Besluit externe veiligheid in-

richtingen (Bevi) en de circulaires Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RNVGS) en  Zonering langs 

hogedruk aardgastransportleidingen (1984) vormen op dit moment het wettelijk kader voor het omgaan met 

deze risico’s. Door het stellen van eisen aan afstanden tussen de activiteiten met gevaarlijke stoffen en 

(beperkt) kwetsbare objecten (woningen, kantoren, scholen, enz.) worden de eventuele gevolgen van deze 

risico’s zoveel mogelijk beperkt. 

 

Plaatsgebonden risico (PR) 

Als “harde” afstandseis voor externe veiligheid geldt een contour voor het plaatsgebonden risico (PR 10
-6

), 

die wordt aangegeven als een afstand ten opzichte van de activiteit met gevaarlijke stoffen (risicobron). 

Binnen deze PR 10
-6

 contour mogen geen (beperkt) kwetsbare objecten aanwezig zijn of worden geprojec-

teerd.  

 

Groepsrisico (GR) 

Afhankelijk van de aard van de risicobron is er sprake van een bepaald invloedsgebied. Binnen dit in-

vloedsgebied moet worden onderzocht hoe groot de kans per jaar is dat een groep van ten minste 10 (zich 

binnen dit invloedsgebied bevindende) personen overlijdt ten gevolge van een ramp of zwaar ongeval met 

de betreffende risicobron. De uitkomst van dit onderzoek geeft de hoogte van het GR weer en wordt uitge-

drukt in een curve, waarbij als norm voor het GR een oriënterende waarde is vastgesteld.   

De hoogte van het GR moet door middel van een bestuurlijke afweging worden verantwoord.    

Als binnen het invloedsgebied (beperkt) kwetsbare bestemmingen worden geprojecteerd, geldt ook voor de 

hiermee samenhangende toename van het GR een bestuurlijke verantwoordingsplicht.  

 

Bij het verantwoorden van het GR moeten de volgende aspecten worden betrokken en gemotiveerd: 

♦ Het aantal personen binnen het invloedsgebied; 

♦ De hoogte van het GR en een eventuele toename daarvan; 

♦ De mogelijkheden tot risicovermindering aan de risicobron; 

♦ De alternatieven voor het ruimtelijk plan; 

♦ De mogelijkheden om de omvang van een ramp of zwaar ongeval te beperken; 

♦ De mogelijkheden tot zelfredzaamheid van personen binnen het invloedsgebied. 

 

In verband hiermee moet de (regionale) brandweer in de gelegenheid worden gesteld om advies uit te 

brengen over het GR en de mogelijkheden tot voorbereiding van de bestrijding en beperking van de om-

vang van een ramp of zwaar ongeval. 

6.2 Onderzoek 

Ter voorbereiding van het bestemmingsplan Moskee Bodegraven is onderzocht of er risicobronnen binnen 

of nabij het plangebied zijn gelegen die hierop van invloed zijn. 

Mogelijke risicobronnen zijn bedrijven (inrichtingen), waar activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden 

of transportmodaliteiten bestemd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals (spoor)wegen en buislei-

dingen.  
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6.3 Resultaten 

Inrichtingen 

In of nabij het plangebied zijn geen EV relevante inrichtingen gelegen. 

 

Transport over de weg 

Het plangebied is direct aan de N458 gelegen. Over de N458 worden gevaarlijke stoffen vervoerd. In het 

najaar van 2008 zijn er tellingen in de regio Midden-Holland uitgevoerd naar het aantal transporten gevaar-

lijke stoffen per weggedeelte. Op basis van deze gegevens zijn het plaatsgebonden risico en groepsrisico 

berekend. 

 

Plaatsgebonden risico 

Voor dit gedeelte van de N458 ontstaat geen plaatsgebonden risico (PR 10
-6

) buiten de weg. Het plaatsge-

bonden risico levert dus geen problemen op voor het plangebied. 

 

Groepsrisico 

De hoogte van het groepsrisico wordt bepaald door de risicobron én de omgeving. Voor de huidige situatie 

is het groepsrisico berekend en bedraagt minder dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde. In de Moskee zijn 

maximaal 300 “bidplaatsen” voorzien. Een groot aantal personen zal slechts gedurende een beperkt aantal 

uren per week aanwezig zijn. Daarnaast zullen er nog activiteiten worden georganiseerd voor kleinere 

groepen. De ontwikkeling van de Moskee zal gezien de beperkte omvang in termen van personendichthe-

den en het beperkt aantal transporten gevaarlijke stoffen niet leiden tot een significante toename van het 

groepsrisico. Wel dient op basis van de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RNVGS) het 

groepsrisico te worden verantwoord. Geadviseerd wordt om met name de ontsluiting van het terrein (meer-

dere ontsluitingswegen) hierin mee te nemen. 

 

Transport over het spoor 

In of nabij het plangebied is geen spoor gelegen waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Hieruit 

volgt dat er geen beperkingen voor het plangebied zijn vanwege het transport van gevaarlijke stoffen over 

het spoor. 

 

Transport over het water  

In of nabij het plangebied zijn geen vaarwegen gelegen waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. 

Hieruit volgt dat er geen beperkingen voor het plangebied zijn vanwege het transport van gevaarlijke stof-

fen over het spoor. 

 

Transport per buisleiding 

Het plangebied overlapt niet met het invloedsgebied van een hogedruk gasleiding of andere leiding waar-

door gevaarlijke stoffen worden vervoerd. 

1.5 Conclusie en advies 

Binnen of in de directe nabijheid van het plangebied zijn geen spoor-, vaarwegen, buisleidingen of inrich-

tingen gelegen die in het kader van externe veiligheid een beperking vormen.  

 

In de directe nabijheid van het plangebied is de N458 (Burg. Kremerweg) gelegen. Over deze weg worden 

gevaarlijke stoffen vervoerd.  
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Voor de ontwikkeling van het plangebied moet de gemeente de volgende acties ondernemen: 

♦ Advies vragen aan de regionale Brandweer; 

♦ Verantwoording van het groepsrisico opstellen met betrekking tot de N458 en eventuele maatregelen 

zo vroeg mogelijk bij de verdere invulling van het plangebied meenemen. 

 

De Milieudienst kan het opstellen van de verantwoording van het groepsrisico coördineren. 

 

De verantwoording van het groepsrisico is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van het college van B&W en 

de gemeenteraad van Bodegraven. De volledige verantwoording van het groepsrisico moet in de toelich-

ting van het ontwerpbestemmingsplan worden opgenomen. 
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7 BODEM 

7.1 Wettelijk kader 

Een verontreinigde bodem kan zorgen voor gezondheidsproblemen en tast de kwaliteit van het natuurlijk 

leefmilieu aan. Daarom is het belangrijk om bij ruimtelijke plannen de bodemkwaliteit mee te nemen in de 

overwegingen. De Wet bodembescherming (Wbb), het Besluit bodemkwaliteit en de Woningwet stellen 

grenzen aan de aanvaardbaarheid van verontreinigingen. 

Indien bij planvorming blijkt dat (ernstige) verontreinigingen in het plangebied aanwezig zijn, wordt op basis 

van de aard en omvang van de verontreiniging én de aard van de ruimtelijke plannen beoordeeld welke 

gevolgen dit heeft (Wbb): 

♦ Niet saneren 

Indien de verontreiniging voor het beoogde doel niet hoeft te worden gesaneerd kan het ruimtelijke 

plan voor wat betreft deze verontreiniging zonder meer doorgang vinden. 

♦ Saneren 

Indien de verontreiniging moet worden gesaneerd dient een saneringsplan te worden opgesteld en in-

gediend bij de Provincie Zuid-Holland. In sommige gevallen kan worden volstaan met het indienen van 

een BUS-melding bij de provincie. Na goedkeuring door de provincie kan de sanering doorgang vin-

den. Na afloop dient de sanering te worden geëvalueerd en ook dit verslag dient ter goedkeuring aan 

de provincie te worden voorgelegd. Tijdens de saneringsprocedure kan de ruimtelijke procedure wor-

den voortgezet. Echter, een bouwvergunning kan pas worden verleend na goedkeuring van de provin-

cie over het saneringsplan of melding. 

 

Een onderzoeks- en saneringstraject heeft soms grote financiële consequenties voor de beoogde plannen. 

Enerzijds omdat de kosten van sanering hoog kunnen zijn, anderzijds omdat deze trajecten van grote in-

vloed kunnen zijn op de planning. In het kader van de Grondexploitatiewet dienen deze kosten tijdig in 

kaart te worden gebracht. Het is daarom aan te bevelen reeds in een vroeg stadium van planvorming (his-

torisch-) bodemonderzoek voor het hele plangebied uit te voeren. Deze bodemonderzoeken zijn ook nood-

zakelijk bij de aanvraag van een bouwvergunning. 

 

Bij de realisatie van ruimtelijke plannen is vaak grondverzet noodzakelijk. Dit grondverzet is middels het 

Besluit bodemkwaliteit aan regels gebonden. De gemeente Bodegraven beschikt over een vastgestelde 

bodemkwaliteitskaart en bijbehorend grondstromenbeleid. Uitgangspunt is dat grondverzet niet mag leiden 

tot verslechtering van de bodemkwaliteit ter plaatse. Alle grondverzet dient te worden gemeld bij de Milieu-

dienst Midden-Holland. 

7.2 Onderzoek 

Van het plangebied is met behulp van het Bodem Informatie Systeem (BIS) alle bij de Milieudienst bekende 

informatie verzameld over de onderwerpen: 

♦ Voormalige bedrijven (Bio-b); 

♦ Huidige bedrijven; 

♦ Tanks;  

♦ Dempingen (Bio-s); 

♦ Wbb-locaties; 

♦ Bodemonderzoeken;  

♦ BSB-deelname (Bodemsanering op in gebruik zijnde bedrijfsterreinen); 
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♦ Toepassing grond (grondwerken); 

♦ Bodemkwaliteitskaart en grondstromenbeleid. 

 

Het onderzoek beperkt zich tot het plangebied en de ontwikkellocaties. Bij nader onderzoek ten behoeve 

van ontwikkelingen dienen, conform NEN 5725, ook omliggende percelen te worden betrokken. 

7.3 Resultaten 

In figuur 7 (volgende pagina) is de bij de Milieudienst bekende bodeminformatie van het plangebied weer-

gegeven. Tabel III geeft een toelichting op de afgebeelde informatie. 

 

Tabel III: toelichting op bodeminformatiekaart 

Bodemonderzoek 

In de legenda is opgenomen of op de locatie waar het bodemonderzoek is uitgevoerd vervolgonderzoek plaats 

moet vinden (rood) of niet (groen). Indien is aangegeven dat geen vervolgonderzoek meer nodig is, betekent dat 

de locatie voldoende is onderzocht in het kader van de Wet bodembescherming. In een ander kader kan wel 

een vervolgactie noodzakelijk zijn. 

N.b. 1: In figuur 7 is de bij de Milieudienst beschikbare bodeminformatie samengevat weergegeven. Meer gedetailleerde informatie 

kan worden opgevraagd bij de Milieudienst. 

N.b. 2: Indien er op een locatie van een of meerdere items geen informatie op de kaart is afgebeeld, wil dat niet zeggen dat er op die 

locatie nooit een bodembedreigende activiteit heeft plaatsgevonden. Een vooronderzoek conform NVN 5725 kan hierover duidelijk-

heid verschaffen. 

 

Uit de uitgevoerde BIS-toets blijkt dat er binnen het plangebied geen tanks, huidige en voormalige bedrij-

ven, gedempte sloten, BSB-locaties, gevallen van ernstige bodemverontreiniging (Wbb-locaties) en grond-

toepassingen bekend  zijn bij de Milieudienst.  

 

Alhoewel bij de Milieudienst geen slootdempingen geregistreerd zijn, is het mogelijk dat er in het verleden 

sloten zijn gedempt. Een vooronderzoek moet hier duidelijkheid over verschaffen. Uit historische kaartma-

teriaal kunnen dempingen naar voren komen. 
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Bodemonderzoeken 

Uit het Bodem Informatie Systeem blijkt dat overlappend met het plangebied op één locatie een twee-

tal bodemonderzoeken zijn uitgevoerd. Het deel waar de moskee is geprojecteerd is onderzocht. Een 

deel in het zuiden van het plangebied is echter nog niet onderzocht. 

 

Tabel IV: Bodemonderzoeken 

Onderzoek Conclusie Vervolgactie 

Nabij Burgemeester Kremerweg 

• Historisch onderzoek, Geofox-

Lexmond, 23-10-2008 

• Verkennend bodemonderzoek, 

Geofox-Lexmond, 1-2-2009 

Het historisch en verkennend onderzoek is 

uitgevoerd ter plaatse van twee deellocaties, één 

ten zuiden van het huidige plangebied en één 

ten noorden en gedeeltelijk overlappend met het 

huidige plangebied. 

 

De onderzoekslocatie was op basis van het 

historisch onderzoek verdacht vanwege de 

aanwezigheid van een naastgelegen Wbb-

locatie waarbij sterke verontreinigingen met lood 

zijn aangetroffen in de bovengrond, vermoedelijk 

veroorzaakt door een voormalige loodwitfabriek  

 

Ter plaatse van het noordelijke onderzoeksloca-

tie, welke overlapt met het plangebied, zijn 

maximaal lichte verontreinigingen aangetroffen. 

 

Ter plaatse van het zuidelijke onderzoekslocatie 

is de bovengrond sterke verontreinigd met lood. 

Er is vermoedelijk sprake van een geval van 

ernstige bodemverontreiniging 

Uitvoeren nader onderzoek (NO) 

ter plaatse van zuidelijke ter-

reindeel * 

Burgemeester Kremerweg/Noordzijde 

• Verkennend bodemonderzoek, 

Geofox-Lexmond, 10-5-2010 

 

Het verkennend onderzoek is uitgevoerd ter 

plaatse perceel tussen de percelen van boven-

genoemd onderzoek (Nabij Burgemeester Kre-

merweg). Tijdens het onderzoek zijn maximaal 

lichte verontreiniging in grond en grondwater 

aangetroffen.  

 

Geen (voldoende onderzocht) 

* formeel dient nader onderzoek uitgevoerd te worden naar de sterke verontreinigingen. Een andere mogelijkheid is om op 

voorhand uit te gaan van een geval van ernstige bodemverontreiniging en de verontreiniging te saneren (BUS-regime). 

 

Grondverzet  

De gemeente Bodegraven beschikt over een vastgestelde bodemkwaliteitskaart en over bijbehorend 

grondstromenbeleid. Het plangebied ligt in de landelijk gebied zone LG3 (Oude Rijn systeem). Grond 

uit deze zone kan, indien afkomstig van een onverdachte locatie, vrij worden hergebruikt binnen het 

stedelijk gebied van de gemeente Bodegraven. Voor toepassing in landelijk gebiedzones dient be-

monstering en analyse plaats te vinden op de kritische parameters 

(www.milieudienstmiddenholland.nl/bkk). Voor het toepassen van grond van buiten het plangebied 

wordt op deze plaats verwezen naar de toepassingswaarden zoals deze zijn af te leiden van 

www.milieudienstmiddenholland.nl/bkk. 

 

Grondverzet dient altijd te worden gemeld bij de Milieudienst. De Milieudienst kan dan tevens als 

grondstromenmakelaar optreden, zodat grondverzet zo (kosten)efficiënt mogelijk kan plaatsvinden. 
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7.4 Conclusie en advies 

Uit het onderzoek blijkt dat ter plaatse van de geprojecteerde moskee een lichte bodemverontreini-

ging is aangetroffen, die geen belemmering vormt voor de bouw van de geplande moskee. Ter plaat-

se van een deel van het plangebied ten zuiden van het huidige evenementen is waarschijnlijk sprake 

van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Formeel gezien dient hier nog nader onderzoek 

plaats te vinden. Een andere mogelijkheid is op voorhand uit te gaan van een geval van ernstige bo-

demverontreiniging. Afhankelijk van het toekomstige gebruik zijn er mogelijk contactrisico’s en dienen 

sanerende maatregelen te worden genomen. Aangezien sprake is van een immobiele verontreiniging 

kan een (eventuele) sanering worden uitgevoerd onder het BUS-regime.  

 

Eventueel grondverzet dient plaats te vinden conform het grondstromenbeleid en de bodemkwali-

teitskaart van de gemeente. 
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8 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

De ontwikkeling van de moskee is vanuit het oogpunt van wegverkeerslawaai, luchtkwaliteit en be-

drijven en milieuzonering zonder meer toelaatbaar. 

 

Vanwege de milieuaspecten geluid, externe veiligheid en bodem is de ontwikkeling toelaatbaar, maar 

geldt nog wel een aantal aandachtspunten. 

 

♦ Gelet op de locatie van de moskee, nabij een evenemententerrein, wordt geadviseerd om een 

regelmatig overleg tussen het moskeebestuur en de beheerder van het evenemententerrein te 

organiseren. Dit in verband met de activiteiten op het evenemententerrein; 

♦ Omdat over de N458 (Burg. Kremerweg) gevaarlijke stoffen worden vervoerd, dient voor de on-

derbouwing een verantwoording van het groepsrisico te worden opgesteld. De verantwoording 

van het groepsrisico is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van het college van B&W en de ge-

meenteraad van Bodegraven. De volledige verantwoording van het groepsrisico moet in de toe-

lichting van het ontwerpbestemmingsplan worden opgenomen. Tevens dient advies te worden 

aangevraagd aan de regionale Brandweer; 

♦ Uit het onderzoek blijkt dat ter plaatse van de geprojecteerde moskee een lichte bodemverontrei-

niging is aangetroffen, die geen belemmering vormt voor de bouw van de geplande moskee. Ter 

plaatse van een deel van het plangebied (ten zuiden van het huidige evenementen) is waar-

schijnlijk sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Formeel gezien dient hier nog 

nader onderzoek plaats te vinden. Een andere mogelijkheid is op voorhand uit te gaan van een 

geval van ernstige bodemverontreiniging. Afhankelijk van het toekomstige gebruik zijn er mogelijk 

contactrisico’s en dienen sanerende maatregelen te worden genomen. Aangezien sprake is van 

een immobiele verontreiniging kan een (eventuele) sanering worden uitgevoerd onder het BUS-

regime.  
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Bijlage I: Rekenresultaten wegverkeerslawaai t.g.v. Parallelweg excl. aftrek conform artikel 

110g Wgh 

 

 

 
Identificatie Omschrijving Hoogte 

[m] 
Dag Avond Nacht Lden 

[dB] 

Pos.1_A Kopeind 2-4 1,5 47,4 44,8 38,2 48,2 

Pos.1_B Kopeind 2-4 4,5 48,9 46,3 39,7 49,7 

Pos.2_A Kopeind 1 t/m 5 1,5 47,1 44,4 37,9 47,8 

Pos.2_B Kopeind 1 t/m 5 4,5 48,7 46,0 39,5 49,4 

Pos.3_A Kopeind 1 t/m 5 1,5 43,9 41,3 34,8 44,7 

Pos.3_B Kopeind 1 t/m 5 4,5 45,4 42,8 36,3 46,2 

Pos.4_A Hofstede 1 t/m 15 1,5 45,0 42,4 35,8 45,8 

Pos.4_B Hofstede 1 t/m 15 4,5 46,5 43,9 37,3 47,3 

Pos.5_A Hofstede 1 t/m 15 1,5 45,3 42,6 36,1 46,0 

Pos.5_B Hofstede 1 t/m 15 4,5 46,7 44,1 37,6 47,5 

Pos.6_A Hofstede 1 t/m 15 1,5 45,0 42,4 35,9 45,8 

Pos.6_B Hofstede 1 t/m 15 4,5 46,5 43,9 37,4 47,3 

Pos.7_A Hofstede 1 t/m 15 1,5 37,8 35,1 28,6 38,5 

Pos.7_B Hofstede 1 t/m 15 4,5 39,5 36,8 30,3 40,2 

Pos.8_A Hofstede 17 1,5 40,9 38,3 31,7 41,7 

Pos.8_B Hofstede 17 4,5 42,4 39,8 33,3 43,2 

Pos.9_A Hofstede 19-21 1,5 41,7 39,1 32,5 42,5 

Pos.9_B Hofstede 19-21 4,5 43,0 40,3 33,8 43,7 

Pos.10_A Hofstede 19-21 1,5 39,4 36,8 30,3 40,2 

Pos.10_B Hofstede 19-21 4,5 40,8 38,2 31,7 41,6 

Pos.11_A Wetering 26 1,5 30,1 27,4 20,9 30,8 

Pos.11_B Wetering 26 4,5 30,9 28,3 21,8 31,7 

Pos.12_A Wetering 18 1,5 32,8 30,1 23,6 33,5 

Pos.12_B Wetering 18 4,5 33,8 31,1 24,6 34,5 

Pos.13_A Wetering 14 1,5 32,0 29,4 22,9 32,8 

Pos.13_B Wetering 14 4,5 33,1 30,5 24,0 33,9 

Pos.14_A Wetering 10 1,5 28,8 26,2 19,7 29,6 

Pos.14_B Wetering 10 4,5 29,2 26,6 20,1 30,0 

Pos.15_A Wetering 8 1,5 26,8 24,2 17,7 27,6 

Pos.15_B Wetering 8 4,5 27,2 24,6 18,0 28,0 

Pos. 16_A Koninginneweg 1-3 1,5 46,2 43,6 37,1 47,0 

Pos. 16_B Koninginneweg 1-3 4,5 47,6 45,0 38,4 48,4 

Pos. 17_A Koninginneweg 5 t/m 35 1,5 46,3 43,7 37,1 47,1 

Pos. 17_B Koninginneweg 5 t/m 35 4,5 47,7 45,1 38,6 48,5 

Pos. 17_C Koninginneweg 5 t/m 35 7,5 48,5 45,9 39,4 49,3 

Pos. 17_D Koninginneweg 5 t/m 35 10,5 48,9 46,3 39,7 49,7 

Pos. 18_A Koninginneweg 57 t/m 67 1,5 46,2 43,6 37 47,0 

Pos. 18_B Koninginneweg 57 t/m 67 4,5 47,3 44,6 38,1 48,0 

Pos. 19_A Koninginneweg 41 t/m 55 1,5 37,1 34,5 28,0 37,9 

Pos. 19_B Koninginneweg 41 t/m 55 4,5 40,3 37,7 31,1 41,1 

Pos. 20_A Koninginneweg 69 t/m 99 1,5 45,8 43,2 36,7 46,6 

Pos. 20_B Koninginneweg 69 t/m 99 4,5 46,7 44,1 37,6 47,5 

Pos. 20_C Koninginneweg 69 t/m 99 7,5 47,5 44,9 38,4 48,3 

Pos. 20_D Koninginneweg 69 t/m 99 10,5 48,1 45,4 38,9 48,8 

Pos. 21_A Koninginneweg 101 t/m 115 1,5 43,0 40,4 33,8 43,8 

Pos. 21_B Koninginneweg 101 t/m 115 4,5 43,8 41,1 34,6 44,5 
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Pos. 22_A Koninginneweg 117 t/m 121 1,5 46,5 43,9 37,3 47,3 

Pos. 22_B Koninginneweg 117 t/m 121 4,5 47,5 44,8 38,3 48,2 

Pos. 23_A Koninginneweg 123 t/m 160 1,5 46,1 43,5 36,9 46,8 

Pos. 23_B Koninginneweg 123 t/m 160 4,5 47,0 44,3 37,8 47,7 

Pos. 23_C Koninginneweg 123 t/m 160 7,5 47,8 45,2 38,6 48,6 

Pos. 23_D Koninginneweg 123 t/m 160 10,5 48,3 45,6 39,1 49,0 

Pos. 24_A Koninginneweg 123 t/m 160 1,5 46,4 43,7 37,2 47,1 

Pos. 24_B Koninginneweg 123 t/m 160 4,5 47,3 44,7 38,2 48,1 

Pos. 24_C Koninginneweg 123 t/m 160 7,5 48,2 45,5 39,0 48,9 

Pos. 24_D Koninginneweg 123 t/m 160 10,5 48,5 45,9 39,4 49,3 

Pos. 25_A Koninginneweg 187-193 1,5 46,7 44,1 37,6 47,5 

Pos. 25_B Koninginneweg 187-193 4,5 47,8 45,2 38,7 48,6 

Pos. 26_A School, Koninginneweg 199 1,5 44,9 42,3 35,8 45,7 

Pos. 26_B School, Koninginneweg 199 4,5 46,0 43,3 36,8 46,7 

Pos. 26_C School, Koninginneweg 199 7,5 47,3 44,7 38,2 48,1 

Pos. 27_A School, Koninginneweg 199 1,5 45,4 42,8 36,3 46,2 

Pos. 27_B School, Koninginneweg 199 4,5 46,7 44,1 37,5 47,5 

Pos. 27_C School, Koninginneweg 199 7,5 48,0 45,4 38,8 48,8 

Pos. 28_A Willem de Zwijgerstr. 21 t/m 81  1,5 45,4 42,7 36,2 46,1 

Pos. 28_B Willem de Zwijgerstr. 21 t/m 81  4,5 46,6 44,0 37,4 47,3 

Pos. 28_C Willem de Zwijgerstr. 21 t/m 81  7,5 47,6 45,0 38,4 48,4 

Pos. 28_D Willem de Zwijgerstr. 21 t/m 81  10,5 47,8 45,2 38,6 48,6 

Pos. 29_A Willem de Zwijgerstr. 21 t/m 81  1,5 44,5 41,9 35,3 45,3 

Pos. 29_B Willem de Zwijgerstr. 21 t/m 81  4,5 45,6 43,0 36,4 46,4 

Pos. 29_C Willem de Zwijgerstr. 21 t/m 81  7,5 46,6 43,9 37,4 47,3 

Pos. 29_D Willem de Zwijgerstr. 21 t/m 81  10,5 46,8 44,2 37,7 47,6 

Pos. 30_A Willem de Zwijgerstr. 28 1,5 44,1 41,5 35,0 44,9 

Pos. 30_B Willem de Zwijgerstr. 28 4,5 45,2 42,6 36,0 46,0 

Pos. 30_C Willem de Zwijgerstr. 28 7,5 46,0 43,4 36,9 46,8 

Pos. 31_A Willem de Zwijgerstr. 22 t/m 26 1,5 42,8 40,2 33,7 43,6 

Pos. 31_B Willem de Zwijgerstr. 22 t/m 26 4,5 43,6 41,0 34,5 44,4 

Pos. 31_C Willem de Zwijgerstr. 22 t/m 26 7,5 44,4 41,8 35,3 45,2 

Pos. 32_A Koninginneweg 201 t/m 213 1,5 33,6 30,9 24,4 34,3 

Pos. 32_B Koninginneweg 201 t/m 213 4,5 34,8 32,1 25,6 35,5 

Pos. 32_C Koninginneweg 201 t/m 213 7,5 36,2 33,6 27,1 37,0 

Pos. 33_A Koninginneweg 215 t/m 249 1,5 42,0 39,4 32,8 42,8 

Pos. 33_B Koninginneweg 215 t/m 249 4,5 42,6 40,0 33,4 43,4 

Pos. 33_C Koninginneweg 215 t/m 249 7,5 43,3 40,7 34,1 44,0 

Pos. 33_D Koninginneweg 215 t/m 249 10,5 43,8 41,2 34,6 44,5 

Pos. 34_A Koninginneweg 215 t/m 249 1,5 45,1 42,5 36,0 45,9 

Pos. 34_B Koninginneweg 215 t/m 249 4,5 46,4 43,8 37,2 47,2 
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Bijlage II: Rekenresultaten indirecte hinder 

 

 

Identificatie Omschrijving Hoogte 
[m] 

Dag 
dB(A) 

Avond 
dB(A) 

Nacht 
dB(A) 

Etmaal 
dB(A) 

Pos.1_A Kopeind 2-4 1,5 30,1 34,9 -- 40,0 

Pos.1_B Kopeind 2-4 4,5 32,9 37,7 -- 43,0 

Pos.2_A Kopeind 1 t/m 5 1,5 31,2 36,0 -- 41,0 

Pos.2_B Kopeind 1 t/m 5 4,5 34,1 38,9 -- 44,0 

Pos.3_A Kopeind 1 t/m 5 1,5 31,4 36,2 -- 41,0 

Pos.3_B Kopeind 1 t/m 5 4,5 33,3 38,1 -- 43,0 

Pos.4_A Hofstede 1 t/m 15 1,5 31,4 36,2 -- 41,0 

Pos.4_B Hofstede 1 t/m 15 4,5 33,2 38,0 -- 43,0 

Pos.5_A Hofstede 1 t/m 15 1,5 31,6 36,4 -- 41,0 

Pos.5_B Hofstede 1 t/m 15 4,5 34,0 38,8 -- 44,0 

Pos.6_A Hofstede 1 t/m 15 1,5 32,0 36,7 -- 42,0 

Pos.6_B Hofstede 1 t/m 15 4,5 34,6 39,4 -- 44,0 

Pos.7_A Hofstede 1 t/m 15 1,5 30,3 35,0 -- 40,0 

Pos.7_B Hofstede 1 t/m 15 4,5 32,6 37,4 -- 42,0 

Pos.8_A Hofstede 17 1,5 31,0 35,7 -- 41,0 

Pos.8_B Hofstede 17 4,5 33,2 37,9 -- 43,0 

Pos.9_A Hofstede 19-21 1,5 30,6 35,4 -- 40,0 

Pos.9_B Hofstede 19-21 4,5 33,1 37,9 -- 43,0 

Pos.10_A Hofstede 19-21 1,5 29,8 34,5 -- 40,0 

Pos.10_B Hofstede 19-21 4,5 32,3 37,1 -- 42,0 

Pos.11_A Wetering 26 1,5 24,4 29,2 -- 34,0 

Pos.11_B Wetering 26 4,5 25,9 30,6 -- 36,0 

Pos.12_A Wetering 18 1,5 24,5 29,2 -- 34,0 

Pos.12_B Wetering 18 4,5 24,8 29,6 -- 35,0 

Pos.13_A Wetering 14 1,5 23,3 28,1 -- 33,0 

Pos.13_B Wetering 14 4,5 22,5 27,2 -- 32,0 

Pos.14_A Wetering 10 1,5 21,8 26,6 -- 32,0 

Pos.14_B Wetering 10 4,5 21,8 26,6 -- 32,0 

Pos.15_A Wetering 8 1,5 15,1 19,9 -- 25,0 

Pos.15_B Wetering 8 4,5 15,5 20,3 -- 25,0 

 
 



Bijlage 4
Historisch vooronderzoek bodem

















































Bijlage 5
Verkennend bodemonderzoek - 
noordelijk en zuidelijk deel

















































Bijlage 6
Verkennend bodemonderzoek - 
middendeel













































Bijlage 7
Advies Regionale Brandweer









Bijlage 8
Quickscan planschade





























Bijlage 9
Advies Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden













Bijlage 10
Advies ISMH bodemonderzoek













Bijlage 11
Bodemonderzoek noorderlijk deel 
plangebied




































































































































