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1 AANLEIDING  
 

 

De heer Engelen, hierna de initiatiefnemer genoemd, is eigenaar van de intensieve veehouderij-

locatie aan de Zandstraat 99 te Someren. De initiatiefnemer is voornemens om het agrarisch 

bouwblok ter plaatse uit te breiden tot een bouwblok met een omvang van 2,5 hectare. De locatie is 

in het kader van de reconstructie aangeduid als verwevingsgebied. De uitbreiding van een agrarisch 

bouwblok voor de intensieve veehouderij is in het kader van de reconstructie mogelijk in een ver-

wevingsgebied, wanneer het een duurzame locatie betreft.  

 

Voor de beoogde bedrijfsuitbreiding dient te worden aangetoond dat de locatie een duurzame locatie 

voor de intensieve veehouderij betreft. Dit dient te worden aangetoond middels gebruikmaking van 

de “Handleiding duurzame locaties en duurzame projectlocaties voor de intensieve veehouderij” 

opgesteld door de Provincie Noord- Brabant. Hiertoe heeft Crijns Rentmeesters bv voorliggende 

duurzaamheidtoets opgesteld. 
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2  DEFINITIE DUURZAME LOCATIE 
 

 

In het kader van de Revitalisering Landelijk Gebied is het begrip duurzame locatie voor de intensieve 

veehouderij ontwikkeld. In het streekplan heeft dit begrip een verankering in het ruimtelijk ordenings-

beleid van de provincie Noord Brabant gekregen. Het begrip is overgenomen in de Paraplunota 

Ruimtelijke ordening die per 1 juli 2008 in werking is getreden. Het begrip duurzame locatie voor de 

intensieve veehouderij is als volgt gedefinieerd: 

 

Duurzame locatie intensieve veehouderij 

Een bestaand agrarisch bouwblok met een zodanige ligging dat het zowel vanuit milieu oogpunt (ammoniak, 

stank en dergelijke) als vanuit ruimtelijk oogpunt (natuur, landschap en dergelijke) verantwoord is om het te 

laten groeien tot een bouwblok van maximaal 2,5 hectare voor een intensieve veehouderij. 

 

Een locatie kan ook bij een kleiner oppervlak dan 2,5 hectare als duurzaam worden aangemerkt. 

Daarnaast zijn er bestaande situaties waarbij het vigerende bouwblok groter is dan 2,5 hectare ook 

in deze gevallen kan er sprake zijn van duurzame locaties. 

 

In beginsel is het toetsingskader voor duurzame locaties in het leven geroepen ten behoeve van de 

ontwikkeling van duurzame intensieve veehouderijbedrijven op bestaande (agrarische) bouwblokken 

in verwevings- en landbouwontwikkelingsgebieden. Deze toetsing heeft enerzijds tot doel te voor-

komen dat op ongewenste locaties grootschalige, milieubelastende, intensieve veehouderijbedrijven 

worden gevestigd. Anderzijds heeft de toetsing tot doel de nieuwvestiging van intensieve vee-

houderijbedrijven zoveel mogelijk te beperken door gebruik te maken van beschikbare leegstaande 

(potentiële) bedrijfslocaties. De toetsing van bestaande bouwblokken op duurzaamheid heeft gezien 

het bovenstaande dus alles te maken met een duurzaam ruimtegebruik in het landelijk gebied.  

 

Voor de agrarische bedrijfslocatie van de initiatiefnemer aan de Zandstraat 99 te Someren zal der-

halve middels voorliggende duurzaamheidtoets aangetoond dienen te worden dat de locatie ge-

kenmerkt dient te worden als een duurzame locatie voor de intensieve veehouderij. Voor betreffende 

toetsing is gebruik gemaakt van het reconstructieplan, waarin in bijlage 5 verwoord is wanneer er 

sprake is van een duurzame locatie voor de intensieve veehouderij. De tekst in bijlage 5 van het 

reconstructieplan is rechtstreeks vertaald uit de ‘Handleiding duurzame locaties en duurzame 

projectlocaties voor de intensieve veehouderij’, op 2 december 2003 vastgesteld door Gedeputeerde 

Staten van Noord-Brabant. 
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3 BELEIDSKADER 
 

 

3.1 Planologisch kader  
Voor het landelijk gebied wordt het buitengebied aangeduid als Groene Hoofdstructuur (GHS) of als 

Agrarische Hoofdstructuur (AHS). De GHS en AHS zijn beide weer onderverdeeld in twee hoofd-

zones, namelijk voor de GHS in de GHS-natuur en de GHS-landbouw en voor de AHS in de AHS-

landschap en de AHS-landbouw. Deze indeling is nader onderverdeeld in subzones. De mogelijk-

heden voor duurzame (project)locaties verschillen per subzone. 

 

In de onderstaande tabel is aangegeven in welke subzones onder voorwaarden mogelijkheden voor 

duurzame locaties aanwezig zijn. 

 

Hoofdzone Subzone Onder voorwaarden 

mogelijkheden voor 

duurzame locaties: 

Natuurparels Nee 

Overig bos- en natuurgebied Nee 

GHS-Natuur 

Ecologische verbindingszones Nee 

Leefgebied kwetsbare soorten: weidevogels Ja 

Leefgebied kwetsbare soorten: overig Nee 

Leefgebied struweelvogels Ja 

GHS-Landbouw 

Natuurontwikkelingsgebied Nee 

Leefgebied dassen: gelegen in RNLE Ja 

Leefgebied dassen: niet gelegen in RNLE Ja 

Waterpotentiegebied Ja 

AHS -Landschap 

RNLE-Landschapsdeel Ja 

Zoekgebied veeverdichtingsgebieden Ja 

Vestigingsgebied glastuinbouw Ja 

Mogelijk doorgroeigebied glastuinbouw Ja 

Glasboomteeltgebied Ja 

AHS-Landbouw 

AHS-overig Ja 

 

Het provinciaal beleid is gericht op het principe van zuinig ruimtegebruik. Centraal staat het agrarisch 

hergebruik van vrijkomende (agrarische) bouwblokken boven het toestaan van nieuwe bouwblokken. 

Onderscheid wordt gemaakt in de begrippen nieuwvestiging, omschakeling en uitbreiding van het 

bouwblok. Daarnaast worden de begrippen hervestiging en samenvoeging van locaties gehanteerd.  

 

In onderliggend plan wordt het bouwblok aan de Zandstraat 99 te Someren uitgebreid. Het begrip 

uitbreiding is als gedefinieerd:  

 

Uitbreiding bouwblok 

Het vergroten van een bestaand (vigerend) agrarisch bouwblok ten behoeve van de continuering van de 

huidige agrarische bedrijfsvorm.  
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3.2 Revitalisering Landelijk Gebied 
Het reconstructieplan De Peel biedt een ruimtelijk kader voor duurzame intensieve veehouderij-

locaties. In het reconstructieplan is middels de integrale zonering aangegeven in welke gebieden 

duurzame locaties en duurzame projectlocaties mogelijk zijn. Dit is veelal een nadere afweging en in-

kadering van de uitgangspunten uit het beleid van de ruimtelijke ordening en van het milieu-, natuur-, 

landschaps- en waterbeleid. 

 

In de terminologie van de Revitalisering Landelijk Gebied bestaan duurzame locaties voor de 

intensieve veehouderij uitsluitend binnen de landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden en niet 

in de extensiveringsgebieden. In verwevingsgebieden kunnen de bestaande agrarische locaties 

duurzame locaties zijn, mits de omgevingskwaliteiten in brede zin (natuur, landschap, water, milieu, 

en dergelijke) dat toelaten. De insteek in verwevingsgebieden met betrekking tot duurzame locaties  

betreft al met al een “ja mits”- en tegelijkertijd een maatwerkbenadering. In hoofdstuk 4 van deze 

duurzaamheidtoets wordt deze benadering nader gepreciseerd door de randvoorwaarden te be-

noemen die vanuit de verschillende omgevingsaspecten aan duurzame locaties voor de intensieve 

veehouderij worden gesteld. 

 

In de onderstaande tabel is aangegeven in welke subzones onder voorwaarden mogelijkheden voor 

duurzame locaties aanwezig zijn. 

 

Hoofdzone Subzone Onder voorwaarden mogelijk-

heden voor duurzame locaties: 

Primair Ja Landbouwontwikkelingsgebied 

Secundair Ja 

Verwevingsgebied - Ja, mits 

Natuur Nee Extensiveringsgebied 

Overig  Nee 
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4 SITUATIESCHETS 

 

4.1 Huidige situatie 
De initiatiefnemer exploiteert op de projectlocatie aan de Zandstraat 99 een pluimveehouderij. Na 

uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is de milieuvergunning in 2007 

onherroepelijk geworden. Op het bedrijf is een milieuvergunning aanwezig voor het houden van 

39.900 ouderdieren van vleeskuikens in opfok. Voor de vergunde bouwwerken is een bouw-

vergunning verleend, waardoor de milieuvergunning uit 2007 ingevolge de coördinatieregeling van 

artikel 20.8 van de Wet milieubeheer in werking is getreden.  

 

 
Figuur 1. Huidige situatie projectlocatie 

 

4.2 Toekomstige situatie 
Het doel van de initiatiefnemer is het uitbreiden van het bedrijf met nog twee stallen en om de dier-

bezetting in de huidige stallen te verhogen. Een verhoging van de bezetting is mogelijk door de 

opfokhennen en de hanen te scheiden in de stallen. Doel is om in twee stallen hanen te houden en in 

5 stallen hennen. Het bedrijf zal hiermee worden uitgebreid tot 82.000 ouderdieren van vleeskuikens 

in opfok. Op onderstaand figuur is de milieuvergunningtekening opgenomen bij de behorende 

ontwikkeling.  
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Figuur 2. Milieuvergunningtekening projectlocatie 
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5 TOETS DUURZAME LOCATIE INTENSIEVE  
  VEEHOUDERIJ  
 

 

5.1 Beoordeling locatie Zandstraat 99 Someren 
Door middel van de beoordelingstabel duurzame locaties wordt een locatie getoetst aan alle rand-

voorwaarden waarmee bij de beoordeling van duurzame locaties minimaal rekening gehouden dient 

te worden.  

 

RANDVOORWAARDEN VANUIT DE GHS EN DE AHS 

 Streekplan subzone Randvoorwaarde Uitwerking 

AHS-landbouw Zoekgebied veeverdichtings-

gebieden 

Geen specifieke 

randvoorwaarden 

voor duurzame 

locaties 

De locatie is gelegen in de AHS, 

subzone AHS-landbouw. 

(Figuur 3) 

 
Figuur 3. 
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OVERIGE RANDVOORWAARDEN 

Thema Randvoorwaarde Uitwerking 

Stankgevoelige 

objecten 

In kernrandzones zijn duur-

zame locatie niet mogelijk 

De locatie is niet gelegen in een kernrandzone.  

(Figuur 4) 

 
Figuur 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thema Randvoorwaarde Uitwerking 

 De ontwikkeling moet passen 

binnen de wet- en regelgeving 

voor stank. 

De beoogde bedrijfsuitbreiding past binnen de wet en 

regelgeving. Een berekening met V-Stacks vergunning 

is gemaakt voor de beoogde bedrijfsuitbreiding. Deze 

berekening is bij deze duurzaamheidstoets gevoegd 

als bijlage a.   
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Thema Randvoorwaarde Uitwerking 

Voor verzuring 

gevoelige gebieden 

(ammoniak) 

In een zone van 250 meter 

rondom de zeer kwetsbare 

bos- en natuurgebieden zijn 

duurzame locaties niet 

mogelijk.  

De voor verzuring gevoelige gebieden worden bepaald 

door de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). De 

locatie is niet gelegen binnen een zone van 250 meter 

rondom een zeer kwetsbaar bos- en natuurgebied. 

(Figuur 5).  
 
Figuur 5. 
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Thema Randvoorwaarde Uitwerking 

 De ontwikkeling moet passen 

binnen de wet- en regelgeving 

voor ammoniak (Wav, MER, 

IPPC, Natuurbeschermings-

wetgebieden, Habitatricht-

lijngebieden, Vogelrichtlijn-

gebieden) 

De beoogde herontwikkeling past binnen de wet- en 

regelgeving voor ammoniak. De ammoniakuitstoot 

neemt iets toe. Een uitsnede van de huidige en 

aangevraagde milieuvergunning (en ammoniak-

uitstoot) is opgenomen als figuur 6 . De toename in 

ammoniakemissie zal worden gesaldeerd met te 

saneren bedrijven in de omgeving, zodanig dat er per 

saldo geen toename van depositie op Natura 2000 

gebieden is. 

 
 
Figuur 6. Huidige en toekomstige dieraantallen en a mmoniakuitstoot. 
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Thema Randvoorwaarde Uitwerking 

Ecologische 

verbindingszones  

De breedte en inrichting van 

de ecologische 

verbindingszone dient 

gehandhaafd te blijven 

In de directe omgeving van de projectlocatie zijn geen 

ecologische verbindingszones gelegen.  

Cultuurhistorisch 

waardevolle gebieden 

In de historische land-

schappelijke vlakken met 

hoge- en zeer hoge waarden 

zoals weergegeven op de 

Cultuurhistorische 

Waardenkaart zijn alleen 

ruimtelijke ingrepen toelaat-

baar die gericht zijn op de 

voortzetting of het herstel van 

de historische functie en die 

leiden tot het behoud of ver-

sterking van de cultuur-

historische (landschaps) 

waarden 

Duurzame locaties zijn in principe niet mogelijk tenzij 

wordt aangetoond dat uitbreidingen van bestaande 

bedrijven de cultuurhistorische waarden niet aan-

tasten. De projectlocatie is gelegen in een jonge-

heideontginning. Geen cultuurhistorische waarden 

worden aangetast met de beoogde uitbreiding. De 

locatie is gelegen in een gebied dat  overwegend een 

agrarisch gebruik kent . De bedrijfsgebouwen worden 

landschappelijk ingepast met streekeigen beplanting.  

 

Openheid Instandhouding van openheid 

in de zee- en rivierklei-

gebieden 

De locatie is niet gelegen in een zee- en 

rivierkleigebied. 

Archeologische 

waarden  

In gebieden met een hoge- of 

middelhoge archeologische 

verwachtingswaarde, zoals 

deze is weergegeven op de 

Cultuurhistorische 

Waardenkaart dienen door 

middel van vooronderzoek de 

archeologische waarden in 

beeld gebracht te worden 

De projectlocatie is op de Cultuurhistorische 

Waardenkaart aangeduid als gelegen in een gebied 

met middelhoge tot hoge archeologische waarden.  

Bij een eerdere bedrijfsuitbreiding met pluimveestallen 

in 2006, was reeds een archeologische bureau-

onderzoek uitgevoerd in combinatie met een veld-

check. Bij het onderzoek is vastgesteld dat de kans op 

het aantreffen van archeologische waarden in het 

plangebied klein was (lage verwachting). Derhalve is 

destijds geadviseerd dat een nader (professioneel) 

archeologisch onderzoek niet nodig was. Het aan de 

zuidkant te vergroten bouwblok voor 2 stallen sluit aan 

op het eerder onderzochte gebied. De onderzoeks-

resultaten daarvan (lage kans op het aantreffen van 

archeologische waarden) kunnen, gezien de zelfde 

geomorfologische en bodemkundige situatie, zonder 

meer geëxtrapoleerd worden naar de zuidelijke 

uitbreiding van het bouwblok. Ook daar is dus de kans 

klein dat archeologische resten zullen worden aange-

troffen. Het advies van de heer F. Kortlang van 

Archaeo Advies waaruit bovenstaande uitsneden zijn 

overgenomen is uitgevoerd en behoort als bijlage b  bij 

deze duurzaamheidstoets. 
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Thema Randvoorwaarde Uitwerking 

Aardkundig 

waardevolle gebieden 

Aardkundig waardevolle 

gebieden zoals beekdalen, 

kreekgebieden, stuifzand- en 

landduinen dienen behouden 

te blijven.  

In aardkundig waardevolle gebiedengelegen in de 

AHS-landbouw zijn duurzame locaties mogelijk, mits 

wordt gezorgd voor een goede hoogwaardige in-

passing en de zichtbaarheid van het aanwezige reliëf 

niet vermindert. Ook in de gebieden aangrenzend aan 

de aardkundig waardevolle gebieden dient rekening 

gehouden te worden met de effecten van duurzame 

locaties en de zichtbaarheid van en de land-

schappelijke samenhang met de aanwezig aard-

kundige waarden. De locatie is niet gelegen in een 

aardkundig waardevol gebied of in de directe 

omgeving hiervan.  

Grondwaterbeschermi

ngsgebieden 

De risico’s voor de kwaliteit 

van het grondwater mogen 

niet toenemen.  

De projectlocatie is niet gelegen binnen een 

grondwaterbeschermingsgebied.  

Regionale 

waterberging 

Geschiktheid van zoekgebied 

voor regionale waterberging 

dient niet verloren te gaan. 

Duurzame locaties zijn mogelijk, mits de capaciteit van 

waterberging – of afvoer of een efficiënte en duurzame 

inrichting van een waterbergingsgebied hierdoor niet- 

of nauwelijks wordt beperkt. De locatie is niet gelegen 

in een zoekgebied voor regionale waterberging.  

Ruimte voor de rivier Geschiktheid van zoekgebied 

voor rivierverruiming dient niet 

verloren te gaan.  

De projectlocatie is niet gelegen in een zoekgebied 

voor ruimte voor de rivier. 

Potentieel natte 

gebieden 

Potentieel natte gebieden zijn 

van nature niet of minder 

geschikt voor bebouwing  

Duurzame locaties zijn in principe mogelijk. Alleen ten 

aanzien van nieuwe grootschalige kapitaalintensieve 

functies gelden restricties. De projectlocatie is geen 

nieuwe locatie. Het initiatief beoogt de herontwikkeling 

van een bestaande locatie voor de intensieve vee-

houderij.  Bovendien is de locatie niet gelegen in een 

potentieel nat gebied. 

Beperken van directe 

hinder 

Er dient rekening te worden 

gehouden met andere 

(agrarische) functies. 

Er is geen sprake van hinder voor andere agrarische 

functies. Door M&A Advies is een luchtkwaliteitsonder-

zoek uitgevoerd om te bezien wat de directe hinder 

voor de omgeving is. Dit onderzoek met rapport-

nummer 29-SZa99-101-lk-v1 d.d. 29 juli 2009 behoort 

als bijlage c  bij deze duurzaamheidtoets. Uit het 

onderzoek blijkt dat de inrichting kan voldoen aan de 

relevante esen/grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit. 

De invloed op de heersende achtergrondniveaus zijn 

gering.  
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Thema Randvoorwaarde Uitwerking 

Reconstructiezonering Duurzame locatie moet 

passen binnen doelstellingen 

reconstructiezonering 

Binnen de reconstructie vindt op gebiedsniveau een 

integrale afweging plaats tussen de diverse belangen 

in het buitengebied. Er dient dan ook altijd te worden 

getoetst of de locatie past binnen de reconstructie-

zonering; uitgangspunt is dat duurzame locaties 

gelegen zijn in een landbouwontiwkkelingsgebied of in 

een verwevingsgebied. De locatie is gelegen in een 

verwervingsgebied.  

Toekomstige 

ruimtelijke 

ontwikkelingen 

Rekening houden met de 

ontwikkeling van andere 

functies 

Bij de beoordeling van de duurzame locaties dient 

rekening te worden gehouden met de toekomstig 

geplande en vastgestelde ontwikkeling van andere 

functies. De beoogde herontwikkeling past binnen het 

gebied. Andere functies worden door de beoogde 

herontwikkeling niet beperkt.  
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6 CONCLUSIE 
 

 

 

Zoals gemotiveerd in deze duurzaamheidtoets betreft de intensieve veehouderijlocatie aan de Zand-

straat 99 te Someren een duurzame locatie in het kader van de intensieve veehouderij.  



 

 
 
 
 
 
 
BIJLAGE A 
 
GEURHINDERBEREKENING V-STACKS 



 

 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE B 
 
ADVIES ARCHEOLOGIE 



 

 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE C 
 
ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT 
 



Gegenereerd op: 29-02-2008 met V-STACKS Vergunning   Release 10/01/2006 versie 1.2 (c) KEMA Nederland B.V.  
 
Naam van de berekening: aanvraag 
Gemaakt op: 29-02-2008   8:58:51 
Rekentijd:  0:00:05 
Naam van het bedrijf: Engelen, Zandstraat 99 Someren 
 
Berekende ruwheid: 0,120 m 
Meteo station: Eindhoven 
 
Brongegevens:  
Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

1 Stal 1 176 768 374 879   7,0   4,7   0,6   4,00     810 
2 Stal 2 176 788 374 869   7,0   4,7   0,6   4,00   2 520 
3 Stal 3 176 803 374 851   7,0   4,7   0,6   4,00   2 520 
4 Stal 4 176 817 374 834   7,0   4,7   0,6   4,00   2 520 
5 Stal 5 176 831 374 817   7,0   4,7   0,6   4,00   2 520 
6 Stal 6 176 848 374 801   7,0   4,7   0,6   4,00   2 520 
7 Stal 7 176 863 374 784   7,0   4,7   0,6   4,00   1 350 
 
 
Geur gevoelige locaties:  
Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 
8 Kerkendijk 49A 176 690 374 767   8,00    4,34 
9 Kerkendijk 47 176 668 374 947   8,00    4,95 
10 Kerkendijk 89 176 647 375 058   8,00    2,82 
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(gem. Someren)
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datum 31-07-09

administratieve gegevens

Opsteller: drs. F.P. Kortlang, ArchAeO, Eindhoven

Aanvrager: dhr. T. Engelen, Zandstraat 99 Someren (via Crijns Rentmeesters BV (mr. E.G.C. Göertz)

Plan: Bouwblokuitbreiding in verband met de bouw van 2 extra pluimveestallen  

kadasternrs: sectie R, nrs. 664, 665, 666, 667. oppervlakte uitbreiding ca: 4000 m2

RO-procedure: bestemmingsplanherziening

         

Archeologische status (zie ArchAeO-rapport  0605).

Coördinaten: ca. 176.750 x 374.900 (centrumcoördinaten)

IKAW: middelhoge trefkans, op basis van eerder bureauonderzoek aangevuld met proefgaatjes 

(ArchAeO-rapport 0605) is de verwachting naar laag bijgesteld. 

Onderzoeksmelding Archis: 18392

Bodem: veld- en laarpodzol; grondwatertrap V

Geomorfologie: dekzandvlakte (2M13)

Vindplaatsen: nvt. zie eerdere onderzoek

Geraadpleegde documenten:

Crijns Rentmeesters BV: Ontwerpbestemmingsplan. Buitengebied Herziening Zandstraat 99, Someren (juli 

2009)

Kortlang, F.P., 2006: Bureauonderzoek en Advies Archeologie Plangebied Zandstraat 99-101 te Someren. 

ArchAeO-Rapport 0605

Bouwblokuitbreiding en archeologie:

In verband met de voorgenomen uitbreiding van een bouwblok aan de Zandstraat 99 te Someren, vanwege 

de bouw van twee pluimveestallen, dient het bestemmingsplan buitengebied te worden herzien. Ten 

behoeve van de ruimtelijke onderbouwing dient ook het onderzoeksaspect archeologie te worden 

meegenomen. Bij een eerdere uitbreiding in verband met 5 pluimveestallen in 2006, was reeds een 

archeologische bureauonderzoek uitgevoerd in combinatie met een veldcheck. Bij het onderzoek is 

vastgesteld dat de kans op het aantreffen van archeologische waarden in het plangebied klein was (lage 

verwachting). Derhalve is destijds geadviseerd dat een nader (professioneel) archeologisch onderzoek niet 

nodig was.

Het aan de zuidkant te vergroten bouwblok voor 2 stallen (ca 4000 m2) sluit aan op het eerder onderzochte 

gebied. De onderzoeksresultaten daarvan (lage kans op het aantreffen van archeologische waarden) 

kunnen, gezien de zelfde geomorfologische en bodemkundige situatie, zonder meer geëxtrapoleerd worden 

naar de zuidelijke uitbreiding van het bouwblok. Ook daar is dus de kans klein dat archeologische resten 

zullen worden aangetroffen.
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Advies

Vanwege de vergelijkbare geomorfologische en bodemkundige situatie als in het noordelijk 

aangrenzende deel van het bouwblok, is de kans op het aantreffen van archeologische resten in het 

gebied van de bouwblokvergroting, klein.

Een nader archeologisch onderzoek is derhalve niet zinvol. 

De gemeente Someren wordt voor wat betreft de archeologie geadviseerd om geen nadere 

onderzoeksverplichting op te leggen in het kader van de bestemmingsplanherziening.  
























































































































































