
beoordeling effecten ten opzichte van referentiesituatie voor  uitvoering mitigerende maatregelen Wegingsfactoren:

-- -2 sterk negatief effect Natuur 3

- -1 enigszins negatief effect Water 2

0 0 neutraal effect of geen effect van betekenis Verk/recr. 2

+ 1 positief effect Landschap/chw 2
++ 2 sterk positief effect Overig 1

Ontgraven / 

verondiepen

Ontgraven / 

afvoeren
Referentiesituatie

onderdeel aspect toelichting

Bodem ontgronding

Wegingsfactor: 1 geologie wijziging opbouw bodemlagen -1 -2 0

0 is geen effect, -1 is ontgraving > +20 m formatie van Kedichem, -2 is ontgraving < +20 m formatie van Kedichem (=ondoorlatende 

laag)

geomorfologie verstoring van aardkundige waarden 0 0 0 0 huidige aardkundige waarden niet verstoord

depot

geologie wijziging/zetting bodemlagen 0 -1 0 0 huidige bodemlagen blijven intact, -1 (tijdelijke) verstoring bodemlagen
geomorfologie verstoring aardkundige waarden (o.a. zetting) 0 -1 0 0 huidige aardkundige waarden worden niet verstoord, -1 (tijdelijke) verstoring aardkundige waarden

"subtotaal" -0,25 -1 0

Water grondwater effect op grondwaterstand -1 -2 0

0 grondwaterstand wijzigt niet door werkzaamheden, -1 grondwaterstandswijziging van geringe aard, -2 grondwaterstandswijziging 

van sustantiële aard

Wegingsfactor: 2 effect op kwelstroom -1 -2 0

0 geen wijziging van kwelstroom, -1 kwelstroom wordt tijdelijk gewijzigd met klein effect, -2 kwelstroom wordt tijdelijk gewijzigd met 

groot effect, -3 kwelstroom wordt permanent gewijzigd

oppervlaktewater waterkwantiteit: stijging waterniveau rivier 0 -1 0

0 waterniveau rivieren ongewijzigd, -1 licht effect op stijging waterniveau, -2 substantieel effect op stijging waterniveau, +1 licht 

effect op daling waterniveau, +2 substantieel effect op waterniveau

waterkwaliteit: oplossing blauwalgproblematiek 2 2 -1

0 blauwalgproblematiek blijft ongewijzigd, -1 toename of planktonische of benthische cyanobacterien, -2 toename planktonische en 

benthische cyanobacterien, +1 afname of planktonische of benthische cyanobacterien, +2 afname planktonische en benthische 

cyanobacterien

waterkwaliteit: oplossing Quaggamosselproblematiek 1 1 0 0 blijft ongewijzigd, -1 toename, +1 afname
bekkenfunctionaliteit 1 1 0 0 blijft ongewijzigd, -1 verslechtering, +1 verbetering

"subtotaal" 1 -0,5 -0,25

Geluid

toetsing aan handreiking industrielawaai en 

vergunningverlening 0 0 0 0 voldoet aan handreiking industrielawaai en vergunningverlening, -1 toename geluid 1-5 dB(A), -2 toename geluid >5 dB(A)

Wegingsfactor: 1 toetsing aan richtwaarde voor landelijk gebied -1 -1 0 0 voldoet aan richtwaarde voor landelijk gebied, -1 toename geluid 1-5 dB(A), -2 toename geluid >5 dB(A)
omvang geluidbelast oppervlak geluidsbelastingsklasse > 

40 dB(A) -1 -2 0

0 geluidbelast oppervlak gelijk als in autonome situatie, -1 geringe toename geluidbelast oppervlak buiten bekken, -2 aanzienlijke 

toename geluidbelast oppervlak buiten bekken

"subtotaal" -0,67 -1,00 0,00

Luchtkwaliteit stikstofdioxide toetsing tov maximale jaargemiddelde concentratie 40 µg 0 0 0

0 voldoet aan maximale jaargemiddelde concentratie, -1 overschrijding max. jaargemiddelde concentratie met 0-10 µg, -2 

overschrijding max. jaargemiddelde concentratie met >10µg

Wegingsfactor: 1

toetsing tov maximaal aantal overschrijdingen van de 

grenswaarde van de 24-uurgemiddelde concentratie 0 -1 0

0 voldoet aan maximaal toegestane aantal overschrijdingen van de grenswaarde van de 24-uurgemiddelde concentratie, -1 

overschrijding maximaal toegestane aantal overschrijdingen van de grenswaarde van de 24-uurgemiddelde concentratie met 18-100 

keer, -2 overschrijding maximaal toegestane aantal overschrijdingen van de grenswaarde van de 24-uurgemiddelde concentratie met 

>100 keer
maximale toename jaargemiddelde concentratie tov 

autonome situatie -1 -2 0 0 geen toename tov autonome situatie, -1 toename 0-10 µg tov autonome situatie, -2 toename >10µg tov autonome situatie
toetsing maximaal aantal overschrijdingen van de 

grenswaarde van de 24-uurgemiddelde concentratie tov 

autonome situatie -2 -2 0

0 geen toename tov autonome situatie, -1 toename 0-50 overschrijdingen tov autonome situatie, -2 toename >50 overschrijdingen 

tov autonome situatie

fijnstof PM10

toetsing tov maximale jaargemiddelde concentratie 40 

µg/m³ 0 0 0

0 voldoet aan maximale jaargemiddelde concentratie, -1 overschrijding max. jaargemiddelde concentratie met 0-5 µg/m³, -2 

overschrijding max. jaargemiddelde concentratie met >5µg/m³

toetsing tov maximaal aantal overschrijdingen van de 

grenswaarde van de 24-uurgemiddelde concentratie 0 0 0

0 voldoet aan maximaal toegestane aantal overschrijdingen van de grenswaarde van de 24-uurgemiddelde concentratie, -1 

overschrijdingmaximaal toegestane aantal overschrijdingen van de grenswaarde van de 24-uurgemiddelde concentratie met 1-10 

keer, -2 overschrijding maximaal toegestane aantal overschrijdingen van de grenswaarde van de 24-uurgemiddelde concentratie met 

>10 keer
toetsing tov maximale jaargemiddelde concentratie 40 

µg/m³ tov autonome situatie -1 -2 0

0 geen toename tov autonome situatie, -1 toename 0-2,5 µg/m³ tov autonome situatie, -2 toename >2,5 µg/m³ tov autonome 

situatie
toetsing tov maximaal aantal overschrijdingen van de 

grenswaarde van de 24-uurgemiddelde concentratie tov 

autonome situatie 0 -2 0

0 geen toename tov autonome situatie, -1 toename 0-10  overschrijdingen tov autonome situatie, -2 toename >10 overschrijdingen 

tov autonome situatie

stikstofdepositie toetsing tov meldingsgrens of vergunninggrens 0 -2 0 0 geen significante bijdrage tov autonome situatie, -1 bijdrage tussen 0,5-1 mol/ha/jr, -2 bijdrage >1 mol/ha/jr

"subtotaal" -0,50 -1,38 0,00

Natuur Soorten flora- en faunawet effecten op beschermde soorten

Wegingsfactor: 3 flora vernietiging groeiplaats Brede wespenorchis

vernietiging groeiplaats Spindotterbloem 0 0 0

fauna

verstoren leefgebied, beschadigen individuen 

Rivierrombout 0 0 0
verstoren leefgebied, beschadigen individuen Kleine 

modderkruiper 0 -1 0
verstoren leefgebied, beschadigen individuen Grote 

modderkruiper 0 -1 0

verstoren leefgebied, beschadigen individuen Bittervoorn 0 0 0
verstoren leefgebied, beschadigen individuen 

Waterspitsmuis 0 -1 0
verstoren leefgebied, beschadigen individuen Noordse 

woelmuis 0 0 0

verstoren leefgebied, beschadigen individuen Bever 0 0 0
verstoren leefgebied, beschadigen individuen 

beschermde vleermuizen 0 -1 0

verstoren leefgebied, beschadigen individuen 

vogelsoorten van riet en rietruigte en struwelen 0 -1 0

Natura 2000

effecten op instandhoudingsdoelen voor habitattypen en 

soorten

Habitattypen

habitattype H3260_B Beken en rivieren met waterplanten 0 0 0

habitattype H4630_B Ruigten en zomen 0 -1 0 verstoring habitat Harig Wilgenroosje door transportband, betreding door frequent onderhoud

Bijlage 2 HR:

- kleine en gote modderkruiper 0 -1 0 i.p. niet significant

- bittervoorn 0 0 0 i.p. niet significant

- meervleermuis 0 0 0 i.p. niet significant

- bever 0 0 0 i.p. niet significant, maar eerder verstoring mogelijk bij Amer-varaianten vanwege meer nabije ligging bij burcht(en)

- noordse woelmuis 0 0 0 i.p. niet significant

Broedvogels:

- bruine kiekendief 0 0 0 i.p. niet significant

- ijsvogel 0 0 0 i.p. niet significant

- blauwborst 0 -2 0 significant negatief effect, potentiële verstoring van blauwborstterritoria tot gevolg

- snor 0 0 0 i.p. niet significant

- rietzanger 0 -1 0 i.p. niet significant

Niet-broedvogels 0 0 0 i.p. niet significant

"subtotaal" 0,00 -1,30 0,00

Verkeer/recreatie waterrecreatie hinder voor recreatievaart 0 -1 0 0 is nagenoeg geen hinder voor recreatievaart, -1 is matige hinder voor recreatievaart, -2 ernstige hinder voor recreatievaart

Wegingsfactor: 2 beroepsvaart hinder voor beroepsvaart 0 -1 0 0 is nagenoeg geen hinder voor beroepsvaart, -1 is matige hinder voor beroepsvaart, -2 ernstige hinder voor beroepsvaart

"subtotaal" 0,00 -2,00 0,00

Landschap/cultuurhistorisc

he waarden/archeologie landschap/cult.hist.waarden

ingrepen in het landschap en aanwezige 

cultuurhistorische waarden 0 -1 0 0 geen verandering huidige waarden, -1 matige verstoring huidige waarden, -2 ernstige verstoring huidige waarden

Wegingsfactor: 2 archeologie ingrepen in archeologische waarden 0 -1 0 0 geen verandering huidige waarden, -1 matige verstoring huidige waarden, -2 ernstige verstoring huidige waarden

"subtotaal" 0,00 -2,00 0,00

Externe veiligheid onderdelen: effect op externe veiligheid 0 -1 0 0 geen effect op externe veiligheid, -1 matig negatief effect op externe veiligheid, -2 hoog negatief effect op externe veiligheid

Wegingsfactor: 1 - vervoer gevaarlijke stoffen

- ongevallen verkeer en vervoer

- natuurrampen

- overstromingen
- kwetbare objecten

"subtotaal" 0,00 -1,00 0,00


