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HOOFDSTUK 1
1.1

INLEIDING

Aanleiding

Initiatiefnemers zijn eigenaar van het erf en omliggende gronden aan de Van der Capellenweg 23 te Heino, in
het buitengebied van de gemeente Raalte. Op dit erf zijn een woning, enkele schuren, een garage, een
paardrijbak en een kleine mestvoorziening aanwezig. Totaal is ter plaatse 1,75 hectare grond in eigendom,
waarvan 0,4 ha uit het erf bestaat en 1,35 ha uit onbebouwd grasland om het erf bestaat.
Het varkensbedrijf is al beëindigd waardoor de bedrijfsbebouwing niet meer voor agrarische doeleinden
wordt gebruikt. Hierdoor wordt niet langer geïnvesteerd in het onderhoud van de gebouwen, waardoor de
staat van de gebouwen op termijn zal gaan verslechteren.
Doordat geen sprake is van een geschikte vervolgfunctie zijn de initiatiefnemers voornemens de
bedrijfsbebouwing, met een oppervlakte van 1.516 m2, in het kader van de Rood voor Rood regeling, te
slopen. Hierbij wordt een schuur van 150 m2 voor landbouwwerktuigen en de huisvesting van hobbyvee buiten
de Rood voor Rood regeling gehouden. Ook wordt het bestaande bijgebouw (100 m2) bij de bestaande woning
behouden, waardoor in de nieuwe situatie bij de bestaande woning 250 m2 aan bijgebouwen aanwezig is. Ter
compensatie voor de sloop van de landschapsontsierende gebouwen mag een extra woning op het erf worden
teruggebouwd.
De voorgenomen ontwikkeling, waarbij één compensatiewoning wordt toegevoegd aan het erf, is niet in
overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Derhalve is een herziening van het bestemmingsplan
noodzakelijk. In dit bestemmingsplan zal worden aangetoond dat de voorgenomen ontwikkeling in
overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.

1.2

Ligging van het plangebied

Het plangebied bestaat uit het voormalige agrarisch erf en bijbehorende gronden aan de
Van der Capellenweg 23 te Heino. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Heino, sectie B,
nummers 3312 en 3315. In figuur 1.1 is de ligging van het plangebied ten opzichte van de kern Heino en de
directe omgeving weergegeven.

Figuur 1.1

Ligging van het plangebied ten opzichte van de kern Heino en de directe omgeving (Bron: ArcGIS)
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1.3

De bij het plan behorende stukken

Het bestemmingsplan: “Buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 5, omgeving Van der Capellenweg 23”
bestaat uit de volgende stukken:



verbeelding (tek.nr. IMRO-nummer: NL.MRO.0177.BP20130011-ON01) en een renvooi;
regels.

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden weergegeven. In de regels zijn
bepalingen opgenomen om de uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van een
toelichting. De toelichting geeft een duidelijk beeld van het bestemmingsplan en van de daaraan ten grondslag
liggende gedachten maar maakt geen deel uit van het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan.

1.4

Huidige planologische regiem

De locatie is gelegen binnen het plangebied van het bestemmingsplan “Buitengebied Raalte”. Dit
bestemmingsplan is op 8 juni 2012 vastgesteld door de gemeenteraad en in werking getreden op
17 oktober 2012. In dit bestemmingsplan zijn de gronden in het plangebied bestemd als ‘Agrarisch’, waarbij ter
plaatse van het plangebied grotendeels een bouwvlak aanwezig is ten behoeve van een agrarisch bedrijf.
Tevens zijn aan de gronden de dubbelbestemmingen ‘Waarde – Landschap – 1’, ‘Waarde – Archeologie – 1’ en
‘Waarde – Archeologie – 2’ gedeeltelijk aan het perceel toegekend evenals de gebiedsaanduiding ‘overige zone
- geen reconstructiewetzone’.

Figuur 1.2

Uitsnede vigerend bestemmingsplan “Buitengebied Raalte” (Bron: gemeente Raalte)

Gronden met de bestemming ‘Agrarisch’ zijn hoofdzakelijk bedoeld voor de uitoefening van een agrarisch
bedrijf, waarbij ter plaatse van het bouwvlak bedrijfsbebouwing is toegestaan.
Gronden met de dubbelbestemming ‘Waarde – Landschap – 1’ zijn naast de enkelbestemming (Agrarisch)
bedoeld voor behoud, versterking en ontwikkeling van waarden die samenhangen met de essen, namelijk
openheid en reliëf.
Gronden met de dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie – 1’ en ‘Waarde – Archeologie – 2’ zijn naast de
enkelbestemming (Agrarisch) bedoeld voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden in
een archeologische verwachtingszone met een hoge en middelhoge archeologische verwachting.
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In het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte’ is een wijzigingsbevoegdheid (art. 3.7.6) in de
bestemming ‘Agrarisch’ opgenomen ten behoeve van toepassing van Rood voor Rood. Echter wordt de
compensatiewoning gedeeltelijk binnen en gedeeltelijk buiten het huidige bouwvlak gesitueerd, waardoor de
gewenste ontwikkeling niet mogelijk is middels de wijzigingsbevoegdheid.
De realisatie van de compensatiewoning past daarmee niet binnen (de Rood voor Rood wijzigingsbevoegdheid
van) het geldend bestemmingsplan. Tevens wordt aan de bestaande woning een reguliere woonbestemming
toegekend. Een herziening van het bestemmingsplan op de locatie is derhalve noodzakelijk. Voorliggend plan
voorziet hierin.

1.5

Leeswijzer

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 de landschappelijke situatie van de omgeving en de huidige situatie van
het plangebied beschreven.
Hoofdstuk 3 gaat in op de gewenste ontwikkeling.
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het beleidskader. Hierin wordt het beleid van het Rijk, de Provincie
Overijssel en de gemeente Raalte beschreven.
In hoofdstuk 5 passeren alle relevante milieuthema’s de revue.
Hoofdstuk 6 gaat in op de wateraspecten.
In de hoofdstukken 7 en 8 wordt respectievelijk ingegaan op de juridische aspecten/planverantwoording.
Hoofdstuk 9 gaat in op het vooroverleg en de inspraak.
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HOOFDSTUK 2
2.1

LANDSCHAPSKARAKTERISTIEK EN HUIDIGE SITUATIE PLANGEBIED

Landschapskarakteristiek

Het erf is gelegen ten oosten van Heino in het oude hoevenlandschap. Dit landschap is ontstaan nadat de
complexen met de grote essen ‘bezet’ waren en een volgende generatie boeren nieuwe ontwikkelingsruimte
zocht. Het oude hoevenlandschap kenmerkt zich door kleinschalige en individuele opbouw van erven in het
landschap.
Echter zijn door de agrarische ontwikkelingen veel houtwallen, singels en bos- en heidepercelen verdwenen.
Op de hieronder weergegeven kaart uit 1950, vergeleken met de kaart uit 1900, zijn de gevolgen van de
agrarische en stedelijke ontwikkelingen duidelijk zichtbaar. Op de kaart uit 1900 wordt het erf al weergegeven,
waarbij in 1950 weinig over is van de kleinschaligheid en herkenbaarheid van het oude hoevenlandschap. In
het huidige beleid wordt ernaar gestreefd om de kenmerken van het oude hoevenlandschap te versterken in
het gebied. Het beleid is verder uitgewerkt in hoofdstuk 4.

Figuur 2.1

2.2

Historische topografische kaarten ±1900 en ±1950 (Bron: Provincie Overijssel)

Huidige situatie plangebied en omgeving

Het plangebied is gelegen aan de Van der Capellenweg 23, op ongeveer 250 meter afstand ten oosten van de
bebouwde kom van Heino. De functionele structuur van de omgeving van het plangebied bestaat voornamelijk
uit verspreid liggende erven met burgerwoningen en enkele agrarische bedrijven.
Het plangebied wordt voor het overgrote deel omgeven door agrarisch in gebruik zijnde gronden. Aan de
noordkant van het plangebied is een volkstuinencomplex aanwezig. De westzijde van het plangebied wordt
bepaald door de weg die het volkstuinencomplex verbindt met de Van der Capellenweg. Aan de zuidzijde van
het plangebied zijn enkele woonerven aanwezig. De ligging en begrenzing van het plangebied wordt
weergegeven op de luchtfoto in figuur 2.2. Opgemerkt wordt dat de planbegrenzing indicatief is. Voor de
exacte planbegrenzing wordt verwezen naar de verbeelding.
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Figuur 2.2

Luchtfoto plangebied en omgeving (Bron: Provincie Overijssel)

Het plangebied bestaat uit het voormalig agrarisch erf en aangrenzende graslanden van het voormalige
varkensbedrijf. De agrarische bedrijfsactiviteiten zijn volledig beëindigd op het erf.
De bebouwing op het erf bestaat uit een voormalige bedrijfswoning met bijgebouw en vier agrarische
bedrijfsgebouwen. Tussen de bebouwing is erfverharding aanwezig. Het overige deel van het plangebied is
ingericht als grasperceel en een klein gedeelte wordt gebruikt als tuin behorende bij de bedrijfswoning. Het erf
wordt aan de zuidzijde met één in- en uitrit ontsloten op de Van der Capellenweg. In figuur 2.3 zijn
straatbeelden van het erf opgenomen en in figuur 2.4 zijn foto’s van de landschapsontsierende varkenstallen
opgenomen.
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Figuur 2.3

Aanzichten bestaande erf (Bron: gemeente Raalte / Google Streetview)

Figuur 2.4

Foto’s voormalige bedrijfsbebouwing (Bron: Natuurbank Overijssel)
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HOOFDSTUK 3
3.1

PLANBESCHRIJVING

Gewenste ontwikkeling

Zoals in het voorgaande hoofdstuk aangegeven bevinden zich op het erf aan de Van der Capellenweg 23
diverse, niet meer in gebruik zijnde, agrarische opstallen. Omdat deze opstallen geen vervolgfunctie hebben
wordt ook niet meer geïnvesteerd in het onderhoud van deze gebouwen. Hierdoor zal de staat van onderhoud
op termijn verslechteren. Initiatiefnemers vinden dit een onwenselijke situatie en willen deze bebouwing, met
een totale oppervlakte van 1.516 m2, in het kader van de Rood voor Rood regeling slopen. In figuur 3.1 wordt
weergegeven welke bebouwing in het kader van deze regeling gesloopt wordt. De te behouden bebouwing, de
woning, het bijgebouw die dienst doet als garage en de schuur voor stalling van landbouwwerktuigen en
huisvesting van hobbyvee, wordt tevens weergegeven.

Figuur 3.1

Te behouden en te slopen bebouwing (Bron luchtfoto: Provincie Overijssel)

In het kader van de Rood voor Rood regeling mag in ruil voor de sloop van minimaal 850 m2 één
compensatiewoning met bijgebouw worden gerealiseerd. De maximale inhoud van een compensatiewoning
mag niet meer bedragen dan 750 m3. De maximale oppervlakte van een bijgebouw mag niet meer bedragen
dan 100 m2.
De locatie van de compensatiewoning wordt in geval gedeeltelijk buiten het geldend agrarisch bouwvlak
gesitueerd. Op basis van de RvR-regeling mogen compensatiewoningen enkel ter plaatse van het geldend
agrarisch bouwvlak (slooplocatie) worden teruggebouwd. In dit geval wordt daarvan afgeweken, aangezien de
geluidscontour van de N35 (Rondweg Heino) het overgrote deel van het agrarisch bouwvlak overlapt. Hierdoor
is het zoekgebied van de compensatiewoning beperkt tot de zuidwestelijke hoek van het agrarisch bouwvlak.
Om een aanvaardbaar ruimtelijk beeld te creëren, is de compensatiewoning op de grens van het agrarisch
bouwvlak geprojecteerd. Hierdoor zal de woning er gedeeltelijk binnen en gedeeltelijk buiten het agrarisch
bouwvlak gerealiseerd worden.
In de volgende paragraaf zal, aan de hand van het erftransformatieplan, nader worden ingegaan op de
investeringen in de ruimtelijke kwaliteit van het landschap.
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3.2

Erf & landschap

De gewenste ontwikkeling is door Erfinrichting.nl uitgewerkt in een Erftransformatieplan. Het
erftransformatieplan is opgenomen in bijlage 1 van deze toelichting. Hierin zijn de uitgangspunten vanuit de
initiatiefnemers, het beleid en de landschappelijke situatie verwerkt. Het erftransformatieplan is weergegeven
in figuur 3.2 en wordt aansluitend toegelicht.

Figuur 3.2

Erftransformatieplan (Bron: Erfinrichting.nl)

In dit geval wordt de compensatiewoning (750 m3) gedeeltelijk gerealiseerd op het voormalige agrarische erf.
De nieuwe woning met bijbehorende bijgebouwen (100 m 2) wordt op deze wijze, net als de bestaande woning,
op het ‘voorerf’ gerealiseerd. Op het voorerf rond de woningen en bijgebouwen worden hagen aangeplant. De
nieuwe in- en uitrit ten behoeve van de compensatiewoning wordt begeleidt met een bomenrij (eiken). Door
de wijziging van de bestaande in- en uitrit wordt ook hier de bestaande bomenrij (eiken) doorgezet tot op het
achtererf.
De bestaande paardrijbak, mestplaat, een schuur voor landbouwwerktuigen en de huisvesting van hobbyvee
vormen het ‘achtererf’. Dit deel wordt landschappelijk ingekaderd door een wilde haag aan de noordzijde van
de paardenrijbak en een houtsingel aan de zuid- en westzijde van de schuur en mestplaat. Op het achtererf
wordt tevens een ‘schapenweide’ vormgegeven met enkele fruitbomen.
Bij de bestaande woning blijft naast de bijgebouwen (100 m2) naast de woning een schuur (150 m2) voor
landbouwwerktuigen en de huisvesting van hobbyvee behouden. In de nieuwe situatie zijn bij de bestaande
woning gezamenlijk 250 m2 aan bijgebouwen aanwezig. Op basis van het geldend bestemmingsregels is dit
onder voorwaarden toegestaan. Eén van de voorwaarden betreft dat ten minste 1 hectare grond in beheer
moet zijn. In dit geval is totaal 1,75 hectare grond in eigendom, waarvan 0,4 ha uit het erf bestaat en 1,35 ha
uit onbebouwd grasland om het erf bestaat. Daarmee wordt ruimschoots voldaan aan het minimum
oppervlakte van 1 hectare.
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3.3

Verkeer en parkeren

3.3.1

Verkeer

De ontsluiting van het bestaande erf wijzigt niet met voorliggend plan. Wel wordt de bestaande erfverharding
wordt op het eigen erf gewijzigd. De erfverharding wordt in het verlengde van de bestaande in- en uitrit
aangelegd tot aan de schuur voor landbouwwerktuigen en huisvesting van (hobby)dieren. De
compensatiewoning wordt ontsloten via de weg die het nabij gelegen volkstuinencomplex verbindt met de
Van der Capellenweg. Deze weg staat uitsluitend ten dienste van bestemmingsverkeer van het
volktuinencomplex en het erf aan de Van der Capellenweg 21.
Vergeleken met het voorheen aanwezige agrarische bedrijf, een situatie die op basis van het geldende
bestemmingsplan nog steeds wordt toegestaan, zal met de toevoeging van één woning geen sprake zijn van
een toename van het aantal verkeersbewegingen op de Van der Capellenweg. Er zal eerder sprake zijn van een
afname van het aantal verkeerbewegingen. Tevens zijn er geen verkeersbewegingen van zware
landbouwvoertuigen meer aan de orde.
Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat er vanuit verkeerskundig oogpunt geen bezwaren zijn
tegen de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkelingen.
3.3.2

Parkeren

Bij het opstellen van bestemmingsplannen moet rekening worden gehouden met de parkeerbehoefte die
ontstaat door een nieuwe ontwikkeling. Hiertoe kunnen berekeningen worden uitgevoerd op basis van de
publicatie ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, publicatie 317 (oktober 2012)’ van het CROW.
Uitgaande van volgende uitgangspunten:





Functie: wonen, koop, vrijstaand
Verstedelijkingsgraad: weinig stedelijk / gemeente Raalte (Bron: CBS Statline)
Stedelijke zone: buitengebied
Parkeerbehoefte (per woning): minimaal 2 en maximaal 3

Het parkeren op het bestaande erf wijzigt niet en wordt nabij de bestaande woning met bijgebouw gesitueerd.
Ter plaatse van de compensatiekavel wordt voldoende ruimte gecreëerd rondom de woning en bijgebouw
voor het parkeren van minimaal 3 auto’s. In het Erftransformatieplan (figuur 3.2) wordt het voorgaande
weergegeven.
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HOOFDSTUK 4

BELEIDSKADER

Dit hoofdstuk beschrijft, voor zover van belang, het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. Naast de
belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifieke voor dit plangebied geldende uitgangspunten
weergegeven. Het beleid is in dit bestemmingsplan afgewogen en doorvertaald in de verbeelding en in de
regels.

4.1

Rijksbeleid

4.1.1

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

4.1.1.1 Algemeen
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 vastgesteld. De Structuurvisie Infrastructuur en
Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en vervangt de Nota
Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor
de Snelwegomgeving. Tevens vervangt het een aantal ruimtelijke doelen en uitspraken in onder andere de
Agenda Landschap en de Agenda Vitaal Platteland. Daarmee wordt de SVIR het kader voor thematische of
gebiedsgerichte uitwerkingen van rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.
4.1.1.2 Rijksdoelen en regionale opgaven
In de SVIR heeft het Rijk drie rijksdoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden
voor de middellange termijn (2028):




Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijkeconomische structuur van Nederland;
Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker
voorop staat;
Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische
waarden behouden zijn.

Voor de drie rijksdoelen worden de 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd. Hiermee geeft het Rijk
aan waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. Buiten deze nationale belangen
hebben decentrale overheden beleidsvrijheid.
De drie hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kennen nationale opgaven die regionaal neerslaan.
Opgaven van nationaal belang in Oost-Nederland (de provincies Gelderland en Overijssel) zijn:







Het waar nodig verbeteren van de internationale achterlandverbindingen (weg, spoor en vaarwegen)
die door Oost Nederland lopen. Dit onder andere ten behoeve van de mainports Rotterdam en
Schiphol;
Het formuleren van een integrale strategie voor het totale rivierengebied van Maas en Rijntakken
(Waal, Nederrijn, Lek en de IJssel, deelprogramma rivieren van het Deltaprogramma) en de
IJsselvechtdelta (deelprogramma’s zoetwater en rivieren) voor waterveiligheid in combinatie met
bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, natuur, economische ontwikkeling en woningbouw;
Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS, inclusief de Natura 2000 gebieden (zoals
de Veluwe);
Het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (380 kV), onder andere door het
aanwijzen van het tracé voor aansluiting op het Duitse hoogspanningsnet.
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4.1.1.3 Ladder voor duurzame verstedelijking
In de SVIR wordt de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012
als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, lid 2) opgenomen. Doel van de ladder voor
duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een optimale benutting van de ruimte in
stedelijke gebieden. Hierbij dient de behoefte aan een stedelijke ontwikkeling te worden aangetoond. De
ladder kent drie treden die achter elkaar worden doorlopen. In afbeelding 4.1 wordt deze treden schematisch
weergegeven.

Figuur 4.1

4.1.2

Ladder voor duurzame verstedelijking (Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten in het rijksbeleid

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte laat zich niet specifiek uit over dergelijke lokale ontwikkelingen. De
voorgenomen ontwikkeling raakt geen rijksbelangen als opgenomen in de structuurvisie. Wat betreft de
'Ladder voor duurzame verstedelijking' wordt opgemerkt dat de drie treden (behoefte, bestaand stedelijk
gebied en bouwen buiten bestaand stedelijk gebied) van toepassing zijn bij 'nieuwe stedelijke ontwikkelingen'
(3.1.6 Bro). Er zijn inmiddels meerdere gerechtelijke uitspraken geweest over deze begripsdefinitie.
Op het realiseren van woningen zijn ondermeer de uitspraken ABRvS 27 augustus 2014,
ECLI:NL:RVS:2014:3223en ABRvS 11 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2077 van toepassing. Uit deze uitspraken
blijkt dat het realiseren van respectievelijk 4 en 7 woningen niet wordt gezien als stedelijke ontwikkeling als
bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder i, Bro. In voorliggend geval is de ladder voor duurzame
verstedelijking dan ook niet van toepassing aangezien sprake is van een toevoeging van één nieuwe woning.
Geconcludeerd wordt dat er geen sprake is van strijd met het rijksbeleid.
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4.2

Provinciaal beleid

Het provinciaal beleid is verwoord in tal van plannen. Het belangrijkste plan betreft de Omgevingsvisie
Overijssel, die is verankerd in de Omgevingsverordening Overijssel.
4.2.1

Uitgangspunten van de Omgevingsvisie Overijssel

De Omgevingsvisie Overijssel is het integrale provinciale beleidsplan voor de fysieke leefomgeving van
Overijssel. In 2009 is de Omgevingsvisie en -verordening 2009 vastgesteld. Naar aanleiding van monitoring en
evaluaties is de Omgevingsvisie en -verordening op onderdelen geactualiseerd. De Actualisatie Omgevingsvisie
en -verordening is op 3 juli 2013 vastgesteld door Provinciale Staten en is op 1 september 2013 in werking
getreden.
Leidende thema’s voor de Omgevingsvisie zijn:
Duurzaamheid;
Ruimtelijke kwaliteit.
4.2.2

Omgevingsverordening Overijssel

De provincie beschikt over een palet aan instrumenten waarmee zij haar ambities realiseert. Het gaat er
daarbij om steeds de meest optimale mix van instrumenten toe te passen, zodat effectief en efficiënt resultaat
wordt geboekt voor alle ambities en doelstellingen van de Omgevingsvisie. De keuze voor inzet van deze
instrumenten is bepaald aan de hand van een aantal criteria. In de Omgevingsvisie is bij elke beleidsambitie
een realisatieschema opgenomen waarin is aangegeven welke instrumenten de provincie zal inzetten om de
verschillende onderwerpen van provinciaal belang te realiseren.
Eén van de instrumenten om het beleid uit de Omgevingsvisie te laten doorwerken is de
Omgevingsverordening Overijssel. De Omgevingsverordening is het provinciaal juridisch instrument dat wordt
ingezet voor die onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat de doorwerking van het beleid van de
Omgevingsvisie juridisch geborgd is.
4.2.3

Kwaliteitsimpuls Groene omgeving: een ontwikkelingsgerichte aanpak

4.2.3.1 Algemeen
De provincie wil ontwikkelingen in de Groene omgeving samen laten gaan met een impuls in kwaliteit. Daarom
is de ‘Kwaliteitsimpuls Groene omgeving’ ontwikkelt als een eenduidige bundeling van diverse bestaande
regelingen als rood voor rood, rood voor groen, VAB, landgoederen etc. Deze regelingen blijven daarin
overigens wel herkenbaar.
Er is een eenvoudige werkwijze ontwikkeld om principes van ontwikkelingsplanologie toepasbaar te maken
voor sociaal-economische ontwikkelingen in de Groene omgeving. De basis ligt in de principes van zuinig en
zorgvuldig ruimtegebruik, de ontwikkelingsperspectieven en 'Catalogus Gebiedskenmerken'.
Ontwikkelingen in de Groene omgeving worden als volgt benaderd:
Er wordt ruimte voor sociaal-economische ontwikkeling geboden als deze ontwikkeling vanuit zuinig en
zorgvuldig ruimtegebruik verantwoord is en in het ontwikkelingsperspectief ter plekke past en volgens de
'Catalogus Gebiedskenmerken' wordt uitgevoerd.
4.2.3.2 Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving: Rood voor Rood
Doel
Verbeteren ruimtelijke kwaliteit van buitengebied door sloop van landschapsontsierende (voormalige)
bedrijfsbebouwing.

BJZ.nu
Bestemmingsplannen

17

Bestemmingsplan Buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 5, omgeving Van der Capellenweg 23
Ontwerp
Kwaliteitsprestaties
Sloop van landschapsontsierende gebouwen. Versterking van natuur en landschap en erfkarakter.
Criteria en hoogte kwaliteitsprestaties
Uitgangspunt is de sloop van ten minste 850 m2 landschapsontsierende bedrijfsgebouwen (of 4.500 m2 kassen),
waarbij alle landschapsontsierende gebouwen op een erf moeten worden afgebroken. Met behoud van de
balans in ontwikkelingsruimte en tegenprestatie is maatwerk met andere kwaliteitsprestaties in bijv. natuur,
landschap e.a. mogelijk. De hoogte van investeringen in ruimtelijke kwaliteit is afhankelijk van de getaxeerde
waarde van de toegekende bouwkavel.
4.2.4

Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn in de
Omgevingsvisie Overijssel geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en stedelijke
omgeving.
Om de ambities van de provincie waar te maken, bevat de Omgevingsvisie een uitvoeringsmodel. Dit model is
gebaseerd op drie niveaus, te weten:
1. generieke beleidskeuzes;
2. ontwikkelingsperspectieven;
3. gebiedskenmerken.
4.2.4.1 Generieke beleidskeuzes
Generieke beleidskeuzes zijn keuzes die bepalend zijn voor de vraag of ontwikkelingen nodig dan wel mogelijk
zijn. In deze fase wordt beoordeeld of er sprake is van een behoefte aan een bepaalde voorziening. Ook wordt
in deze fase het principe van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik gehanteerd.
Andere generieke beleidskeuzes betreffen de reserveringen voor waterveiligheid, randvoorwaarden voor
externe veiligheid, grondwaterbeschermingsgebieden, bescherming van de ondergrond (aardkundige en
archeologische waarden), landbouwontwikkelingsgebieden voor intensieve veehouderij, begrenzing van
Nationale Landschappen, Natura 2000-gebieden, Ecologische Hoofdstructuur en verbindingszones etc. De
generieke beleidskeuzes zijn veelal normstellend.
4.2.4.2 Ontwikkelingsperspectieven
Als uit de beoordeling in het kader van de generieke beleidskeuzes blijkt dat de voorgenomen ruimtelijke
ontwikkeling aanvaardbaar is, vindt een toets plaats aan de ontwikkelingsperspectieven. In de Omgevingsvisie
is een spectrum van ontwikkelingsperspectieven beschreven voor de groene en stedelijke omgeving. Met dit
spectrum geeft de provincie ruimte voor het realiseren van de in de visie beschreven beleids- en
kwaliteitsambities.
De ontwikkelperspectieven geven richting aan wat waar ontwikkeld zou kunnen worden. Daar waar generieke
beleidskeuzes een geografische begrenzing hebben, zijn ze consistent doorvertaald in de
ontwikkelingsperspectieven. De ontwikkelingsperspectieven zijn richtinggevend en bieden de nodige
flexibiliteit voor de toekomst.
4.2.4.3 Gebiedskenmerken
Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch cultuurlandschap,
stedelijke laag en lust- en leisurelaag) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor ruimtelijke
ontwikkelingen. Het is de vraag ‘hoe’ een ontwikkeling invulling krijgt.
Aan de hand van de drie vermelde niveaus kan worden bezien of een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk is en er
behoefte aan is, waar het past in de ontwikkelingsvisie en hoe het uitgevoerd kan worden.
Figuur 4.2 geeft dit schematisch weer.

BJZ.nu
Bestemmingsplannen

18

Bestemmingsplan Buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 5, omgeving Van der Capellenweg 23
Ontwerp

Figuur 4.2

4.2.5

Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)

Toetsing van het initiatief aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

Indien het concrete initiatief wordt getoetst aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel ontstaat
globaal het volgende beeld.
4.2.5.1 Generieke beleidskeuzes
Ten aanzien van de generieke beleidskeuzes zijn de beleidskeuzes ‘Principe van zuinig en zorgvuldig
ruimtegebruik’ en ‘Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving’ van toepassing. De artikelen 2.1.4 en 2.1.6 uit de
Omgevingsverordening Overijssel worden hierna beschreven en getoetst.
Artikel 2.1.4: Principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik
Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in andere dan stedelijke ontwikkelingen die een extra ruimtebeslag
door bouwen en verharden leggen op de groene omgeving wanneer aannemelijk is gemaakt:



dat (her)benutting van bestaande bebouwing in de groene omgeving in redelijkheid niet mogelijk is;
dat mogelijkheden voor combinatie van functies op bestaande erven optimaal zijn benut.

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.4 van de Omgevingsverordening Overijssel 2009
De principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik zijn een variant op de SER-ladder ten behoeve van de
toepassing binnen de groene omgeving.
In het voorliggende geval wordt de woonbestemming van de compensatiewoning enigszins buiten het
geldende agrarische bouwvlak gesitueerd. Echter wordt een groot deel van het agrarische bouwvlak bestemd
als agrarische gebiedsbestemming zonder bebouwingsmogelijkheden. Hierdoor wordt geen extra ruimtebeslag
gelegd door bouwen en verharden op de groene omgeving.
Met dit bestemmingsplan komt het agrarische bouwvlak te vervallen en wordt de hier aanwezige voormalige
agrarische bedrijfsbebouwing, met een oppervlakte van 1.516 m2, gesloopt in het kader van de Rood voor
Rood regeling. Ter compensatie hiervan mag één compensatiewoning met bijbehorend bijgebouw worden
gerealiseerd. Het nieuwe erf wordt grotendeels op de slooplocatie gesitueerd zoals weergegeven in het
Erftransformatieplan. De keuze voor de locatie van de compensatiewoning is vanuit landschappelijk oogpunt
een weloverwogen keuze. Samenvattend wordt geconcludeerd dat in voldoende mate rekening is gehouden
met de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik.
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Artikel. 2.1.6: Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
Bestemmingsplannen voor de Groene omgeving kunnen – met in achtneming van het bepaalde in artikel 2.1.3.
en artikel 2.1.4 en het bepaalde in artikel 2.1.5 – voorzien in nieuwvestiging en grootschalige uitbreidingen van
bestaande functies in de Groene omgeving, uitsluitend indien hier sociaaleconomische en/of maatschappelijke
redenen voor zijn én er is aangetoond dat het verlies aan ecologisch en/of landschappelijk waarden in
voldoende mate wordt gecompenseerd door investeringen ter versterking van ruimtelijke kwaliteit in de
omgeving.
Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.6 onder 1 van de Omgevingsverordening Overijssel
Het voorliggende project leidt tot een kwaliteitsimpuls in de groene omgeving (het buitengebied) van de
gemeente Raalte. Deze meerwaarde vertaalt zich in:




het verdwijnen van landschapontsierende bebouwing; door het toepassen van de Rood voor Roodregeling en het slopen van in totaal 1.516 m2 aan voormalige agrarische bedrijfsgebouwen neemt de
hoeveelheid landschapontsierende bebouwing in het buitengebied af;
het versterken van de landschappelijke kwaliteit (zie ook paragraaf 3.2), door zowel het bestaande erf
als de locatie voor de compensatiewoning conform de gebiedskenmerken landschappelijk in te
passen met onder meer: hagen, een wilde haag, houtsingel, zomereiken en fruitbomen.

De investeringen in de ruimtelijke kwaliteit staan in verhouding met de geboden ontwikkelingsmogelijkheden.
4.2.5.2 Ontwikkelingsperspectieven
In dit geval zijn vooral de ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving van belang. In de groene
ruimte gaat het - kort door de bocht - om het behoud en de versterking van het landschap en het realiseren
van de zone ondernemen met natuur en water alsmede om de ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw
en andere economische dragers.
Het plangebied is op de Ontwikkelingsperspectievenkaart aangemerkt als ‘Buitengebied accent veelzijdige
gebruiksruimte - mixlandschap’. In figuur 4.3 is een uitsnede van de perspectievenkaart behorende bij de
Omgevingsvisie opgenomen.

Figuur 4.3

Uitsnede Perspectievenkaart Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)

“Buitengebied - accent veelzijdige gebruiksruimte/ mixlandschap”
Gebieden, aangewezen als ‘Buitengebied - accent veelzijdige gebruiksruimte/mixlandschap’ zijn bedoeld voor
gespecialiseerde landbouw, mengvormen van landbouw- recreatie-zorg, landbouw- natuur en landbouwwater, bijzondere woon-, werk- en recreatiemilieus, die de karakteristieke gevarieerde opbouw van het
cultuurlandschappen in deze gebieden versterken.
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Toetsing van het initiatief aan de “Ontwikkelingsperspectieven”
De woonfunctie past binnen het mixlandschap dat kenmerkend is binnen dit ontwikkelingsperspectief. De
karakteristieke gevarieerde opbouw van het cultuurlandschap wordt versterkt door de sloop van de
landschapsontsierende bebouwing van het voormalige agrarische bedrijf en de diverse landschapsmaatregelen
die worden getroffen in het plangebied. Kortheidshalve wordt hiervoor verwezen naar paragraaf 3.2. Het
initiatief is in overeenstemming met de ter plekke geldende ontwikkelingsperspectief.
4.2.4.3 Gebiedskenmerken
Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch-cultuurlandschap,
stedelijke laag en lust- en leisurelaag) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en -opgaven voor ruimtelijke
ontwikkelingen. De “Stedelijke laag” en de “Lust- en leisurelaag” worden in dit geval buiten beschouwing
gelaten, aangezien voor de locatie en de aangrenzende gronden geen specifieke eigenschappen gelden.
1.

De “Natuurlijke laag“

Overijssel bestaat uit een rijk en gevarieerd spectrum aan natuurlijke landschappen. Deze vormen de basis
voor het gehele grondgebied van Overijssel. Het beter afstemmen van ruimtelijke ontwikkelingen op de
natuurlijke laag kan ervoor zorgen dat de natuurlijke kwaliteiten van de provincie weer mede beeldbepalend
worden. Ook in steden en dorpen bij voorbeeld in nieuwe waterrijke woonmilieus en nieuwe natuur in stad en
dorp. Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart de “Natuurlijke laag” aangeduid met het gebiedstype
“Dekzandvlakte en ruggen”. In figuur 4.4 is dat aangegeven.

Figuur 4.4

Natuurlijke laag: “Dekzandvlakte en ruggen” (Bron: Provincie Overijssel)

“Dekzandvlakte en ruggen”
De dekzandgronden beslaan een groot gedeelte van de oppervlakte van de provincie. Na de ijstijden bleef er in
grote delen een reliëfrijk – door de wind gevormd – zandlandschap achter, dat gekenmerkt wordt door relatief
grote verschillen tussen hoog/ droog en laag/ nat gebied. Soms vlak bij elkaar, soms verder van elkaar
verwijdert. De ambitie is de natuurlijke verschillen tussen hoog en laag en tussen droog en nat functioneel
meer sturend en beleefbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld door een meer natuurlijk watersysteem, door
beplanting met ‘natuurlijke’ soorten en door de (strekkings)richting van het landschap te benutten in
gebiedsontwerpen.
Toetsing van het initiatief aan de “Natuurlijke laag”
De gronden in het plangebied zijn grotendeels in cultuur gebracht ten behoeve van de landbouw. De van
oorsprong voorkomende ‘natuurlijke laag’ is derhalve niet of nauwelijks meer aanwezig. Wel worden
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landschapsmaatregelen getroffen met ‘natuurlijke’ soorten en is met de situering van de compensatiewoning
aangesloten op de richting van het landschap. Geconcludeerd wordt dat het plan in overeenstemming is met
het gestelde in de “Natuurlijke laag”.

2.

De “Laag van het agrarische cultuurlandschap”

In de “Laag van het agrarisch cultuurlandschap” gaat het er altijd om dat de mens inspeelt op de natuurlijke
omstandigheden en die ten nutte maakt. Hierbij hebben nooit ideeën over schoonheid een rol gespeeld. Wel
zijn we ze in de loop van de tijd gaan waarderen om hun ruimtelijke kwaliteiten. Vooral herkenbaarheid,
contrast en afwisseling worden gewaardeerd. De ambitie is gericht op het voortbouwen aan de kenmerkende
structuren van de agrarische cultuurlandschappen door óf versterking óf behoud óf ontwikkeling of een
combinatie hiervan. Het plangebied is op gebiedskenmerkenkaart in de “Laag van het agrarisch
cultuurlandschap” aangemerkt als landschapstype “Oude hoevenlandschap”. In figuur 4.5 is dit weergegeven.

Figuur 4.5

Laag van het agrarisch cultuurlandschap: “Oude hoevenlandschap” (Bron: Provincie Overijssel)

“Oude hoevenlandschap”
Het Oude Hoevenlandschap betreft een landschap met verspreide erven. Het werd ontwikkeld nadat de
complexen met de grote essen ‘bezet’ waren en een volgende generatie boeren nieuwe ontwikkelingsruimte
zocht. Die vonden ze bij kleine dekzandkopjes die individueel werden ontgonnen. Dit leidde tot een landschap
dat dezelfde opbouw kent als het essenlandschap, alleen in een meer kleinschalige, meer individuele en
jongere variant. Deze kleinere maat en schaal is tevens de reflectie van de natuurlijke ondergrond. Het
landschap is contrastrijk met veel variatie op de korte afstand. Als ontwikkelingen plaats vinden in het oude
hoevenlandschap, dan dragen deze bij aan behoud en accentuering van de dragende structuren
(groenstructuur en routes) van het oude hoevenlandschap, en aan de samenhang en de karakteristieke
verschillen tussen de landschapselementen.
Toetsing van het initiatief aan de “Laag van het agrarisch cultuurlandschap”
De landschapsmaatregelen zijn gericht op behoud en de ontwikkeling van de dragende groenstructuren en het
verbeteren van de kleinschaligheid, door het verwijderen van de agrarische bedrijfbebouwing en de aanplant
van diverse beplanting rond de erfbebouwing. Voor een nadere toelichting op de landschappelijke inpassingen
wordt verwezen naar paragraaf 3.2. De ontwikkeling is in overeenstemming met de gebiedskenmerken van de
‘Laag van het agrarisch cultuurlandschap’.
4.2.6

Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid

Geconcludeerd wordt dat het initiatief in overeenstemming is met de uitgangspunten uit het provinciaal beleid
zoals genoemd in de Omgevingsvisie Overijssel, die is verankerd in de Omgevingsverordening Overijssel.
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4.3

Gemeentelijk beleid

4.3.1

Structuurvisie Raalte 2025+

4.3.1.1 Algemeen
De Structuurvisie Raalte 2025+ is op 27 september 2012 vastgesteld door de gemeenteraad van Raalte. In de
structuurvisie wordt voortgebouwd op de “Strategische Visie Samen Vooruit Raalte 2020” waarin de gemeente
inzet op een bruisende en vitale lokale economie.
De structuurvisie geeft de hoofdlijnen weer van voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen in de hele gemeente
tot het jaar 2025. Daarnaast geeft de structuurvisie aan hoe opgaven en ambities gerealiseerd kunnen worden.
Veel thema’s zijn in de afgelopen jaren al vastgelegd in gemeentelijk beleid. De Structuurvisie Raalte zal een
ruimtelijke vertaling geven voor de lange termijn en maakt gebruik van bestaand beleid en lopende discussies.
Hierna worden enkele aspecten uit de structuurvisie nader toegelicht.
4.3.1.2 Visie 2025+
Beschrijving visiekaart 2025+
Het plangebied is op de Visiekaart 2025+ gelegen in een gebied dat is aangemerkt als ‘agrarisch gebied’ en ‘bij
ruimtelijk verdichten dekzandruggen benutten’. In figuur 4.6 is een uitsnede van de visiekaart opgenomen.

Figuur 4.6

Uitsnede Visiekaart 2025+ (Bron: Gemeente Raalte)

“Agrarisch gebied”
De combinatie tussen agrarisch gebruik, landschap en natuur wordt steeds nadrukkelijk gezocht. In gebieden
die zijn aangeduid als ‘agrarisch gebied’ zijn de landschapswaarden van belang, maar ligt het accent meer op
de agrarische ontwikkeling. Daarbij geldt geen voorkeur voor bepaalde vormen van landbouw, met uitzonering
van intensieve veehouderij. Deze wordt geconcentreerd in de Landbouwontwikkelingsgebieden.
“Bij ruimtelijk verdichten dekzandruggen benutten”
Als nieuwe bebouwing aan de orde is, gaat de voorkeur uit naar de dekzandruggen. Hiermee wordt beoogd de
van oudsher aanwezige contrasten tussen de dekzandruggen, dekzandvlaktes en dekzandlaagtes te behouden
en te versterken.
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4.3.1.3 Toetsing van het initiatief aan de Structuurvisie Raalte 2025+
De agrarische bedrijfsactiviteiten op het erf zijn volledig beëindigd. De voormalige agrarische bebouwing met
een oppervlakte van 1.516 m2 wordt gesloopt. Ter compensatie wordt een compensatiewoning gerealiseerd
op de dekzandrug. Het erf wordt met deze ontwikkeling opnieuw landschappelijk ingepast conform de
gebiedenkenmerken van het cultuurlandschap. Tevens zorgt deze functie niet voor een belemmering van de
agrarische bedrijven. Geconcludeerd wordt dat het initiatief in overeenstemming is met de Structuurvisie
Raalte 2025+.
4.3.2

Beleidsnota Rood voor Rood

4.3.2.1 Algemeen
De provinciale regeling 'Rood voor Rood met gesloten beurs' is op 16 maart 2005 vastgesteld door Provinciale
Staten. De hoofdlijnen van Rood voor Rood zijn hiermee vastgelegd in een herziening van het streekplan
2000+. Per 1 juli 2009 is de regeling opgenomen in de 'Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving'. De gemeenten
hebben de taak gekregen om binnen de provinciale kaders gemeentelijk beleid rondom Rood voor Rood met
gesloten beurs te formuleren.
Het hoofddoel van de Rood voor Rood regeling is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk
gebied. De Rood voor Rood regeling voorziet in het slopen van landschapsontsierende bebouwing en
investering in een goede landschappelijke en architectonische inpassing van de resterende bebouwing.
Financiering vindt plaats door het realiseren van zogenaamde compensatiekavels waarop een woning
gebouwd mag worden. De initiatiefnemer krijgt 30% van de gecorrigeerde vervangingswaarde van de te slopen
gebouwen toegerekend van de waarde van de compensatiekavel.
Begin 2007 heeft gemeente Raalte een evaluatie uitgevoerd, waarna enkele wijzigingen in het beleid zijn
doorgevoerd. Dit beleid is na overleg met de provincie Overijssel op 10 januari 2008 door de raad vastgesteld.
De Beleidsnota Rood voor Rood is op d.d. 18 oktober 2012 gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad.
4.3.2.2 Beleidsregels Rood voor Rood
Om in aanmerking te komen voor de Rood voor Rood regeling dient te worden voldaan aan de diverse
aspecten zoals aan de bepalingen omtrent de relatie sloop en bouwkavel, situering compensatiekavel,
tegenprestatie / compensatie en andere procedurele en financiële aspecten.
Hieronder wordt kort nader ingegaan op de relatie sloop / bouwkavel en de situering van de
compensatiekavel.
Relatie sloop en bouwkavel


Uitgegaan wordt van sloop van alle bedrijfsgebouwen, met een minimum van 850 m² aan
bedrijfsbebouwing of 4500 m² aan kassen. Hiervoor mag één compensatiekavel met een grootte van
1000 m² worden ontwikkeld. Hierop mag een woongebouw van maximaal 750 m³ gebouwd worden
met maximaal 100 m² aan bijgebouwen. Daarnaast mag bij de voormalige bedrijfswoning in totaal
maximaal 100 m² aan bijgebouwen behouden blijven. Een rechtevenredig veelvoud van de te slopen
bedrijfsgebouwen, kan in principe leiden tot een extra compensatiekavel wanneer dit voor de
financiering van de sloopkosten nodig is.

Situering compensatiekavel



Een compensatiekavel is in principe alleen op het bouwblok waar gesloopt wordt toegestaan.
Een compensatiekavel is alleen in de volgende gevallen elders toegestaan:
o wanneer er op het perceel bijzondere landschappelijke waarden, natuurwaarden en
cultuurhistorische waarden aanwezig zijn die door het realiseren van een compensatiekavel
aangetast worden;
o als de realisatie van een compensatiekavel in strijd is met de doelstellingen van het
landbouwontwikkelingsgebied plus een zone daaromheen van 200 meter. Tenzij in dat
gebied kan worden aangetoond dat aan de doelstellingen van het
landbouwontwikkelingsgebied geen afbreuk wordt gedaan;
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als de agrarische bedrijfsvoering van omliggende agrarische bedrijven en andere belangen
wordt belemmerd. Opgemerkt wordt dat in dit verband ten aanzien van de beoordeling van
stankhinder ruimere mogelijkheden op grond van de Wet geurhinder en veehouderij bestaan
indien de woning op de voormalige agrarische bouwkavel wordt gerealiseerd.
In het geval van een compensatiekavel elders, dient de deelnemer zelf voor gronden op een juiste
locatie te zorgen, bijvoorbeeld door eigen bezit, ruilen van gronden of door projectmatige aanpak
samen met anderen. De gemeente speelt in die eigendomsverkrijging geen rol.
Bij de toetsing zullen alle relevante beleidsnota’s zoals de Beleidslijn Ruimte voor de Rivier,
waterbeheer 21e eeuw, de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet, archeologie,
externe veiligheid en luchtkwaliteit worden betrokken.

4.3.2.3 Toetsing van het initiatief aan het ‘Beleidskader Rood voor Rood’
Er wordt in totaal 1516 m² aan landschapsontsierende bebouwing gesloopt. Op basis van deze oppervlakte
mag er één compensatiewoning met bijgebouw worden teruggebouwd. Zoals reeds is aangegeven is het
vanuit landschappelijk oogpunt niet wenselijk om de woning geheel binnen het huidige bouwvlak terug te
bouwen. Er wordt tevens voldaan aan het aspect tegenprestatie / compensatie door de landschappelijke
inpassingen uit te voeren die opgenomen zijn in het Erftransformatieplan. Op basis van het bestemmingsplan
‘Buitengebied Raalte’ wordt bij compensatiewoningen in het kader van Rood voor rood, net als bij reguliere
woningen, 100 m2 aan bijgebouwen toegestaan. Deze oppervlakte aan bijgebouwen zoals opgenomen in het
door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte’ wordt derhalve als uitgangpunt
gehanteerd.
Op basis van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte’ is het mogelijk om bij toepassing van Rood
voor rood, 250 m2 aan bijgebouwen mag worden behouden indien
1.
2.
3.
4.

de bijgebouwen noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van hobbymatige, agrarische of natuurgerichte
activiteiten;
de bijgebouwen noodzakelijk zijn voor werkzaamheden die bijdragen aan het behoud en de
ontwikkeling van het karakteristieke landschap;
er ten minste 1 ha grond in beheer is;
de bijgebouwen landschappelijk inpasbaar zijn;

In dit geval wordt circa 250 m2 aan bijgebouwen behorende bij de bestaande woning behouden, aangezien de
extra 150 m2 wordt gebruikt voor het houden van dieren en de stalling van werktuigen voor het beheer van de
gronden met een oppervlakte van circa 1,35 hectare grasland rondom het erf.
Het plan voldoet aan de beleidsnota Rood voor Rood, met uitzondering van de hiervoor genoemde aspecten.
Voorliggend bestemmingsplan regelt de juridisch-planologische kaders voor het project.
4.3.3

Landschapsontwikkelingsplan Deventer, Olst-Wijhe en Raalte

4.3.3.1 Algemeen
De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte hebben een Landschapsontwikkelingsplan (LOP) opgesteld met
als doel een gezamenlijk kader te bieden (23 september 2008), op basis waarvan nieuwe ontwikkelingen in het
buitengebied kunnen worden beoordeeld, teneinde de ruimtelijke kwaliteit te behouden en te versterken. Het
LOP bevat vier belangrijke componenten:





inventarisatie en analyse;
de LOP-visie 'Een plus voor het landschap';
thematische uitwerkingen;
het uitvoeringsprogramma.

4.3.3.2 Deelgebieden Landschapsontwikkelingsplan
Het plangebied ligt op basis van het LOP binnen het ‘zandlandschap’ waarbij het is aangemerkt als
‘dekzandruggen’. In figuur 4.7 is de ligging van het plangebied in het LOP weergegeven.
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Figuur 4.7

Uitsnede Landschapsontwikkelingsplan (Bron: Gemeente Raalte)

“Dekzandruggen”
De visueel-ruimtelijke kwaliteiten van de hogere gronden zijn voor een belangrijk deel gelegen in de sterke
verwevenheid van diverse ruimtelijke elementen zoals bosjes, bebouwing, houtwallen en singels. Samen met
reliëfverschillen (essen) en open ruimtes ontstaat hierdoor een gevarieerd landschapsbeeld van besloten tot
half open landschap, ook wel kampen- of hoevenlandschap genoemd.
De historische ensembles die in het gebied voorkomen zijn van grote waarde. Monumentale bomen en oude
gebouwen hebben een grote museale kwaliteit. Plaatselijk is de aanwezigheid van landgoederen dominant in
het landschap van de dekzandruggen, vooral ten noorden van Deventer en rondom Heino. De buitenplaatsen
vormen karakteristieke elementen in het landschap van Salland. Op een aantal plaatsen is de link tussen de
hogere ruggen en de lagere delen heel karakteristiek: bij de grotere essen bij Bathem, Averlo en het
landgoederenlandschap bij Diepenveen en Heino.
Het landschapsbeleid is gericht op het versterken van de karakteristiek door de hoger gelegen ruggen
ruimtelijk te verdichten. Nieuwe rode functies in het buitengebied (passend binnen bestaand beleid) zijn
landschappelijk gezien het meest wenselijk op de ruggen onder de voorwaarde dat landschapselementen
worden aangelegd. De wegen op de ruggen zijn beplant. Doorgaande structuren zoals het Overijssels Kanaal
en de doorgaande wegen passen zich aan deze karakteristiek aan en zijn ter hoogte van de ruggen beplant.
Het landschapsbeleid is gericht op het versterken van de karakteristieken, te weten:











Rug verdicht met landschapselementen als bosjes, landgoederen, houtwallen, hagen, singels en
solitaire bomen (soorten van de hogere gronden zoals eik, beuk);
Afwisseling van verdichte en open ruimtes; verrassende doorkijkjes;
Essen onbeplant, omzoomd met houtwallen;
Perceelsscheidingen worden minimaal en terughoudend toegepast, aansluitend aan open karakter;
Wegen veelal kronkelend, zich voegend naar de erven, soms over erf;
Wegen beplant, essen zoveel mogelijk onbeplant, tenzij er sprake is van doorgaande historische
structuren;
Doorgaande structuren (weg/kanaal) passen zich aan omgeving aan;
Erven langs rand van de es, grote dakvlakken tegen groene achtergrond;
Knooperven;
Erven gaan vloeiend over in landschap (geen strakke erfgrenzen);
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Zandwegen;
Kleinschalige grillige blokverkaveling deels omzoomd met houtwallen;
Reliëf door essen en kampen, soms in de vorm van een steilrand;

4.3.3.3 Toetsing van het initiatief aan het Landschapsontwikkelingsplan
In dit geval ligt het erf op een dekzandrug aan de rand van een escomplex. Ter plaatse wordt
landschapsontsierende bebouwing gesloopt en wordt een compensatiewoning teruggebouwd. De
landschapsmaatregelen die gekoppeld zijn aan de erftransformatie zorgen voor de gewenste ruimtelijk
verdichting van de dekzandrug. Voor een toelichting op de landschapsmaatregelen wordt verwezen naar
paragraaf 3.2. Geconcludeerd wordt dat het initiatief past binnen het Landschapsontwikkelingsplan.
4.3.4

Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid

Geconcludeerd wordt dat het initiatief in overeenstemming is met de uitgangspunten uit het gemeentelijk
beleid zoals genoemd in de Structuurvisie Raalte 2025+, de Beleidsnota Rood voor Rood en het
Landschapsontwikkelingsplan Deventer, Raalte en Olst-Wijhe.
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HOOFDSTUK 5

MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op het bestemmingsplan
een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop de milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken.
Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde
(boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk middel voor
afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening.
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven.
Het betreft de thema's geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, milieuzonering, geur, ecologie en
archeologie & cultuurhistorie.

5.1

Geluid

5.1.1

Wettelijk kader

De Wet geluidhinder (Wgh) bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van geluidniveaus als
gevolg van rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai. De Wgh geeft aan dat een akoestisch onderzoek
moet worden uitgevoerd bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan of het nemen van
een omgevingsvergunning indien het plan een geluidgevoelig object mogelijk maakt binnen een geluidszone
van een bestaande geluidsbron of indien het plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt. Het akoestisch
onderzoek moet uitwijzen of de wettelijke voorkeursgrenswaarde bij geluidgevoelige objecten wordt
overschreden en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen.
5.1.2

Situatie plangebied

In het plangebied is sprake van toevoeging van een geluidgevoelig object, namelijk de compensatiewoning. De
situatie ter plaatse van de bestaande woning blijft ongewijzigd met dit plan en wordt derhalve niet getoetst.
5.1.2.1 Industrielawaai
Het plangebied is niet gelegen binnen de zone van een gezoneerd bedrijventerrein. Derhalve wordt niet nader
op het aspect industrielawaai ingegaan. In paragraaf 5.5 wordt nader ingegaan op de in de omgeving
aanwezige (individuele) bedrijvigheid.
5.1.2.2 Railverkeerslawaai
Railverkeerslawaai wordt in dit geval buiten beschouwing gelaten omdat de dichtstbijzijnde spoorlijn op ruime
afstand (2 kilometer) van het plangebied is gelegen.
5.1.2.3 Wegverkeerslawaai
Kader
In artikel 74 van de Wgh is aangegeven dat wegen aan weerszijden van de weg een wettelijke geluidszone
hebben waarvan de grootte afhankelijk is van het aantal rijstroken en van de ligging van het plangebied
(binnenstedelijk gebied of buitenstedelijk gebied).
Buijvoets Bouw- en Geluidsadvisering heeft een akoestisch onderzoek uitgevoerd inzake wegverkeerslawaai.
De resultaten worden hierna beschreven. Het volledige onderzoek is opgenomen in de bijlage 2 van deze
toelichting.
De te realiseren compensatiewoning is gelegen in buitenstedelijk gebied en in de wettelijke geluidzones van de
Van der Capellenweg en de N35 (Rondweg Heino). De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting LDEN op
de gevels van een woning ten gevolge van een weg bedraagt 48 dB. Indien de voorkeursgrenswaarde wordt
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overschreden (tot maximaal 53 dB in buitenstedelijk gebied) dient een hogere grenswaarde te worden
aangevraagd en voldaan aan de bijbehorende voorwaarden.
Resultaten
De geluidbelasting ten gevolge van de N35 en de Van der Capellenweg bedraagt respectievelijk maximaal 48
en 42 dB en is daarmee gelijk of lager aan de voorkeursgrenswaarde. Voor het aspect wegverkeerslawaai is
sprake van een goed woon- en leefklimaat. Het verkrijgen van een hogere grenswaarde is niet benodigd.
5.1.3

Conclusie

Gesteld wordt dat er ter plaatse van de nieuwe woning in het plangebied sprake zal zijn van een goed woonen leefklimaat. De Wet geluidhinder vormt derhalve geen belemmering voor dit plan.

5.2

Bodemkwaliteit

5.2.1

Algemeen

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij
het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd.
Om hierin inzicht te krijgen, dient doorgaans een bodemonderzoek te worden verricht overeenkomstig de
NEN5740.
Door Sigma Bouw & Milieu is een verkennend bodemonderzoek (NEN-5740) uitgevoerd (met projectnummer
13-M6781 d.d. 17 -02-2014). Tevens is een verkennend asbestonderzoek (NEN-5707) uitgevoerd (met
projectnummer 13-M6781-1 d.d. 19-02-2014). De resultaten van het verkennend bodem- en asbestonderzoek
worden hierna beschreven. Voor de volledige onderzoeken wordt verwezen naar bijlagen 3 en 4.
5.2.2

Onderzoeksresultaten verkennend bodemonderzoek

Bovengrond
In de bovengrond zijn op het gehele perceel licht verhoogde gehalten aangetoond aan PCB’s. Door deze
verhoogde gehalten is de grond niet multifunctioneel toepasbaar. Naast deze verhoogde gehalten bevat
mengmonster 3 een matig verhoogd gehalten aan PCB’s. Dit monster dient te worden uitgesplitst, Afhankelijk
van die gegevens kan worden beoordeeld of er maatregelen moeten worden genomen.
Ondergrond
In de ondergrond zijn alleen licht verhoogde gehalten aan PCB’s waargenomen. Deze behoeven geen nader
onderzoek.
Bovengrond t.p.v. verdachte locaties erf:
Ter plaatse van de bovengrondse tank, de voormalige bestrijdingsmiddelen opslag en de wasplaats is de
bovengrond onderzocht. Alleen bij de wasplaats is een verhoogd gehalte aan PCB’s aangetoond welke
beperkingen oplegt ten aanzien van hergebruik van deze grond.
Grondwater
In het grondwater zijn plaatselijk licht verhoogde gehalten aan naftaleen en barium aangetoond. Deze
gehalten zijn niet zodanig verhoogd dat er nader onderzoek moet worden uitgevoerd.
5.2.3

Onderzoeksresultaten verkennend asbestonderzoek

Bovengrond
Het perceel is middels het graven van gaten onderzocht op de aanwezigheid van asbest. In het pad die loopt
van de oostzijde en noordzijde van het perceel is asbest sterk verhoogd aangetoond.
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Aan de noordzijde is het pad voorzien van een isolatielaag. IL&T heeft als bevoegd gezag ingestemd met het
aanbrengen van een laag schoon puin waardoor de verontreiniging is geïsoleerd. Naast deze afdekking zijn ook
rondom de wagenloods (G9-G11-G12) sterk verhoogde gehalten aanwezig aan asbest.
Middels een nader onderzoek zal worden bepaald of er sprake is van een asbestverontreiniging. Deze
onderzoeksgegevens zijn nog niet bekend.
De opvangput van regenwater op de locatie bevat ook een sterk verhoogd gehalte aan asbest. Deze dient ook
op verantwoorde wijze te worden verwijderd door een erkend asbestverwijderingsbedrijf.
Ondergrond
Er is in de ondergrond plaatselijk gekeken naar de aanwezigheid van asbest. Dit is niet visueel aangetoond
waardoor er analytisch geen onderzoek is uitgevoerd.
5.2.4

Conclusie

Op basis van de huidige onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat voor deze bestemmingswijziging
eerst aanvullende gegevens worden gevraagd. Op basis van de analysen op asbest en de uitsplitsing ten
aanzien van de PCB’s kan worden beoordeeld op welke wijze de locatie geschikt kan worden gemaakt voor de
beoogde bestemming.
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan dienen deze gegevens bekend te zijn.

5.3

Luchtkwaliteit

5.3.1

Beoordelingskader

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese unie een viertal kaderrichtlijnen
opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet
milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet luchtkwaliteit.
In de Wet luchtkwaliteit staan ondermeer de grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende
stoffen. Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten en Regelingen:



Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);
Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen);

5.3.1.1 Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen
Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de
luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip “niet in betekenende
mate” is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet
luchtkwaliteit vindt niet plaats.
In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties)
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn:




woningen: 1.500 met een enkele ontsluitingsweg;
woningen: 3.000 met twee ontsluitingswegen;
kantoren: 100.000 m2 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.

Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in
betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de
grenswaarden.
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5.3.1.2 Besluit gevoelige bestemmingen
Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te
beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen.
De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerszijden
van rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen
50 meter. Bij realisatie van ‘gevoelige bestemmingen’ binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die
genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig.
5.3.2

Situatie plangebied

Op het bestaande erf wordt één woning toegevoegd. De agrarische bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd. In
paragraaf 5.3.1.1 zijn voorbeelden van de lijst met categorieën van gevallen opgenomen, die niet in
betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Gelet op de aard en omvang van dit project in
vergelijking met de voorgenoemde categorieën, kan worden aangenomen dat voorliggend project ‘niet in
betekenende mate bijdraagt’ aan de luchtverontreiniging.
Uit de jaarlijkse rapportage van de luchtkwaliteit blijkt tevens dat er, in de omgeving van het plangebied, langs
wegen geen overschrijdingen van de grenswaarden aan de orde zijn. Een overschrijding van de grenswaarden
is ook in de toekomst niet te verwachten. Tevens wordt opgemerkt dat de functie niet wordt aangemerkt als
een gevoelige bestemming in het kader van het Besluit gevoelige bestemmingen.
5.3.3

Conclusie

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit plan.

5.4

Externe veiligheid

5.4.1

Algemeen

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan voor de omgeving
bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen. Bij nieuwe
ontwikkelingen moet worden voldaan aan strikte risicogrenzen. Een en ander brengt met zich mee dat nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en regelgeving op het gebied van externe
veiligheid. Concreet gaat het om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en
transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke
wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer:






het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
de Regeling externe veiligheid (Revi);
het Registratiebesluit externe veiligheid;
het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo 1999);
het Vuurwerkbesluit.

Voor vervoer van gevaarlijke stoffen geldt de ‘Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen’ (Wet Basisnet). Dat
vervoer gaat over water, spoor, wegen, per buisleiding of door de lucht. De regels van het Basisnet voor
ruimtelijke ordening zijn vastgelegd in:




het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt);
de Regeling basisnet;
de (aanpassing) Regeling Bouwbesluit (veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied).

Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers in hun leefomgeving
worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een aanvaardbaar minimum te
beperken. Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het
plaatsgebonden en het groepsrisico.
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5.4.2

Situatie in en bij het plangebied

Aan de hand van de Risicokaart Overijssel is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het
plangebied. Op de Risicokaart Overijssel staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare,
explosieve en giftige stoffen, grote branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de
Risicokaart dertien soorten rampen weergegeven. In figuur 5.1 is een uitsnede van de Risicokaart met
betrekking tot het plangebied en omgeving weergegeven.

Figuur 5.1

Uitsnede Risicokaart Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)

Uit de inventarisatie blijkt dat het plangebied:





zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen danwel inrichtingen die vallen
onder het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico);
zich niet bevindt binnen een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico nodig is;
niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen;
niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke
stoffen.

De nabij gelegen N35 (Rondweg Heino) is aangemerkt als transport route voor gevaarlijke stoffen. Aangezien
de nieuwe woning niet is gelegen binnen de risicocontouren (PR10-6 = 0 meter, PR10-8 = 106 meter), gelden er
in het kader van externe veiligheid geen belemmeringen voor de ontwikkeling.
Het groepsrisico hoeft niet verantwoord te worden, aangezien de nieuw te realiseren woning ruimschoots
buiten de risicocontouren is gelegen.
5.4.3

Conclusie

Een en ander brengt met zich mee dat de ontwikkeling in overeenstemming is met wet- en regelgeving ter
zake van externe veiligheid.

5.5

Milieuzonering

5.5.1

Algemeen

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu
te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering
verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of
inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding
bestaat doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige
BJZ.nu
Bestemmingsplannen

32

Bestemmingsplan Buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 5, omgeving Van der Capellenweg 23
Ontwerp
functies. Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker
belast. Milieuzonering heeft twee doelen:



het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige
functies;
het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder
aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave “Bedrijven en Milieuzonering” uit
2009 gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten
(naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst
geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van
de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie
en daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne
bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden
uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. De afstanden
worden gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en
anderzijds de uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het
bestemmingsplan/wijzigingsplan mogelijk is. Hoewel deze richtafstanden indicatief zijn, volgt uit jurisprudentie
dat deze afstanden als harde eis gezien worden door de Raad van State bij de beoordeling of woningen op een
passende afstand van bedrijven worden gesitueerd.
5.5.2

Gebiedstypen

Volgens de VNG-uitgave “Bedrijven en Milieuzonering” dient eerst te worden beoordeeld of in de omgeving
sprake is van een ‘rustige woonwijk’ of een ‘gemengd gebied’.
Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Overige
functies komen vrijwel niet voor. Langs de randen is weinig verstoring van verkeer. In de VNG-uitgave wordt
het buitengebied gerekend tot een met het omgevingstype ‘rustige woonwijk’ vergelijkbaar omgevingstype.
Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen
andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met
overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die
direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier
kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen.
Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend.
Het plangebied is gelegen in het buitengebied nabij de kern Heino, waar geen sprake is van een matige of
sterke functiemenging. Derhalve wordt in dit geval uitgegaan van het omgevingstype ‘rustige woonwijk’.
Milieucategorie
1
2
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
6

Richtafstanden tot omgevingstype rustige
woonwijk
10 m
30 m
50 m
100 m
200 m
300 m
500 m
700 m
1.000 m
1.500 m

Richtafstanden tot omgevingstype gemengd
gebied
0m
10 m
30 m
50 m
100 m
200 m
300 m
500 m
700 m
1.000 m
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5.5.3

Situatie plangebied

5.5.3.1 Algemeen
Aan de hand van vorenstaande regeling is onderzoek verricht naar de feitelijke situatie. De VNG-uitgave
“Bedrijven en Milieuzonering” geeft een eerste inzicht in de milieuhinder van inrichtingen.
Zoals reeds hiervoor genoemd, wordt bij het realiseren van nieuwe bestemmingen gekeken naar de omgeving
waarin de nieuwe bestemmingen gerealiseerd worden. Hierbij spelen twee vragen en rol:
1. past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking);
2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking).
5.5.3.2 Externe werking
Hierbij gaat het met name om de vraag of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een situatie die,
vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede ruimtelijke ontwikkeling. Daarvan is sprake
als het woon- en leefklimaat van omwonenden in ernstige mate wordt aangetast of de realisatie van het plan
leidt tot hinder of belemmeringen voor de bedrijven in de omgeving.
De functie ‘wonen’ is niet milieubelastend voor de omgeving. Er is geen sprake van een aantasting van het
woon- en leefklimaat van omwonenden. Voorliggend plan levert geen belemmering op voor functies in de
omgeving. Dit wordt nader toegelicht onder paragraaf 5.5.3.3 ‘interne werking’.
5.5.3.3 Interne werking
Hierbij gaat het om de vraag of de nieuwe functies binnen het plangebied hinder ondervinden van bestaande
functies in de omgeving. In het plangebied wordt één milieugevoelig object toegevoegd, namelijk de
compensatiewoning. De bestaande woning blijft ongewijzigd met dit plan.
In de omgeving bevinden zich enkele agrarische bedrijven. Tevens is er een buitenrijbak voor recreatie in de
vorm van paardrijden in de nabijheid aanwezig.
Veehouderijen
In de omgeving van het plangebied bevinden zich diverse veehouderijen. Bij veehouderijen geldt, op basis van
de VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’, de grootste richtafstand veelal voor het aspect geur. Bij
agrarische bedrijven zijn echter niet de richtafstanden, maar de wettelijk aan te houden afstanden of de
berekenende geuremissiecontouren voor vergunningsplichtige veebedrijven bepalend. In deze paragraaf
zullen de richtafstanden bij veehouderijen voor wat betreft het aspect geur derhalve buiten beschouwing
blijven, maar worden wel de overige milieuaspecten behandeld. In paragraaf 5.6 wordt nader ingegaan op het
aspect geur.
Het dichtstbijzijnde agrarisch bedrijf betreft de veehouderij aan de Van der Capellenweg 11/11A. Ter plaatse
van de veehouderij is zowel een grondgebonden als intensieve veehouderij toegestaan. Voor een dergelijke
veehouderij geldt een grootste richtafstand van 50 meter voor de aspecten stof en/of geluid (met uitzondering
van het aspect geur).
De afstand tussen de agrarische bedrijfsbestemming en het bestemmingsvlak ‘Wonen’ waarbinnen de
compensatiewoning wordt gerealiseerd bedraagt circa 330 meter. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de
minimale richtafstand (zonder toetsing aan het aspect geur). Het agrarisch bedrijf wordt derhalve niet in haar
bedrijfsvoering belemmerd en van een beperking van de eventuele uitbreidingsmogelijkheden is geen sprake.
Buitenrijbak
Aan de Van der Capellenweg is een buitenrijbak voor paarden aanwezig. Op basis van de VNG-uitgave
“Bedrijven en milieuzonering” is de buitenrijbak niet specifieke genoemd maar kan de functie het best worden
vergeleken met een ‘Veldsportcomplex (met verlichting)’. Een dergelijke inrichting valt onder milieucategorie
3.1, waarvoor een grootste richtafstand van 50 meter geldt. De afstand tussen het bestemmingsvlak ‘Wonen’
van de compensatiewoning en het bestemmingsvlak ‘Sport’ van de buitenrijbak bedraagt 52 meter.
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Derhalve leveren omliggende bedrijven / inrichtingen geen belemmering op voor de in dit bestemmingsplan
besloten ontwikkeling. Gelet op de onderlinge afstanden van het plangebied tot aan de milieubelastende
functies zal er ter plaatse van de compensatiewoning sprake zijn van een goed woon- en leefklimaat
5.5.4

Conclusie milieuzonering

Het aspect milieuzonering vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit plan.

5.6

Geur

5.6.1

Wet geurhinder en veehouderij

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader bij het verlenen van
een omgevingsvergunning voor inrichtingen, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van
veehouderijen. Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient tussen een emissiepunt van een
dierenverblijf waarin melkkoeien en/of vrouwelijk jongvee worden gehouden en een geurgevoelig object
binnen de bebouwde kom een afstand van 100 meter en buiten de bebouwde kom een afstand van 50 meter
te worden aangehouden. Voor de overige dieren welke binnen de inrichting worden gehouden, is in de Wet
geurhinder en veehouderij een geurnorm opgenomen. Deze bedraagt voor geurgevoelige objecten binnen de
bebouwde kom 3 odour units per kubieke meter lucht. Voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom
bedraagt deze 14 odour units per kubieke meter lucht.
De Wgv bevat een regeling (art. 14, lid 2) voor ondermeer compensatiewoningen in het kader van Rood voor
rood. Het tweede lid van artikel 14 luidt:
Voor de toepassing van de artikelen 3, 4 en 6 bedraagt de afstand tussen een veehouderij en een woning
die op of na 19 maart 2000 is gebouwd:




op een kavel die op dat tijdstip in gebruik was als veehouderij;
in samenhang met het geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen van de veehouderij, en;
in samenhang met de sloop van de bedrijfsgebouwen die onderdeel hebben uitgemaakt van de
veehouderij;

ten minste 100 meter indien de woning binnen de bebouwde kom is gelegen en ten minste 50 meter indien
de woning buiten de bebouwde kom is gelegen.
5.6.2

Situatie plangebied

Het plangebied is gelegen in het buitengebied. In de omgeving van het plangebied zijn enkele veehouderijen
gevestigd. De dichtstbijzijnde veehouderij (Van der Capellenweg 11/11A) betreft zowel een grondgebonden als
intensieve veehouderij. De veehouderij is gelegen op circa 330 meter van het bestemmingsvlak ‘Wonen’,
waarbinnen de compensatiewoning gerealiseerd wordt. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de afstand
van 50 meter. Gezien de ruime afstand tot het agrarisch bedrijf mag er vanuit worden gegaan dat ter plaatse
van de compensatiewoning sprake zal zijn van een goed woon- en leefklimaat. Daarnaast zal het agrarisch
bedrijf niet in haar bedrijfsvoering worden belemmerd als gevolg van de in dit bestemmingsplan besloten
ontwikkeling.
Overige veehouderijen zijn op meer dan 500 meter afstand van het voorgenoemde bestemmingsvlak ‘Wonen’
gelegen.
5.6.3

Conclusie

Het aspect geur vormt geen belemmering voor de uitvoering van het gewenste plan.
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5.7

Ecologie

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming.
Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de Natuurbeschermingswet en de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS). Soortenbescherming komt voort uit de Flora- en faunawet.
Natuurbank Overijssel heeft een Quickscan natuurwaardenonderzoek uitgevoerd voor het plangebied. De
resultaten van het onderzoek worden hierna toegelicht. Voor het volledige onderzoek wordt verwezen naar
bijlage 5.
5.7.1

Gebiedsbescherming

5.7.1.1 Natura 2000-gebieden
Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. Vanaf dat moment
heeft Nederland de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in nationale wetgeving verankerd. Nederland zal
aan de hand van een vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging waarborgen rond projecten die gevolgen
kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Deze vergunningen worden verleend door de provincies of door
de Minister van EZ.
De locatie is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied
“Uiterwaarden IJssel” is gelegen op circa 7,6 kilometer. De planologische mogelijkheid voor een veehouderij
wordt verwijderd en er wordt één extra woning toegestaan. Gezien de afstand van het plangebied tot aan dit
Natura 2000-gebied en de aard van de ontwikkeling wordt geconcludeerd dat geen sprake is van een
aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen van dit Natura 2000-gebied.
5.7.1.2 Ecologische Hoofdstructuur
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. De EHS is in provinciale
structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van de EHS geldt het ‘nee, tenzij’- principe. In principe
zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten.
In figuur 5.4 is de ligging van het plangebied ten opzichte van de EHS weergegeven.

Figuur 5.2

Ligging van het plangebied ten opzichte van de EHS (Bron: Provincie Overijssel)

De locatie is niet gelegen binnen de concreet begrensde EHS. Het plangebied ligt op circa 1,0 kilometer van de
EHS. Gezien de afstand van het plangebied tot aan de EHS en de aard van de ontwikkeling wordt
geconcludeerd dat er geen sprake is van een aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS.
Een ontheffing in het kader van de EHS is niet noodzakelijk.
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5.7.2

Soortenbescherming

5.7.2.1 Algemeen
Wat betreft de soortbescherming is de Flora- en Faunawet van toepassing. Hierin wordt onder andere de
bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of
er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. Als hiervan sprake is, moet ontheffing of
vrijstelling worden gevraagd.
5.7.2.2 Resultaten Quickscan natuurwaardenonderzoek
Planten
In het onderzoeksgebied zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting
maken het onderzoeksgebied tot een nagenoeg ongeschikte groeiplaats voor bijzondere planten.
Broedvogels
In het onderzoeksgebied broeden mogelijk verschillende vogelsoorten in de bebouwing. Er broeden alleen
soorten waarvan uitsluitend de bezette nesten beschermd zijn, niet de vaste rust- en verblijfplaatsen of de
(oude) nestplaatsen. Wanneer de gebouwen gesloopt worden, dient dit buiten de broedtijd uitgevoerd te
worden.
Vleermuizen
Ten aanzien van vleermuizen wordt onderscheidt gemaakt tussen vaste rust-/verblijfplaatsen,
foerageergebieden en vliegroutes.
Er zijn geen aanwijzingen van verblijfplaatsen van vleermuizen in het onderzoeksgebied. Ervaring toont aan dat
de varkensstallen doorgaans niet gebruikt worden als vaste verblijfplaats door vleermuizen.
Het onderzoeksgebied heeft een zeer geringe betekenis als foerageergebied voor vleermuizen. Vleermuizen
foerageren meestal langs bosranden, loofbomen, (vochtig) hooiland, vijvers en ruige oevers. De voorgenomen
activiteit leidt niet tot een verslechtering van de geschiktheid van het erf als foerageergebied. Door de aanleg
van erfbeplanting kan de geschiktheid van het erf als foerageergebied zelfs toenemen.
Op basis van gebiedskenmerken kan voldoende geconcludeerd worden over de functionaliteit van het
onderzoeksgebied als vliegroute. Het onderzoeksgebied vormt geen lijnvormige landschapselement zoals
houtsingel, kanaal of laanbeplanting. Dergelijke landschapselementen worden door sommige soorten als
vliegroute benut. De voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke consequentie m.b.t. dit aspect van het
functionele leefgebied van vleermuizen.
Overige soorten
Voor deze soorten geldt een algemene vrijstelling voor het verstoren, verwonden en/of doden in het kader van
een ‘ruimtelijke ontwikkeling’. De soorten komen incidenteel en in een dusdanig lage dichtheid voor, dat extra
maatregelen in het kader van de algemene zorgplicht niet noodzakelijk zijn.
5.7.3

Conclusie

Het aspect ecologie vormt geen belemmering voor de uitvoering van het gewenste plan.
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5.8

Archeologie & Cultuurhistorie

5.8.1

Archeologie

5.8.1.1 Algemeen
Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz), een wijziging op de
Monumentenwet 1988, van kracht geworden. Deze wijziging brengt met zich mee dat gemeenten een
archeologische zorgplicht hebben gekregen en dat initiatiefnemers van projecten waarbij de bodem wordt
verstoord, verplicht zijn rekening te houden met de archeologische relicten die in het plangebied aanwezig
(kunnen) zijn. Hiervoor is mogelijk archeologisch onderzoek noodzakelijk.
Als blijkt dat in het plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de
initiatiefnemer verplicht worden hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de
plannen, waardoor de vindplaatsen behouden blijven, of tot een archeologische opgraving en publicatie van
de resultaten.
5.8.1.2 Situatie plangebied
Het gehele plangebied is op grond van de gemeentelijke Archeologische Beleidsadvieskaart gelegen in een
gebied met een hoge en middelhoge verwachtingswaarde. De beleidsadvieskaart is in figuur 5.3 opgenomen.

Figuur 5.3

Archeologische Beleidsadvieskaart (Bron: Gemeente Raalte)

Voor gebieden met een hoge verwachtingswaarde geldt dat voor plangebieden groter dan 2.500 m2 in het
landelijk gebied / groter dan 100 m² in de bebouwde kom en dieper dan 50 cm minus maaiveld een
archeologische onderzoeksplicht.
Voor gebieden met een middelhoge verwachtingswaarde geldt dat voor plangebieden groter dan 5.000 m2 in
het landelijk gebied / groter dan 250 m² in de bebouwde kom en dieper dan 50 cm minus maaiveld een
archeologische onderzoeksplicht.
Tevens geldt een onderzoeksplicht wanneer het plangebied is gelegen binnen een straal van 50 m van AMK
terreinen. Betreffend plangebied (rode contour) is gelegen in het landelijk gebied ten oosten van de kern
Heino en is niet binnen 50 meter van een AMK terrein gelegen. Voorliggend plan voorziet in de realisatie van
één extra woning met bijgebouw (blauwe contour) ter plaatse van de hoge archeologische verwachting. De
bodemingrepen die zijn gemoeid met de realisatie van de woning en bijgebouw blijven ruimschoots beneden
de onderzoeksgrens van 2.500 m2. Derhalve is archeologisch onderzoek niet noodzakelijk.
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Voor de bescherming van de eventueel aanwezige archeologische waarden zijn de dubbelbestemmingen
‘Waarde - Archeologie – 1’ en ‘Waarde - Archeologie – 2’ conform het bestemmingsplan “Buitengebied Raalte”
opgenomen in het plangebied. Dit om te voorkomen dat grootschalige bodemingrepen (>2.500 m2, dieper dan
50 cm-mv) zonder archeologisch onderzoek uitgevoerd worden.
5.8.2

Cultuurhistorie

5.8.2.1 Algemeen
Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die
cultuurhistorisch van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse
cultuurlandschap. Vaak is er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en cultuurhistorische aspecten.
In de Bro is sinds 1 januari 2012 (artikel 3.1.6, tweede lid, onderdeel a) opgenomen dat een bestemmingsplan
“een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de
grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden” dient te bevatten.
5.8.2.2 Situatie plangebied
Er bevinden zich, op basis van de Cultuurhistorische Waardenkaart Overijssel, in het plangebied zelf geen rijksdanwel gemeentelijke monumenten. In het plangebied of in de directe nabijheid van het plangebied is er geen
sprake van bijzondere cultuurhistorische waarden. Gesteld wordt dat het aspect cultuurhistorie geen
belemmering vormt voor dit plan.
5.8.3

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat er geen archeologisch onderzoek benodigd is en dat de (eventuele) aanwezige
archeologische waarden zijn beschermd middels de opgenomen dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie
– 1’ en ‘Waarde – Archeologie – 2’. Tevens is er geen sprake is van negatieve effecten op de cultuurhistorische
waarden.
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HOOFDSTUK 6

WATERASPECTEN

6.1

Vigerend beleid

6.1.1

Europees beleid

De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) is op 22 december 2000 in werking getreden en is bedoeld om
in alle Europese wateren de waterkwaliteit chemisch en ecologisch verder te verbeteren. De Kaderrichtlijn
Water omvat regelgeving ter bescherming van het binnenlandse oppervlaktewater, overgangswateren
(waaronder estuaria worden verstaan), kustwateren en grondwater. Voor het uitwerken van de doelstellingen
worden er op (deel)stroomgebied plannen opgesteld. In deze (deel)stroomgebiedbeheersplannen staan de
ambities en maatregelen beschreven voor de verschillende (deel)stroomgebieden. Met name de ecologische
ambities worden op het niveau van de deelstroomgebieden bepaald.
6.1.2

Rijksbeleid

In december 2009 is het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit plan geeft op hoofdlijnen aan welke beleid het
Rijk in de periode 2009-2015 voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan
richt zich op bescherming tegen overstroming, voldoende en schoon water en diverse vormen van gebruik van
water. Het beleidsdoel is het realiseren of in stand houden van duurzame en klimaatbestendige
watersystemen. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke
aspecten de status van structuurvisie.
Het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) heeft tot doel om in de periode tot 2015 het hoofdwatersysteem
in Nederland te verbeteren en op orde te houden. Belangrijk onderdeel is om de drietrapsstrategie
‘vasthouden, bergen, afvoeren’ in alle overheidsplannen als verplicht afwegingsprincipe te hanteren. In het
Nationaal Bestuursakkoord is vastgelegd dat de watertoets een verplicht te doorlopen proces is in
waterrelevante ruimtelijke planprocedures, waarbij een vroegtijdige betrokkenheid van de waterbeheerder in
de planvorming wordt gewaarborgd.
Het bestuursakkoord water richt zich primair op het vergroten van de doelmatigheid van het beheer van het
watersysteem en de waterketen. De doelen, zoals deze eerder zijn verwoordt in het NBW (2003 en 2008) op
het gebied van waterveiligheid, waterbeschikbaarheid, klimaatverandering en duurzaamheid, blijven
onverkort van kracht.
6.1.3

Provinciaal beleid

In de Omgevingsvisie Overijssel wordt ruim aandacht besteed aan de wateraspecten. De ambities zijn, naast de
uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, gericht op de verbetering van de kwaliteit van de kleinere wateren, de
veiligheid, de grondwaterbescherming, bestrijding van wateroverlast, de kwantiteit en kwaliteit van grond- en
oppervlakte water en waterbeleving zowel in de groene ruimte als stedelijk gebied.
6.1.4

Beleid waterschap Groot Salland

Het waterschap Groot Salland heeft het waterbeleid vastgelegd in het Waterbeheerplan. Het plan is opgesteld
in nauwe samenwerking met de vier andere waterschappen in Rijn-Oost, te weten de waterschappen Reest en
Wieden, Regge en Dinkel, Rijn en IJssel en Velt en Vecht. Het nieuwe WBP 2010-2015 is op 27 oktober 2009
vastgesteld.
Het waterbeleid van het waterschap is met name gericht op een duurzame aanpak van het waterbeheer: geen
afwenteling, herstel van de veerkracht van het watersysteem, streven naar een meer natuurlijker
waterbeheer, zoeken naar meer ruimte voor water, water toepassen als ordenend principe middels het
gebruik van waterkansenkaarten en water langer vasthouden mede door flexibeler peilbeheer. Ook het
streven naar een betere waterkwaliteit als onderdeel van duurzaamheid is een belangrijk speerpunt
(tegengaan van lozingen, minder belasting van het water en het zoveel mogelijk tegengaan van diffuse
verontreinigingen).
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6.1.4

Beleid gemeente Raalte

6.1.4.1 Waterplan Raalte
De gemeente Raalte heeft het waterbeleid vastgelegd in het Waterplan Raalte. Hierin worden de kansen en
bedreigingen, het ambitieniveau en de communicatie rondom het aspect water in beeld gebracht. Dit wordt
opgesteld aan de hand van het beleid vanuit de overige overheidsinstanties, waarna met een visie een
uitvoeringsplan is uitgewerkt. De kern van de visie beslaat het volgende:
In 2015 is het watersysteem binnen de gemeente Raalte veilig, schoon en aantrekkelijk. Het watersysteem
voldoet aan de eisen vanuit landelijk, provinciaal en regionaal beleid en heeft een duidelijke meerwaarde. Bij
het nemen van maatregelen wordt geanticipeerd op de gevolgen van klimaatverandering. De benodigde
maatregelen zijn realistisch in tijd en kosten. De visie en het uitvoeringsplan bestaan uit de volgende thema’s:





Te veel en te weinig water (wateroverlast);
Waterkwaliteit en ecologie;
Waterbeleving;
Communiceren.

Opgemerkt wordt dat geen maatregelen aanwezig zijn die directe invloed hebben op het plangebied. De
maatregelen vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan worden hierna besproken.
6.1.4.2 Gemeentelijk Rioleringsplan
De gemeente Raalte heeft een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld voor een periode van 2008-2012.
In het GRP zijn de zorgplichten ingevuld en is de benodigde financiële dekking bepaald. Het beoogde effect
betreft het volgende: Een goede invulling geven aan de wettelijke zorgplichten, gedekt door een gezonde
voorziening zodat:




De wettelijke basisinspanning gemeentebreed op 1 januari 2011 is behaald;
De knelpunten met betrekking tot wateroverlast in de gemeente Raalte zijn verholpen;
De gemeentelijke formatie is afgestemd op de rioleringstaak.

Met dit project wordt de compensatiewoning aangesloten op de drukriolering die langs de Van der
Capellenweg is gelegen. Voor nieuwbouwlocaties geldt het volgende:
Bij nieuwbouwlocaties (uitbreidingslocaties) wordt het huishoudelijk afvalwater en hemelwater gescheiden.
Het vuilwater wordt ingezameld en getransporteerd naar de RWZI, terwijl het schone hemelwater zoveel
mogelijk naar infiltratievoorzieningen of oppervlaktewater wordt afgevoerd.

6.2

Waterparagraaf

6.2.1

Algemeen

Zoals in voorgaande paragrafen uiteen is gezet, wordt in het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw)
gestreefd naar duurzame, veerkrachtige watersystemen met minimale risico's op wateroverlast of
watertekorten. Belangrijk instrument hierbij is de watertoets, die sinds 1 november 2003 in ruimtelijke
plannen is verankerd. In de toelichting op ruimtelijke plannen dient een waterparagraaf te worden
opgenomen. Hierin wordt verslag gedaan van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het
plan voor de waterhuishoudkundige situatie (watertoets).
Het doel van de watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een
evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel
de waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang
met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).
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6.2.2

Watertoetsproces

De initiatiefnemer heeft het waterschap Groot Salland geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van
de digitale watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de zogenoemde “korte
procedure” van de watertoets van toepassing is. De aard en grootte van het plan hebben een geringe invloed
op de waterhuishouding.
De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. De standaard waterparagraaf behorende bij
de “korte procedure” is opgenomen in bijlage 6. Het waterschap Groot Salland geeft een positief wateradvies.
6.2.3

Waterhuishoudkundige aspecten in het plangebied

De voormalige bedrijfsgebouwen met een oppervlakte van 1.516 m2 worden gesloopt. Ter compensatie wordt
één compensatiewoning met bijgebouw en in- en uitrit gerealiseerd. Hierdoor neemt het totaal verhard
oppervlakte in het plangebied aanzienlijk af met circa 1.000 m2.
Hemelwater wordt ter plaatse geïnfiltreerd in de bodem. Overtollig hemelwater zal worden opgevangen in de
bestaande watergangen op het perceel. Gezien het feit dat de hoeveelheid afvalwater behorende bij het
agrarisch bedrijf niet meer van toepassing is, wordt gesteld dat de hoeveelheid afvalwater zal afnemen,
verhouding met de realisatie van de compensatiewoning.
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HOOFDSTUK 7
7.1

JURIDISCHE ASPECTEN EN PLANVERANTWOORDING

Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op het plangebied, het relevante beleid en de milieu- en
omgevingsaspecten. De informatie uit deze hoofdstukken is gebruikt om keuzes te maken bij het maken van
het juridische deel van het bestemmingsplan: de verbeelding en de regels. In dit hoofdstuk wordt dieper
ingegaan op de opzet van dit juridische deel. Daarnaast wordt een verantwoording gegeven van de gemaakte
keuzes op de verbeelding en in de regels. Dat betekent dat er wordt aangegeven waarom een bepaalde functie
ergens is toegestaan en waarom bepaalde bebouwing daar acceptabel is.

7.2

Opzet van de regels

7.2.1

Algemeen

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die op 1 juli 2008 in werking is getreden, is de verplichting opgenomen
om ruimtelijke plannen en besluiten digitaal vast te stellen. De digitaliseringsverplichting geldt vanaf 1 januari
2010. In de ministeriële Regeling standaarden ruimtelijke ordening is vastgelegd dat de Standaard
Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) de norm is voor de vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen.
Naast de SVBP zijn ook het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening en de Standaard Toegankelijkheid
Ruimtelijke Instrumenten normerend bij het vastleggen en beschikbaar stellen van bestemmingsplannen.
De SVBP geeft normen voor de opbouw van de planregels en voor de digitale verbeelding van het
bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is opgesteld conform de normen van de SVBP2012.
Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit planregels en bijbehorende verbeelding
waarop de bestemmingen zijn aangegeven. De verbeelding en de planregels dienen in samenhang te worden
bekeken.
De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken:
1.
2.
3.
4.
7.2.2

Inleidende regels (begrippen en wijze van meten);
Bestemmingsregels;
Algemene regels (o.a. afwijkingsregels);
Overgangs- en slotregels.
Inleidende regels

Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied en bevatten:
•

Begrippen (Artikel 1)
In dit artikel zijn definities van de in de regels gebruikte begrippen opgenomen. Hiermee is een
eenduidige interpretatie van deze begrippen vastgelegd.

•

Wijze van meten (Artikel 2)
Dit artikel geeft op een eenduidige manier aan op welke wijze afstanden, dakhellingen en
oppervlakten moeten worden gemeten en hoe voorkomende eisen betreffende de maatvoering
begrepen moeten worden.

7.2.3

Bestemmingsregels

Hoofdstuk 2 van de regels bevat de juridische vertaling van de in het plangebied voorkomende bestemmingen.
De regels zijn onderverdeeld in o.a.:
•

Bestemmingsomschrijving: omschrijving van de activiteiten die zijn toegestaan;
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•
•
•
•

Bouwregels: eisen waaraan de bebouwing moet voldoen (bouwhoogte, goothoogte, dakhelling, etc.);
Specifieke gebruiksregels: welk gebruik van gronden en opstallen in ieder geval strijdig/toegestaan
zijn;
Afwijken van de bouwregels: onder welke voorwaarde mag afgeweken worden van de aangegeven
bouwmogelijkheden;
Wijzigingsbevoegdheden: onder welke voorwaarden het plan mag worden gewijzigd.

In paragraaf 7.3 wordt de bestemming nader toegelicht en wordt ook per bestemming aangegeven waarom
voor bepaalde gronden voor deze is gekozen.
7.2.4

Algemene regels

Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied. Dit hoofdstuk is
opgebouwd uit:
•

Anti-dubbeltelregel (Artikel 8)
Deze regel is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te voorkomen. Deze
verdichting kan zich met name voordoen, indien een perceel of een gedeelte daarvan, meer dan één
keer betrokken wordt bij de berekening van een maximaal bebouwingspercentage.



Algemene bouwregels (Artikel 9)
In dit artikel worden de algemene bouwregels beschreven. Deze regels maken het mogelijk om op
ondergeschikte punten van de bouwregels af te wijken, de bouwgrenzen te overschrijden en regelt
dat de herbouw van woningen uitsluitend op of binnen de bestaande fundering mag.



Algemene gebruiksregels (Artikel 10)
In dit artikel worden de algemene gebruiksregels beschreven. Deze gaat uit van de gedachte dat het
gebruik uitsluitend mag plaatsvinden in overeenstemming met de bestemming. Dit brengt met zich
mee dat de bestemmingsomschrijving van de te onderscheiden bestemming helder en duidelijk moet
zijn.



Algemene aanduidingsregels (Artikel 11)
In dit artikel zijn de bepalingen opgenomen in verband met de ligging van het plangebied binnen de
gebiedsaanduiding ‘geen reconstructiewetzone’.

•

Algemene afwijkingsregels (Artikel 12)
In dit artikel worden de algemene afwijkingsregels beschreven. Deze regels maken het mogelijk om
op ondergeschikte punten, zoals mantelzorg, herbouw van woningen en kleinschalige windmolens
van de regels in het bestemmingsplan af te wijken.

•

Algemene wijzigingsregels (Artikel 13)
In dit artikel worden de algemene wijzigingsregels beschreven. Deze regels maken het mogelijk om de
dubbelbestemming voor archeologie te wijzigen of herbouw van woningen buiten bestaande
funderingen toe te staan.



Overige regels (Artikel 14)
In dit artikel zijn bepalingen ten aanzien van de werking van de wettelijke regelingen en uitsluiting
aanvullende werking bouwverordening opgenomen.

7.2.5

Overgangs- en slotregels

In hoofdstuk 4 van de regels staan de overgangs- en slotregels. In de overgangsregels is aangegeven wat de
juridische consequenties zijn van bestaande situaties die in strijd zijn met dit bestemmingsplan. In de slotregel
wordt aangegeven hoe het bestemmingsplan wordt genoemd.
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7.3

Verantwoording van de regels

Kenmerk van de Nederlandse ruimtelijke ordeningsregelgeving is dat er uitgegaan wordt van
toelatingsplanologie. Een bestemmingsplan geeft aan welke functies waar zijn toegestaan en welke bebouwing
mag worden opgericht. Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn keuzes gemaakt over welke functies
waar worden mogelijk gemaakt en is gekeken welke bebouwing stedenbouwkundig toegestaan kan worden.
Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan een compleet inzicht biedt in de bouw- en
gebruiksmogelijkheden binnen het betreffende plangebied. Het bestemmingsplan is het juridische
toetsingskader dat bindend is voor de burger en overheid en geeft aan wat de gewenste planologische situatie
voor het plangebied is.
In deze paragraaf worden de gemaakte keuzes nader onderbouwd.

Agrarisch (Artikel 3)
De gronden die niet worden gebruikt voor de woonfunctie zijn bestemd als ‘Agrarisch’, conform de
aansluitende gebiedsbestemming van het geldende bestemmingsplan. Gronden met deze bestemming zijn
bestemd voor de uitoefening van een agrarisch bedrijf met uitzondering van glastuinbouw en een intensieve
veehouderij. Tevens zijn de gronden bestemd voor paardenbakken, groen, nutsvoorzieningen, in- en uitritten,
(erf)ontsluitingen en voet- en fietspaden, water en voorzieningen ten behoeve van het tijdelijk bergen van
water.
Gebouwen zijn niet toegestaan. Erf- en terreinafscheidingen mogen worden gebouwd tot een bouwhoogte van
maximaal 1 meter. Tevens zijn specifieke bouwregels opgenomen voor een paardenbak met bijbehorende
voorzieningen. Overige bouwwerken, geen gebouw zijnde mogen worden gebouwd tot een bouwhoogte van
maximaal 3 meter.

Wonen (Artikel 4)
De gronden die worden gebruik voor de woonfunctie van de compensatiewoning en de te behouden
erfbebouwing zijn bestemd als ‘Wonen’. Gronden met deze bestemming zijn bestemd voor het wonen
daaronder begrepen kleinschalige beroepen- en bedrijven-aan-huis, bij deze bestemming behorende
voorzieningen zoals erven, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, tuinen, water, paardenbakken en
hobbymatige, agrarische of natuurgerichte activiteiten.
Per bouwvlak is één woning toegestaan. Voor de woningen geldt een maximale inhoudsmaat van 750 m 3, een
maximale goothoogte van 4,5 meter en een maximale bouwhoogte van 10 meter. Per woning is 100 m2 aan
bijbehorende bouwwerken toegestaan, waarbij bestaande bijgebouwen tot 250 m 2 onder voorwaarden
behouden mogen blijven.
Erf- en terreinafscheidingen mogen worden gebouwd tot een bouwhoogte van maximaal 1 meter voor de
voorgevel en voor het overige tot een bouwhoogte van 2 meter. Overige bouwwerken, geen gebouw zijnde
mogen worden gebouwd tot een bouwhoogte van maximaal 3 meter.
In de specifieke gebruiksregels van deze bestemming is de zogenaamde voorwaardelijke verplichting
opgenomen. Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt dat in een
bestemmingsplan een voorwaardelijke verplichting kan worden opgenomen. De voorwaardelijke verplichting
voorziet in een borging van de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen zoals opgenomen in
het Erftransformatieplan (Bijlage 1 van de regels).

Waarde - Archeologie - 1 (Artikel 5)
In dit geval is de geldende bestemming ‘Waarde - Archeologie - 1’ conform het bestemmingsplan
“Buitengebied Raalte” overgenomen. De gronden met deze dubbelbestemming zijn mede bedoeld voor de
bescherming en veiligstelling van archeologische waarden in een gebied met een hoge archeologische
verwachting. Ingrepen in de bodem tot 2.500 m2 zijn vrijgesteld van een onderzoeksplicht en
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde of van werkzaamheden.
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Waarde - Archeologie - 2 (Artikel 6)
In dit geval is ook de geldende bestemming ‘Waarde - Archeologie - 2’ conform het bestemmingsplan
“Buitengebied Raalte” overgenomen. De gronden met deze dubbelbestemming zijn mede bedoeld voor de
bescherming en veiligstelling van archeologische waarden in een gebied met een middelhoge archeologische
verwachting. Ingrepen in de bodem tot 5.000 m2 zijn vrijgesteld van een onderzoeksplicht en
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde of van werkzaamheden.

Waarde - Landschap - 1 (Artikel 7)
In dit geval is de geldende bestemming ‘Waarde - Landschap - 1’ conform het bestemmingsplan “Buitengebied
Raalte” overgenomen. Deze gronden met deze dubbelbestemming zijn mede bedoeld voor behoud,
versterking en ontwikkeling van de waarden die samenhangen met essen, namelijk openheid en reliëf.
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HOOFDSTUK 8

ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID

Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het
bestemmingsplan moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een
exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is
mogelijk dat de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt
vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of het stellen van
nadere eisen en regels niet noodzakelijk is.
De gemeentelijke kosten zijn beperkt tot de ambtelijke kosten, welke worden verhaald middels de
gemeentelijke legesverordening. Eventuele planschade komt voor rekening van de initiatiefnemer. Hiertoe is
een anterieure overeenkomst afgesloten tussen de initiatiefnemer en de gemeente Raalte. Hiermee is het
kostenverhaal anderszins verzekerd en is op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan nodig.
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HOOFDSTUK 9
9.1

VOOROVERLEG EN INSPRAAK

Vooroverleg

Op grond van artikel 3.1.1 Bro is vooroverleg vereist met het waterschap en met de diensten van de provincie
en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van
belangen welke in het plan in het geding zijn.
9.1.1

Het Rijk

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen die juridische borging
vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke
bestemmingsplannen. Geoordeeld wordt dat dit bestemmingsplan geen nationale belangen schaadt. Daarom
is afgezien van het voeren van vooroverleg met het Rijk.
9.1.2

Provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft een vooroverleglijst opgesteld van categorieën van bestemmingsplannen van
lokale aard waarover vooroverleg niet noodzakelijk is. In dit geval valt het plan onder:
Plannen voor uitbreiding van agrarische bouwblokken, Rood voor Rood en Vrijkomende Agrarische
Bedrijfslocaties (VAB’s) mits passend in een gemeentelijk kwaliteitskader dat in lijn is met het Werkboek
Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving en de Omgevingsvisie Overijssel. Voor plannen en besluiten die (tevens)
andere provinciale belangen raken (zoals EHS en verblijfsrecreatie) blijft vooroverleg noodzakelijk.
In dit geval betreft het een Rood-voor-rood project, dat is in lijn is met het Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving.
Tevens is er geen sprake van andere provinciale belangen. Derhalve is vooroverleg met de provincie Overijssel
niet noodzakelijk.
9.1.3

Waterschap Groot Salland

In het kader van de watertoets heeft er een digitale watertoets plaatsgevonden via de website
www.dewatertoets.nl. De uitkomsten van deze watertoets hebben ertoe geleid dat de ‘korte procedure’ van
toepassing is. Derhalve is in het kader van vooroverleg geen overleg noodzakelijk met het waterschap.

9.2

Inspraak

Conform de gemeentelijke inspraakverordening kan het bestuursorgaan zelf besluiten of inspraak wordt
verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. In dit geval is geen voorontwerp-bestemmingsplan ter
inzage gelegd.
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Bestemmingsplan Buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 5, omgeving Van der Capellenweg 23
Ontwerp
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Kostenraming voor de landschappelijke inpassing aan de Capellenweg 23 te Heino
volgens het kwaliteitsplan.

Voormalig bedrijf Kogelman
Aanvullen grond in voormalige putten
1500m2 x 1,00 m diep
Rooien en afvoeren bestaande singel
Egaliseren en frezen terrein
Beplanting uitzetten
Leveren bosplantsoen 80-100
Aanplanten bosplantsoen
Boomgaten graven
Leveren bomen 14-16
Aanplant bomen met materiaal
Nazorg en inboet bomen 10%
Inzaaien terrein

1500

m3

€

5,00

€

7.500,00

450
6000
1
250
250
19
19
19
2
5000

m2
m2
m2
m2
m2
st
st
st
st
m2

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,50
0,90
250,00
2,00
1,00
35,00
200,00
50,00
200,00
0,60

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.125,00
5.400,00
250,00
500,00
250,00
665,00
3.800,00
950,00
400,00
3.000,00

1
2400
12
12
12
1,2
350
350
2000

m2
st
st
st
st
st
st
m2

€
€
€
€
€
€
€
€
€

250,00
0,90
35,00
200,00
50,00
200,00
2,00
2,00
0,60

€
€
€
€
€
€
€
€
€

250,00
2.160,00
420,00
2.400,00
600,00
240,00
700,00
700,00
1.200,00

Compensatiekavels
Beplanting uitzetten
Egaliseren en frezen terrein
Boomgaten graven
Leveren bomen 14-16
Aanplant bomen met materiaal
Nazorg en inboet bomen 10%
Planten hagen
Leveren hagen 80-100 cm
Inzaaien terrein

TOTAAL EXCLUSIEF BTW
Algemene kosten, winst onvoorzien, uitvoeringskosten 12,5 %
TOTAAL EXCLUSIEF BTW
BTW LAAG
BTW HOOG
TOTAAL INCLUSIEF BTW

€ 7.400,00
€ 25.110,00

€
€

32.510,00
4.615,00

€
€
€

37.125,00
444,00
4.770,90

€ 42.339,90
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1

INLEIDING
In opdracht van de BJZ.nu is een akoestisch onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting
door wegverkeerslawaai op de gevels van een compensatie woning in het kader van ruimte
voor ruimte aan de Van der Capellenweg 123 te Heino, gemeente Raalte.

1.1

Wijzigen bestemmingsplan t.b.v. het bouwplan en de Wet geluidhinder
Op basis van artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij vaststelling of herziening van
een bestemmingsplan of vaststelling van een projectafwijkingsbesluit een akoestisch
onderzoek te worden ingesteld. Het akoestisch onderzoek bepaalt de geluidsbelasting aan
de gevel van de geluidsgevoelige bestemming die vanwege de weg wordt ondervonden. Het
onderzoek is alleen noodzakelijk als de geluidsgevoelige bestemming binnen de wettelijke
geluidszone van de weg gesitueerd is. In artikel 74.1 van de Wgh is aangegeven dat wegen
aan weerszijden van de weg een wettelijke geluidszone hebben waarvan de grootte is
opgenomen in onderstaande tabel.
Wettelijke geluidszones van wegen :
Aantal rijstroken

stedelijk gebied

buitenstedelijk gebied

1 of 2 rijstroken

200 m

250 m

3 of 4 rijstroken

350 m

400 m

5 of meer rijstroken

350 m

600 m

De "Regeling bepaling geluidzones langs wegen" van 30 maart 1993 geeft aan waar de
zone van een weg begint. De zone is gelegen aan weerszijden van de weg en begint naast
de buitenste rijstrook. Eventuele parkeerstroken, voet- of fietspaden en vluchtstroken worden
niet tot de weg gerekend en vallen binnen de zone. De zone langs een weg omvat het
gebied waarbinnen extra aandacht moet worden geschonken aan het geluid afkomstig van
de betrokken weg. Binnen een zone moet worden gestreefd naar een akoestisch optimale
situatie. Dit betekent dat er bij nieuwe ontwikkelingen, zoals het opstellen van
bestemmingsplannen, het verlenen van (individuele) bouwvergunningen en het aanleggen
van infrastructurele werken, het akoestische aspect van de plannen direct in kaart moet
worden gebracht. Zodoende kan in een vroeg stadium worden onderkend of plannen
doorgang kunnen vinden danwel of maatregelen nodig zijn om een akoestisch gunstig
klimaat te creëren.
De hiervoor genoemde zones gelden niet voor :
 wegen die zijn aangeduid als woonerf (art 74.2);
 wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art 74.2);
De geplande woning ligt in “buitenstedelijk” gebied binnen de wettelijk vastgestelde
geluidszone, als bedoeld in art. 74 van de Wet geluidhinder, van de rijksweg N-35 en de Vna
der Capellenweg-Lemelerveldweg.

1.2

Grenswaarden
De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting LDEN op de gevels van een woning t.g.v.
een weg bedraagt 48 dB conform de Wet geluidhinder.
Onder bepaalde voorwaarden kan, indien voor de geplande bouw een
bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is, door B & W een ontheffing worden verleend tot
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een hogere grenswaarde van maximaal 53 dB in buitenstedelijk gebied. Om een hogere
grenswaarde aan te kunnen vragen moet worden voldaan aan twee voorwaarden :
- de optredende geluidbelasting moet lager zijn dan de maximaal toelaatbare
gevelbelasting, in dit geval 53 dB (art 83 lid 2 van de Wgh),
- de situatie moet passen in het gemeentelijk geluidsbeleid ten aanzien van vaststelling
van de hogere grenswaarden.
De gemeente Raalte heeft geen geluidbeleid en volgt de oude ontheffingscriteria.
Voor het verkrijgen van een hogere grenswaarde dient voor wegverkeerslawaai de
procedure gevolgd. Daarbij hoort de ter visielegging van het akoestisch onderzoek.

1.3

Berekening geluidbelasting
De op de uitbreiding invallende geluidbelasting LDEN kan worden bepaald met een
rekenmodel, volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012, standaard-methode I of II.
In deze situatie is binnen de randvoorwaarden gebruik gemaakt van de rekenmethode II.
Deze methoden zijn gebaseerd op het berekenen van de geluidemissie (afhankelijk van het
aantal en type voertuigen, het soort wegdek, de rijsnelheid en enkele correctiefactoren) en
de geluidoverdracht tussen de weg en de immissiepunten (geplande woninggevel).
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2

GELUIDBELASTING

2.1

Verkeerscijfers
Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt rekening gehouden met een prognose van
de verkeersgegevens in de toekomstige situatie over 10 jaar (2024).
Rijksweg N-35
Sinds 1 juli 2012 zijn rijkswegen voorzien van geluidproductiepafonds (GPP ’s ). De GPP ‘s
zijn gebaseerd op brongegevens voor het jaar 2008, het “heersende jaar”. Met behulp van
deze brongegevens is berekend wat het geluidsniveau LDEN op een gevel/referentiepunt is.
De uitkomst hiervan is met 1,5 decibel verhoogd - de zogenoemde ‘plafondcorrectiewaarde’
- en op basis daarvan is het geluidproductieplafond (GPP) bekend. De brongegevens zijn
afkomstig van het geluidregister zoals in tabel I opgenomen. De totale etmaalintensiteit
bedraagt 16.568 motorvoertuigen.
TABEL I : overzicht brongegevens geluidregister N-35
Omschrijving

N-35
dag

avond

nacht

- intensiteit lichte motorvoertuigen

838.7

423

136.5

- intensiteit middelzw vrachtw.

63.8

18.8

14.7

- intensiteit zware vrachtwagens
- totaal intensiteit per periode

46.6

13.5

18.6

13.389

1821

1358

Voor de representatieve snelheid op de N-35 is gerekend met 80 en 75 km/uur voor lichte
voertuigen/middelzwaar vrachtverkeer respectievelijk zwaar vrachtverkeer conform het
geluidregister. Het wegdek is referentiewegdek (DAB).
De gegevens van de Van der Capellenweg, afkomstig uit de verkeersmlieukaart, zijn door de
gemeente Raalte aangeleverd (zie bijlage I).
In tabel II zijn de gehanteerde verkeersgegevens opgenomen.
TABEL II : overzicht weg- en verkeersgegevens uit tellingen 2003
omschrijving

Van der Capellenweg
ten westen Vlaminckhorstweg

- etmaalintensiteit jaar 2024 weekdag

ten oosten Vlaminckhorstweg

3688

4241

- dag/avond/nachtuurintensiteit %

6.59/3.61/0.81

6.59/3.61/0.81

- percentage lichte motorvoertuigen D/A/N

90.72/90.5/91.9

90.72/90.5/91.9

- percentage middelzw vrachtw. D/A/N

7.31/7.53/6.15

7.31/7.53/6.15

- percentage zware vrachtwagens D/A/N

1.97/1.96/1.96

1.97/1.96/1.96

60

60

DAB

DAB

- wettelijke rijsnelheid km/uur
- wegdektype
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2.2

Berekende geluidbelasting en toetsing
Artikel 3.4 en 3.5 Reken en meetvoorschrit geluid 2012
De ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder toe te passen aftrek op de
geluidsbelasting vanwege een weg (i.v.m. het stiller worden van motorvoertuigen), van de
gevel van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van
geluidsgevoelige terreinen bedraagt :
a:
2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte
motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt
b:
5 dB voor de overige wegen
c
0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij
toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet
geluidhinder.
Toetsing van de geluidbelasting aan de grenswaarden gebeurd volgens de Wgh per weg.

2.3

Rekenmodel en resultaten
De geluidbelasting is berekend conform het gestelde in het “Reken- en meetvoorschrift
geluid 2012”. De berekening van de geluidbelasting is gemaakt volgens de standaard
rekenmethode II.
In het rekenmodel (DGMR-Geomilieu V2.30) zijn schematisch opgenomen :
- de wegen met intensiteiten,
- objecten, verharde bodemgebieden, hoogtelijnen
- waarneempunten met een waarneemhoogte van 1.5 m boven de vloer op een hoogte
van 1.5 en 4.5 m boven het maaiveld.
In het geluidregister is de hoogte van de weg opgenomen. De locale maaiveldhoogte t.h.v.
de woning bedraagt 4.5 m.
De geluidbelasting t.g.v. de N-35 en de van der Capellenweg bedraagt maximaal 48 en 42
dB en is gelijk of lager aan de voorkeursgrenswaarde.
Voor het aspect wegverkeerslawaai is sprake van een goed woon- en leefklimaat.
Voor de rekeninvoergegevens wordt verwezen naar de berekening in bijlage I.

Ing. Wim Buijvoets.
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Bijlage I
Situatie + verkeersgegevens
Gegevens rekenmodel en resultaten

woning Van der Capellenweg 23 Heino
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rekenparameters
Rapport:
Model:

Lijst van model eigenschappen
verkeerslawaai (model register)

Model eigenschap
Omschrijving
Verantwoordelijke
Rekenmethode
Aangemaakt door

verkeerslawaai (model register)
Wim
RMW-2012
Wim op 23-12-2013

Laatst ingezien door
Model aangemaakt met
Standaard maaiveldhoogte
Rekenhoogte contouren

Wim op 20-1-2014
Geomilieu V2.30
0
4

Detailniveau toetspunt resultaten
Detailniveau resultaten grids
Standaard bodemfactor
Zichthoek [grd]
Geometrische uitbreiding

Bronresultaten
Groepsresultaten
1,00
2
Volledige 3D analyse

Meteorologische correctie
C0 waarde
Maximum aantal reflecties
Reflectie in woonwijkschermen
Aandachtsgebied

Conform standaard
3,50
1
Ja
--

Max. refl.afstand van bron
Max. refl.afstand van rekenpunt
Luchtdemping
Luchtdemping [dB/km]

--Conform standaard
0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Geomilieu V2.30

20-1-2014 14:13:04

modelgegevens
Model:

ISO H
4,50
--4,50

ISO M
-----

Hdef.
Relatief
Absoluut
Absoluut
Relatief

Type
Verdeling
Intensiteit
Intensiteit
Verdeling

verkeerslawaai (model register)
- Oppervlak
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.
Lemelerveldweg-Capellenweg
N-35 uit register
N35 uit register
Lemelerveldweg-Capellenweg

Groep:

Naam
1
N-35
N-35
1

Geomilieu V2.30

Cpl
False
True
True
False

Cpl_W
1.5 dB
1.5 dB
1.5 dB
1.5 dB

Hbron
0,75
0,75
0,75
0,75

Helling
0
0
0
0

Wegdek
W0
W0
W0
W0

V(MR(D))
-----

V(MR(A))
-----

V(MR(N))
-----

V(MRP4)
-----

V(LV(D))
60
80
80
60

V(LV(A))
60
80
80
60

20-1-2014 14:13:57

modelgegevens
Model:

V(LVP4)
-----

V(MV(D))
60
80
80
60

V(MV(A))
60
80
80
60

V(MV(N))
60
80
80
60

V(MVP4)
-----

V(ZV(D))
60
75
75
60

verkeerslawaai (model register)
- Oppervlak
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

V(LV(N))
60
80
80
60

Groep:

Naam
1
N-35
N-35
1

Geomilieu V2.30

V(ZV(A))
60
75
75
60

V(ZV(N))
60
75
75
60

V(ZVP4)
-----

Totaal aantal
3688,00
0,00
0,00
4241,00

%Int(D)
6,59
--6,59

%Int(A)
3,61
--3,61

%Int(N)
0,81
--0,81

%IntP4
-----

%MR(D)
-----

%MR(A)
-----

%MR(N)
-----

20-1-2014 14:13:57

modelgegevens
Model:

%LV(D)
90,72
--90,72

%LV(A)
90,50
--90,50

%LV(N)
91,90
--91,90

%LVP4
-----

%MV(D)
7,31
--7,31

%MV(A)
7,53
--7,53

%MV(N)
6,15
--6,15

%MVP4
-----

verkeerslawaai (model register)
- Oppervlak
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

%MRP4
-----

Groep:

Naam
1
N-35
N-35
1

Geomilieu V2.30

%ZV(D)
1,97
--1,97

%ZV(A)
1,96
--1,96

%ZV(N)
1,96
--1,96

%ZVP4
-----

MR(D)
-----

MR(A)
-----

MR(N)
-----

MRP4
-----

LV(D)
220,49
838,65
838,65
253,55

LV(A)
120,49
423,00
423,00
138,56

LV(N)
27,45
136,54
136,54
31,57

LVP4
-----

20-1-2014 14:13:57

MV(D)
17,77
63,76
63,76
20,43

MV(A)
10,03
18,76
18,76
11,53

MV(N)
1,84
14,66
14,66
2,11

MVP4
-----

ZV(D)
4,79
46,59
46,59
5,51

ZV(A)
2,61
13,48
13,48
3,00

ZV(N)
0,59
18,55
18,55
0,67

verkeerslawaai (model register)
- Oppervlak
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1
N-35
N-35
1

Geomilieu V2.30

ZVP4
-----

LE (D) 63
79,61
85,72
85,72
80,21

LE (D) 125
88,12
95,25
95,25
88,73

LE (D) 250
94,32
100,63
100,63
94,93

LE (D) 500
99,56
107,58
107,58
100,17

LE (D) 1k
105,71
113,72
113,72
106,31

LE (D) 2k
102,21
109,92
109,92
102,81

LE (D) 4k
95,43
103,06
103,06
96,04

LE (D) 8k
85,58
92,23
92,23
86,18

20-1-2014 14:13:57

modelgegevens
Model:

LE (A) 125
85,56
91,05
91,05
86,17

LE (A) 250
91,77
96,36
96,36
92,38

LE (A) 500
96,97
103,48
103,48
97,58

LE (A) 1k
103,10
110,35
110,35
103,71

LE (A) 2k
99,60
106,55
106,55
100,21

verkeerslawaai (model register)
- Oppervlak
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

LE (A) 63
77,03
81,49
81,49
77,63

Groep:

Naam
1
N-35
N-35
1

Geomilieu V2.30

LE (A) 4k
92,83
99,67
99,67
93,44

LE (A) 8k
82,99
88,65
88,65
83,60

LE (N) 63
70,30
80,05
80,05
70,91

LE (N) 125
78,71
89,12
89,12
79,32

LE (N) 250
84,84
94,65
94,65
85,45

LE (N) 500
90,31
101,68
101,68
90,92

LE (N) 1k
96,56
106,67
106,67
97,17

LE (N) 2k
93,04
102,82
102,82
93,65

LE (N) 4k
86,26
95,97
95,97
86,86

20-1-2014 14:13:57

modelgegevens
Model:

LE P4 63
-----

LE P4 125
-----

LE P4 250
-----

LE P4 500
-----

LE P4 1k
-----

LE P4 2k
-----

verkeerslawaai (model register)
- Oppervlak
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

LE (N) 8k
76,29
85,48
85,48
76,89

Groep:

Naam
1
N-35
N-35
1

Geomilieu V2.30

LE P4 4k
-----

LE P4 8k
-----

20-1-2014 14:13:57

modelgegevens
Model:

Maaiveld
4,50
4,50
4,50

Hdef.
Eigen waarde
Eigen waarde
Eigen waarde

Hoogte A
1,50
1,50
1,50

Hoogte B
4,50
4,50
4,50

Hoogte C
----

Hoogte D
----

verkeerslawaai (model register)
- Oppervlak
(hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.
noordrgevel
oostgevel
zuidgevel

Groep:

Naam
1
2
3

Geomilieu V2.30

Hoogte E
----

Hoogte F
----

Gevel
Ja
Ja
Ja

20-1-2014 14:13:57

Omschr.
Lemelerveldweg-Capellenweg
N-35
835 / 14,613 / 15,252

Bf
0,00
0,00
0,00

verkeerslawaai (model register)
- Oppervlak
(hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
3
475284
489344

Geomilieu V2.30

20-1-2014 14:13:57

modelgegevens
Model:

Hoogte
5,00
5,00
4,00
7,00

Maaiveld
4,50
4,50
4,50
4,50

Hdef.
Eigen
Eigen
Eigen
Eigen
waarde
waarde
waarde
waarde

0
0
0
0

Cp
dB
dB
dB
dB

Zwevend
False
False
False
False

Refl. 63
0,80
0,80
0,80
0,80

verkeerslawaai (model register)
- Oppervlak
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.
bestaande woning
bestaande schuur
bestaande schuur
geplande woning

Groep:

Naam
1
2
3
4

Geomilieu V2.30

Refl. 125
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 250
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 500
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 1k
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 2k
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 4k
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 8k
0,80
0,80
0,80
0,80

20-1-2014 14:13:57

modelgegevens
Model:

----

ISO H
------

verkeerslawaai (model register)
- Oppervlak
(hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Omschr.
bovenzijde
bovenzijde
onderzijde
onderzijde
bovenzijde

Groep:

Naam
475284
475284
475284
475284
489344
bovenzijde talud
onderzijde talud
onderzijde talud

talud
talud
talud
talud
talud

489344
489344
489344

Geomilieu V2.30

20-1-2014 14:13:57
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1

INLEIDING

1.1

Algemeen

In opdracht van BJZ.nu is in december 2013 door Sigma Bouw & Milieu een
verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 uitgevoerd op een deel van het perceel
gelegen aan de Van der Capellenweg nr. 23 te Heino (gemeente Raalte).
De plaats en situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1 en 2.
In dit onderzoek worden allereerst de locatiegegevens, de historische gegevens ofwel het bodemgebruik
in het verleden evenals de resultaten van eventuele voorgaande bodemonderzoeken besproken.
Vervolgens wordt de bodemopbouw, geologie en geohydrologie besproken. Op basis van de resultaten
van het vooronderzoek is een onderzoekshypothese opgesteld. Het verdere onderzoek is op basis van
deze hypothese uitgevoerd.
De onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd. Aan de hand van de interpretatie van de
onderzoeksresultaten wordt een eindconclusie geformuleerd.
kwaliteitsborging:
Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2008.
Het verkennend milieukundig bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen uit het besluit
uitvoeringskwaliteit Bodembeheer (KWALIBO). Zo is de gehanteerde onderzoeksstrategie opgesteld
volgens de normen NEN-5725 en NEN-5740 en zijn de veld- en laboratoriumwerkzaamheden
uitgevoerd volgens geldende beoordelingsrichtlijnen en accreditatieschema’s.
De veldwerkzaamheden van Sigma Bouw & Milieu zijn verricht onder het procescertificaat BRL SIKB
2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) waarvoor Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd
en erkend door het ministerie van VROM. In het kader van het onderhavige onderzoek zijn de
protocollen 2001 (plaatsen van handboringen en peilbuizen t.b.v. het nemen van grond- en
grondwatermonsters) en 2002 (het nemen van grondwatermonsters) van toepassing.
Sigma Bouw & Milieu verklaart bij deze volledig onafhankelijk te zijn in de uitvoering van het onderzoek
en op geen enkele wijze gerelateerd te zijn aan de eigenaar van het te onderzoeken terrein.

1.2

Aanleiding van het verkennend milieukundig bodemonderzoek

Aanleiding tot de uitvoering van dit verkennend milieukundig bodemonderzoek vormt de wens inzicht te
verkrijgen in de kwaliteit van de bodem in verband met een bestemmingsplanwijzigingsprocedure
alsmede in het kader van geplande nieuwbouw van een woning op de onderzoekslocatie.

1.3

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en vast
te stellen of er sprake is van bodemverontreiniging. Aan de hand van dit onderzoek wordt inzicht
verkregen in hoeverre het bodemgebruik van de locatie heeft geleid tot verontreiniging.
Op basis van de onderzoeksresultaten kan een milieuhygiënische beoordeling worden gegeven ten
aanzien van de beoogde c.q. de toekomstige gebruiksmogelijkheden van de locatie.
Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging zal worden
beoordeeld of vervolgonderzoek noodzakelijk geacht wordt.

1.4

Referentiekader van het onderzoek

Teneinde de kwaliteit van de grond op de onderhavige locatie juist in te schatten is de onderzoeksopzet
van het bodemonderzoek gebaseerd op de onderzoeksstrategie voor verkennend bodemonderzoek,
onderzoeksnorm NEN 5740 (literatuur 1).
februari 2014
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1.5

Opbouw van het rapport

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde:
 vooronderzoek, (hoofdstuk 2)
 veldonderzoek, (hoofdstuk 3)
 chemisch-analytisch onderzoek, (hoofdstuk 4)
 conclusies en aanbevelingen, (hoofdstuk 5).
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2

VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek wordt voorafgaand aan het feitelijke onderzoek (veld- en chemisch-analytisch
onderzoek) uitgevoerd. Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over het vroegere en
huidige gebruik van de onderzoekslocatie en de omgeving, onder meer gericht op het vinden van
mogelijke bronnen van bodembelasting. Het vooronderzoek richt zich tevens op informatie betreffende
de bodemgesteldheid en geohydrologie van de onderzoekslocatie.
De uitwerking van het vooronderzoek is gebaseerd op de leidraad bij het uitvoeren van verkennend,
oriënterend en nader bodemonderzoek, onderzoeksnorm NEN 5725 (literatuur 9).
Afhankelijk van de aanleiding van het onderzoek en/of de initiële verdenking van een locatie wordt de
diepgang van het vooronderzoek bepaald. De norm NEN 5725 onderscheidt hiermee drie verschillende
typen vooronderzoek te weten: 1) een beperkt vooronderzoek, 2) een standaard vooronderzoek of 3)
een uitgebreid vooronderzoek.
Om te kunnen bepalen welk type vooronderzoek van toepassing is moet van de locatie eerst de
basisinformatie worden verzameld, vervolgens wordt de aanleiding van het onderzoek vastgesteld en ten
slotte wordt de mate van verdachtheid van de locatie bepaald.

2.1

Basisinformatie

In tabel 2.1 is een overzicht van de basisinformatie weergegeven.
tabel 2.1 overzicht basisinformatie
adres
plaats
gemeente
topografisch overzicht
coördinaten
kadastrale aanduiding
oppervlakte onderzoekslocatie (onderzochte deel)
toekomstig bodemgebruik
huidig bodemgebruik
voormalig bodemgebruik
ophogingen/dempingen/stortingen
opvullingen en verhardingen
toepassing van asbesthoudende bouw-, bodem- of
verhardingsmaterialen

voorgaand
bodemonderzoek
op de onderzoekslocatie

voorgaand
bodemonderzoek
in de omgeving

Van der Capellenweg nr. 23
Heino
Raalte
Zie bijlage 1
X = 213,231 Y=494,918
Gemeente Heino
sectie B nr. 3315
2
ca. 7.684 m
woning/tuin/weide
woning/erf/tuin/stallen (leegstaand)
woning/erf/tuin/stallen (veehouderij)
niet bekend
het dak van de stallen bestaat uit
mogelijk asbesthoudende dakplaten, de
aanwezigheid van asbest elders in de
bestaande bebouwing is niet uit te
sluiten

► niet bekend

Groenopslag Heino
► verkennend bodemonderzoek, 11-1989, CBB, 01-1995, Grontmij en 041998, Grontmij
conclusies:
● status: voldoende onderzocht

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Van der Capellenweg nr. 23 ten noordoosten, even buiten de
bebouwde kom van Heino (gemeente Raalte).
De topografische ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1.
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De onderzoekslocatie betreft een deel van het perceel gelegen aan de Van der Capellenweg
nr. 23 te Heino.
Op de locatie bevindt zich een bestaande vrijstaande woning, een garage, een kapschuur en drie
veestallen. Inpandig bevinden zich in de gebouwen meest betonverhardingen. Grotendeels onder de
stallen bevinden zich mestkelders.
Het onbebouwde deel van de locatie is als erf, tuin en weide in gebruik.
Ten oosten van de woning en ten noorden van de stallen bevindt zich een oprit. De oprit is deels verhard
met betonklinkers en puin.
De opdrachtgever is voornemens om de bestaande stallen af te breken. In het weiland ten westen van
de woning is de nieuwbouw van een woning gepland.
Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het terreindeel waarop de
bestemmingsplanwijziging betrekking heeft, zoals weeggegeven in bijlage 2.
2
De onderzoekslocatie, het onderzochte terreindeel, heeft een oppervlakte van ca. 7.684 m (zie bijlage
2).
In de directe omgeving van de locatie bevinden zich woningen en agrarische percelen buiten de
bebouwde kom.
Aan de zuidzijde grenst de onderzoekslocatie aan voorgelegen woningen (Van der Capellenweg 21 en
Lemelerveldseweg 1) en de aangelegen Van der Capellenweg.
Aan de west-, noord- en oostzijde grenst de onderzoekslocatie aan omliggende agrarische percelen.

2.2

Keuze type vooronderzoek

Het onderhavige bodemonderzoek betreft een verkennend bodemonderzoek in het kader van een
bestemmingsplanwijziging alsmede in het kader van de aanvraag om een bestemmingsplanwijziging en
de omgevingsvergunning voor de bouw van een woning.
Op basis van het stroomschema (figuur 1 blz.14) uit de NEN 5725 wordt in dit geval een standaard
vooronderzoek volgens hoofdstuk 6 uit de NEN 5725 uitgevoerd.

2.3

Standaard vooronderzoek

De hieronder vermelde historische gegevens zijn ontleend aan gegevens die door de opdrachtgever en
de huidige eigenaar zijn verstrekt alsmede gegevens uit het milieuarchief van de gemeente Raalte
(verkregen via dossieronderzoek), de bodematlas van de Provincie Overijssel met historisch
bodembestand, het bodemloket, topografische kaarten en het handelsbestand van de Kamer van
Koophandel.
Het uitgevoerde vooronderzoek heeft betrekking tot de onderhavige onderzoekslocatie alsmede de
aangrenzende percelen binnen een straal van 25 meter.

voormalige bodemgebruik
bodemgebruik in het verleden tot heden: (bron: opdrachtgever/gemeente/topografische kaarten)
 De onderzoekslocatie betreft een deel van het perceel gelegen aan de Van der Capellenweg
nr. 23 te Heino.
Op de locatie bevindt zich een bestaande vrijstaande woning, een garage, een kapschuur en drie
veestallen. Inpandig bevinden zich in de gebouwen meest betonverhardingen. Deels bevinden zich
onder de stallen mestkelders.
Het onbebouwde deel van de locatie is als erf, tuin en weide in gebruik.
Ten oosten van de woning en ten noorden van de stallen bevindt zich een oprit. De oprit is deels
verhard met betonklinkers en puin.
De opdrachtgever is voornemens om de bestaande stallen af te breken. In het weiland ten westen
van de woning is de nieuwbouw van een woning gepland.
Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het terreindeel waarop de
bestemmingsplanwijziging betrekking heeft, zoals weeggegeven in bijlage 2.
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De onderzoekslocatie, het onderzochte terreindeel, heeft een oppervlakte van ca. 7.684 m (zie
bijlage 2).
 Op de locatie bevindt was geruime tijd een veehouderijbedrijf gevestigd. De activiteiten van het
veehouderijbedrijf zijn enkele jaren geleden beëindigd.
 Op basis van oude topografische kaarten vanaf 1890 is op de onderzoekslocatie enige bebouwing te
herkennen.
Op basis van een vermelding uit 1831 blijkt dat zich op een deel van de onderzoekslocatie destijds al
een woning van een landbouwer bevond. Het grootste deel van de onderzoekslocatie was destijds als
bouwland in gebruik.
 Ten behoeve van de bestaande bebouwing zijn de volgende bouwvergunningen verleend:
►1968, aanbrengen wc en douche
►1968, veranderen kippenschuur (asbest dak)
►1969, bouw van een bedrijfswoning
►1970, bouw varkensstal
►1975, bouw garage
►1975, bouw varkensstal
►1984, bouw houtschuur (golfplaat dak)
►1985, vergroten woonhuis
►1985, vervangen schuur (golfplaat dak)
►1990, vernieuwen varkensstal (golfplaat dak)
►1992, overkapping varkenshok (asbestvrij golfplaat dak)
 Ten behoeve van de locatie zijn de volgende milieuvergunningen verleend:
►30-11-1971, oprichtingsvergunning voor een varkensfokbedrijf met propaaninstallatie, en
bovengrondse dieselolietank
►10-05-1977, uitbreidingsvergunning voor een varkensfokbedrijf
►16-01-2007, revisievergunning voor een varkensfokbedrijf met bovengrondse dieselolietank en
spoelplaats
►14-12-2011, intrekken vergunning
 De locatie wordt in het handelsregister van de Kamer van Koophandel vermeld onder:
►J.W.A. Kogelman
onder- of bovengrondse brandstoftanks: (bron: opdrachtgever/eigenaar/provincie)
 Aan de oostzijde van de kapschuur bevindt zich een bovengrondse dieselolietank. De tank met een
inhoud van 650 liter staat in een lekbak.
Op basis van de provinciale bodeminformatiekaart wordt op de locatie Van der Capellenweg 23
melding gemaakt van een ondergrondse brandstoftank. Deze informatie blijkt niet uit de beschikbare
informatie uit het gemeentelijk archief. Ook de opdrachtgever is niet bekend met de (voormalige)
aanwezigheid van een ondergrondse brandstoftank op de locatie.
Er is geen andere informatie omtrent de eventuele aanwezigheid of voormalige aanwezigheid van
boven- of ondergrondse brandstoftanks op de onderzoekslocatie.
aanwezigheid van asbest
(bron: opdrachtgever/gemeente)
 De daken van de stallen bestaan uit mogelijk asbesthoudende dakplaten.
Een deel van het dak van de meest zuidelijk gelegen stal en het dak van de kapschuur is niet
voorzien van een afwateringsgoot die ervoor zorgt dat evt. emissie van asbestvezels (door
weersinvloeden) naar de onderliggende bodem wordt voorkomen.
De overige daken zijn voorzien van afwateringsgoten welke uitmonden in putten.
De aanwezigheid van asbesthoudend materiaal elders in de bestaande bebouwing is niet uit te
sluiten.
Op basis van de provinciale asbestsignaleringskaart geldt voor de onderzoekslocatie een grote kans
op de aanwezigheid van asbest.
Er is geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem.
voormalige en huidige potentieel belastende agrarische en bedrijfsactiviteiten
(bron: opdrachtgever/ eigenaar/ gemeente/ provincie)
 Op de locatie Van der Capellenweg nr. 23 te Heino was geruime tijd een veehouderijbedrijf
gevestigd.
Aan de oostzijde van de kapschuur bevindt zich een bovengrondse dieselolietank. De tank staat in
een lekbak.
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Centraal in de meest zuidelijk gelegen veestal bevond zich een kast waar diergeneesmiddelen en
een kleine hoeveelheid bestrijdingsmiddelen werd bewaard.
Ten oosten van de woning, naast de oprit, bevindt zich een spoelplaats. Hier werden in het verleden
veewagens ontsmet.
Ten westen van de kapschuur bevindt zich een opslag van vaste mest op een betonplaat.
Er is geen andere informatie omtrent evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende activiteiten
(verbranding afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) op de onderzoekslocatie.
Er is geen andere informatie omtrent evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende calamiteiten op
de onderzoekslocatie.
In de directe omgeving van de onderzoekslocatie bevinden zich enkele woningen en agrarische
percelen buiten de bebouwde kom.
Het is op voorhand onbekend of activiteiten in de directe omgeving negatieve invloed hebben (gehad)
op de bodemkwaliteit t.p.v. de onderhavige onderzoekslocatie.

verrichte handelingen met grond, verhardingsmateriaal en/of afval:
(bron: opdrachtgever/gemeente)
 Er is geen informatie omtrent evt. gedempte watergangen/sloten op de onderzoekslocatie.
 Ten noorden en oosten van de stallen bevindt zich een met gebroken puin verharde oprit.
Er is geen andere informatie omtrent evt. opgebrachte gebiedsvreemde grond (ophogingen),
verhardingsmateriaal, puinmateriaal en/of afval op de locatie.
ondergrondse infrastructuur in het heden verleden:
 geen informatie

(bron: opdrachtgever)

archeologische waarden:
 geen informatie

(bron:gemeente/provincie)

niet gesprongen explosieven:
 geen informatie

(bron:gemeente/provincie)

huidige bodemgebruik
huidige bodemgebruik van de locatie:
(bron:opdrachtgever/terreininspectie)
 In de huidige situatie heeft de onderzoekslocatie een woonfunctie. De veestallen staan momenteel
leeg.
aanwezigheid van asbest:
(bron:opdrachtgever/terreininspectie)
 De daken van de stallen bestaan uit mogelijk asbesthoudende dakplaten.
Een deel van het dak van de meest zuidelijk gelegen stal en het dak van de kapschuur is niet
voorzien van een afwateringsgoot die ervoor zorgt dat evt. emissie van asbestvezels (door
weersinvloeden) naar de onderliggende bodem wordt voorkomen.
De overige daken zijn voorzien van afwateringsgoten welke uitmonden in putten.
De aanwezigheid van asbesthoudend materiaal elders in de bestaande bebouwing is niet uit te
sluiten.
Op basis van de provinciale asbestsignaleringskaart geldt voor de onderzoekslocatie een grote kans
op de aanwezigheid van asbest.
Er is geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem.
huidige verdachte/bedrijfsmatige/bodembelastende activiteiten:
(bron:opdrachtgever/gemeente)
 Aan de oostzijde van de kapschuur bevindt zich een bovengrondse dieselolietank. De tank staat in
een lekbak.
Op de onderzoekslocatie vinden, voor zover bekend, thans geen andere bodembelastende
activiteiten plaats.
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verhardingslagen:
(bron:opdrachtgever/terreininspectie)
 Ten noorden en oosten van de stallen bevindt zich een met gebroken puin verharde oprit. Een deel
van de oprit is verhard met betonklinkers.

toekomstige bodemgebruik
geplande herinrichting/ bouwplannen:
(bron:opdrachtgever)
 de bestaande stallen worden volgens planning afgebroken, op de locatie is de bouw van een woning
gepland
geplande bedrijfsactiviteiten:
 niet bekend

(bron:opdrachtgever)

geplande potentieel bodemverontreinigende activiteiten:
 niet bekend

(bron:opdrachtgever)

geologie en bodemsamenstelling:
De ondiepe geologie in het onderzoeksgebied is afgeleid van de Grondwaterkaart van Nederland,
(TNO/DGV 1976).
Hoewel de dikte van de verschillende lagen van plaats tot plaats kan variëren is de volgorde van de
aangetroffen lagen in het onderzoeksgebied constant.
De lithostratigrafie wordt in het onderstaande beschreven.
De bovenste laag, de deklaag, (ca. 3-5 m+NAP) is in het boven Holoceen afgezet. De holocene
veenafzettingen zijn in het gebied Emmen slechts plaatselijk aanwezig, alleen in beekdalen.
De bovenste laag, het holocene pakket, is van plaats tot plaats zeer wisselend van opbouw.
Het holocene-pakket bestaat voornamelijk uit afzettingen van de formatie van Drenthe en Twente.
De formatie van Drenthe bestaat voornamelijk uit keileem alsmede uit fijne tot grove zanden.
De formatie van Twente bestaat uit fluvioperiglaciale zanden en beekzanden, bestaande uit matig fijn tot
matig grof, soms lemig, zand. Plaatselijk komen gyttalaagjes en grindafzetting (Scandinavisch
materiaal) voor. Plaatselijk komen, door de wind afgezette, dekzanden voor, het betreft zeer fijne tot
matig fijne, leemarme zanden.
De deklaag heeft een dikte welke varieert van enkele decimeters tot ca. 20 meter (nabij het Hunzedal).
Onder de deklaag bevindt zich een fijne tot matig fijne zandlaag bestaande uit afzettingen van de
formaties van Peelo en Eindhoven. Deze fijne zandlaag heeft een dikte van ca. 30 meter.
De formatie van Peelo bestaat uit fijne soms sterk lemige zanden met weinig klei.
De formatie van Eindhoven bestaat voornamelijk uit eolische fijne tot zeer fijne zanden met plaatselijk
grind, leem en veen.
Op grotere diepte, van ca. 20 m-NAP tot 60 m-NAP bevinden zich matig fijne tot grove zanden
behorende tot de formatie van Urk. Plaatselijk is, met name in het oosten, in dit pakket Cromer-klei
afgezet.

februari 2014

10

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Van der Capellenweg nr. 23 te Heino

geohydrologie:
Voor de beschrijving van de geohydrologie in het onderzoeksgebied is gebruik gemaakt van de
Grondwaterkaart van Nederland, (TNO/DGV 1976).
De geschematiseerde geohydrologische opbouw is gebaseerd op lithologische-, hydrochemische- en
geofysische gegevens.
Gezien de beperkte verbreiding van scheidende lagen en aaneensluiting van de scheidende lagen,
bestaan regionaal grote verschillen in de samenstelling en de dikte van de aanwezige watervoerende
pakketen.
Het eerste watervoerend pakket is slechts plaatselijk als zelfstandig pakket te onderscheiden. In de
meeste gevallen wordt het eerste watervoerende pakket tot h et bovenste deel van het tweede en soms
derde watervoerend pakket gerekend. Het eerste watervoerend pakket bestaat voornamelijk uit fijne tot
grove zand (formatie van Twente).
Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van ca. 30 meter.
Het tweede watervoerend pakket bestaat uit fijne tot matig fijne zanden (formaties Peelo en Eindhoven).
In tabel 2.2 is de geohydrologische opbouw weergegeven.
tabel 2.2
diepte
m-mv
0-20

geohydrologische opbouw
beschrijving

formatie

Eenheid

slibhoudende fijne zanden, veen, keileem

Drenthe/Twente

Deklaag

20-115

fijn tot matig fijne zanden

1 +2 +3 watervoerend
pakket

115-175

kleien en zanden

o.a. Peelo
Eindhoven
Urk /Harderwijk

e

e

e

e

3 scheidende laag
De stromingsrichting van het ondiepe grondwater van het eerste watervoerend pakket is in dit onderzoek
niet vastgesteld.

financieel-) juridische situatie
In tabel 2.3 zijn de financieel- juridische aspecten weergegeven.
tabel 2.3
financieel/juridische aspecten
kadastrale gegevens gemeente Heino, sectie B, nr. 3351
opdrachtgever/
belanghebbende
rechtspersonen
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2.4

Hypothese

Volgens de onderzoeksnorm NEN 5740 dient, m.b.t. de aanwezigheid van eventuele
bodemverontreiniging, vooraf een onderzoekshypothese te worden opgesteld. De hypothese kan worden
opgesteld op basis van bekende (historische) gegevens, uit de betrokken informatie kan blijken dat de
onderzoekslocatie, vooraf, als “verdacht” of “onverdacht” wordt aangemerkt.
Op basis van de historische informatie uit het vooronderzoek blijkt dat zich op de locatie Van der
Capellenweg nr. 23 te Heino geruime tijd een veehouderijbedrijf was gevestigd.
Aan de oostzijde van de kapschuur bevindt zich een bovengrondse dieselolietank. De tank staat in een
lekbak.
Centraal in de meest zuidelijk gelegen veestal bevond zich een kast waar diergeneesmiddelen en een
kleine hoeveelheid bestrijdingsmiddelen werd bewaard.
Ten oosten van de woning, naast de oprit, bevindt zich een spoelplaats. Hier werden in het verleden
veewagens ontsmet.
De bovengrondse dieselolietank, de vm. bestrijdingsmiddelenkast en de spoelplaats zijn in dit onderzoek
separaat onderzocht. Het onderzoek t.p.v. deze deellocaties is uitgevoerd volgens de
onderzoeksstrategie voor verdachte locatie met een plaatselijk bodembelasting met een duidelijke
verontreinigingskern, volgens NEN 5740, paragraaf 5.3, strategie VEP (literatuur 1).
Er is geen andere informatie over andere (voormalige) potentieel verdachte deellocaties (bronnen) of
(voormalige) bodembedreigende activiteiten op de onderzoekslocatie, t.p.v. het onderzochte
onbebouwde deel. Het overige deel van de onderzoekslocatie is in eerste aanleg als milieuhygiënisch
"onverdacht" aangemerkt. Op basis van deze hypothese is het bodemonderzoek op het overige deel van
de onderzoekslocatie uitgevoerd conform de bijbehorende onderzoeksstrategie, volgens NEN 5740,
paragraaf 5.1, strategie voor onverdachte locaties (ONV) (literatuur 1).
Op basis van informatie van de provinciale bodematlas wordt op de locatie Van der Capellenweg 23
melding gemaakt van een ondergrondse brandstoftank.
De (voormalige) aanwezigheid van een ondergrondse brandstoftank blijkt niet uit informatie van de
opdrachtgever en niet uit informatie uit het gemeentelijk archief.
Aangezien de situering van een evt. ondergrondse brandstoftank niet bekend is, is deze tank in dit
onderzoek niet als een verdachte locatie onderzocht.
In tabel 2.4 is de gehanteerde onderzoeksstrategie weergegeven.
tabel 2.4

gehanteerde onderzoeksstrategie
mogelijke verontreiniging
Grond

grondwater

onderzoeksstrategie

minerale olie/BTEXN

minerale olie/BTEXN

VEP

bestrijdingsmiddelenkast
2
(ca. 1 m )

EOX

-

VEP (zonder
grondwateronderzoek)

spoelplaats
2
(ca. 40 m )

minerale olie, zware metalen

minerale olie/zware metalen VEP

overige deel van de locatie
2
(ca. 7.684 m )

-

-

(deel)locatie
bovengrondse dieselolietank
2
(ca. 5 m )

ONV

Gezien de marginale hoeveelheid bestrijdingsmiddelen welke op de locatie in opslag zijn geweest
alsmede het feit dat de opslagkast zich op een betonverharding bevindt wordt op basis van het
vooronderzoek verwacht dat deze bodembelasting niet heeft geleid tot verontreiniging van het
grondwater. In deze fase van het onderzoek is t.p.v. de vm. bestrijdingsmiddelenkast in eerste instantie
alleen de grond onderzocht.
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Bij de toetsing van de hypothese wordt een enkele overschrijding van de achtergrondwaarde
geïnterpreteerd als “onverdachte locatie”. Dit geldt vooral voor parameters welke van nature verhoogd
aanwezig zijn en de achtergrondwaarde overschrijden.
Het opgeboorde monstermateriaal op de onderzoekslocatie is in dit onderzoek visueel beoordeeld op de
aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. Opgemerkt dient te worden dat asbestanalyses geen deel
uitmaken van uitgevoerde analyses in het kader van de NEN-5740. Onderhavig onderzoek betreft geen
asbest onderzoek in bodem volgens NEN-5707 of NEN-5897.
Tevens dient opgemerkt te worden dat het aanwezige puinmateriaal en/of (half)verhardingsmaterialen op
de locatie niet chemisch-analytisch zijn onderzocht.

3

VELDONDERZOEK

In dit hoofdstuk wordt het uitgevoerde veldwerkonderzoeksprogramma beschreven. Daarnaast worden
de resultaten van het veldonderzoek weergegeven.

3.1

Uitvoering van het veldonderzoek

Het veldonderzoek is uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000 en conform de eisen uit de
VBK-protocollen 2001 en 2002.
Het onderzoeksprogramma is ruimtelijk weergegeven in bijlage 2. In deze bijlage zijn alle geplaatste
boringen geprojecteerd.
plaatsen van boringen en peilbuizen
Het uitvoeren van boringen, het plaatsen van de peilbuizen en het nemen van grondmonsters heeft
plaatsgevonden op 10 december 2013.
Het bemonsteren van het grondwater is conform NEN-5740 ca. een week tijd na plaatsing van de
peilbuis op 18 december 2013 uitgevoerd.
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door en onder toezicht van dhr. A. van Wuykhuyse en dhr. M.
van Wuykhuyse erkende en geregistreerde veldwerkers van Sigma Bouw & Milieu te Emmen. Bedrijfsen persoonerkenningen zijn weergegeven op de internetsite van Bodem+
(http//www.senternovem.nl/bodemplus/erkenningen).
Een onafhankelijkheidsverklaring is opgenomen in bijlage 6.
Voorafgaand aan het plaatsen van boringen is een locatie-inspectie gehouden. Op basis van de locatie
inspectie zijn in algemene zin geen bijzonderheden aangetroffen. Tijdens de terreininspectie is
geconstateerd dat de daken van de stallen en kapschuur bestaan uit mogelijk asbesthoudende
dakplaten.
Een deel van het dak van de meest zuidelijk gelegen stal en het dak van de kapschuur is niet voorzien
van een afwateringsgoot die ervoor zorgt dat evt. emissie van asbestvezels (door weersinvloeden) naar
de onderliggende bodem wordt voorkomen.
Alle geplaatste boringen zijn zodanig ruimtelijk verspreid over de onderzoekslocatie dat een zo
representatief mogelijke indruk van de onderzoekslocatie wordt verkregen.
Alle boringen zijn uitgevoerd met behulp van een edelmanboor en geplaatst conform de eisen uit het
VKB-protocol 2001.
De positionering van alle boringen is weergegeven in bijlage 2.
bovengrondse dieselolietank
Ter plaatse van deze deellocatie is een boring geplaatst tot ca. 2.0 m-mv. Deze boring is doorgezet tot in
het freatisch grondwater en ten behoeve van de bemonstering van het grondwater afgewerkt met een
peilbuis, filtertraject van ca. 2.35-3.35 m-mv.
opslag bestrijdingsmiddelen
Ter plaatse van deze deellocatie is een boring geplaatst tot ca. 1.0 m-mv.
februari 2014
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wasplaats
Ter plaatse van de wasplaats zijn drie boringen geplaatst tot 2.0 m-mv.
Eén boring is doorgezet tot in het freatisch grondwater, deze boring is ten behoeve van de bemonstering
van het grondwater afgewerkt met een peilbuis, filtertraject van ca. 2.25-3.25m-mv.
overige deel van de locatie
Op het overige deel van de onderzoekslocatie zijn in totaal, gelijkmatig verdeeld, drie-en-twintig
boringen geplaatst. Alle boringen zijn doorgezet tot in de aanwezige deklaag (0.5 m-mv). Zeven boringen
zijn doorgezet tot 1.0 m-mv. Zes boringen zijn doorgezet max. ca. 2.0 m-mv. Eén boring is doorgezet tot
in het freatisch grondwater, deze boring is ten behoeve van de bemonstering van het grondwater
afgewerkt met een peilbuis, filtertraject van max. 2.9-3.9 m-mv.
Opgemerkt wordt dat de peilbuis t.p.v. de wasplaats is gecombineerd met het overige deel van de
locatie.
De geplaatste peilbuizen zijn opgebouwd uit 1 meter HDPE peilfilter omstort met filtergrind.
Het filtergrind zorgt voor een goede instroming van het grondwater in het filter, daarnaast voorkomt het
dat het filter dichtslibt. Het peilfilter bevindt zich 0.5 meter beneden het grondwaterniveau.
Boven het peilfilter bevindt zich blinde HDPE opzetbuis, omstort met bentoniet (zwelklei).
De zwelklei dient ervoor te zorgen dat toestroming vanuit de bovengrond wordt voorkomen.
De peilbuizen zijn geplaatst conform de eisen uit het VKB-protocol 2001.
monstername grond
Het vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, o.a. de
korrelgrootteverdeling (textuur), kleur en eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken.
Na de zintuiglijke beoordeling is het bodemmateriaal in trajecten van 0.5 meter of per afwijkende
bodemlaag bemonsterd.
Grondmonsters t.b.v. analyse op vluchtige aromaten zijn m.b.v. een steekbus bemonsterd.
Grondmonsters zijn genomen conform de eisen uit het VBK-protocol 2001.
monstername grondwater
Om een representatief grondwatermonster te verkrijgen is de peilbuis, na plaatsing en voor
monstername, grondig (3 maal de inhoud van het peilfilter) afgepompt. Voorafgaand aan de
bemonstering is de grondwaterstand t.o.v. het maaiveld ingemeten.
Grondwatermonsters zijn genomen conform de eisen uit het VBK-protocol 2002 en NEN-5744 (literatuur
11).
Tijdens de monstername van het grondwater is in het veld de zuurgraad (pH) en de elektrische
geleidbaarheid (EGV) bepaald.

3.2

Resultaten van het veldonderzoek

Bodemopbouw
De boorprofielbeschrijvingen van alle verrichte boringen met bijbehorende zintuiglijke waarnemingen zijn
grafisch uitgewerkt en opgenomen in bijlage 3.
In tabel 3.1 is op basis van de waarnemingen de lokale bodemopbouw beschreven.
tabel 3.1
lokale bodemopbouw
bodemlaag
hoofdbestanddeel
m-mv
0.0-0.8
zand
0.8-2.2
zand
2.2-3.9
zand
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Kleur

matig fijn
matig fijn
matig fijn

donkerbruin/grijs
crème/geel
beige/geel
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Veldmetingen grondwater
De resultaten van de veldwaarnemingen van het grondwater zijn in tabel 3.2 weergegeven.
tabel 3.2
Peilbuis

1
2
3

veldwaarnemingen grondwater
filtertraject grondwaterstand voorpompen pH
m-mv
m-mv
liter
2.35-3.35
2.9-3.9
2.25-3.25

1.56
2.26
1.61

7
7
7

6.21
6.44
5.85

EGV
geleidingsvermogen
µS/cm
290
320
270

troebelheid
(NTU)
6.09
3.44
12.89

Zintuiglijke waarnemingen
grond
Het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op eventuele afwijkingen.
De zintuiglijke waarnemingen zijn omschreven en grafisch weergegeven in bijlage 3.
De zintuiglijke waarnemingen van het bodemmateriaal zijn in tabel 3.3 beschreven.
tabel 3.3
boring

Zintuiglijke waarnemingen grond
Diepte
zintuiglijke waarnemingen
m-mv
5
0.1.0-0.8
puinsporen
6
0.0-0.8
zwak puinhoudend
7
0.0-0.5
sterk puinhoudend
8
0.1-0.6
puinsporen
9
0.1-0.7
puinsporen
10
0.2-0.6
puinsporen
17
0.4-0.5
puinsporen
18
0.0-0.5
puinsporen
19
0.0-0.2
sterk puinhoudend
20
0.0-0.3
sterk puinhoudend
21
0.0-0.20.
sterk puinhoudend
23/24
0.0-0.5
puinsporen
26
0.0-0.4
zwak puinhoudend, gestaakt op 0.4 m-mv
27
0.0-0.5
puinsporen
ter plaatse van de oprit aan de oostzijde en noordzijde van de stallen bevindt zich laag
halfverharding bestaande uit gebroken puin vermengd met zand

grondwater
Het bemonsterde grondwater bevatte geen zintuiglijk waarneembare afwijkingen.
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asbest
Op de locatie is een verkennend bodemonderzoek asbest in bodem uitgevoerd volgens NEN-5707. Voor
de onderzoeksresultaten de conclusies omtrent asbest in bodem wordt verwezen naar het uitgevoerde
onderzoek (ref. Sigma Bouw & Milieu, 13-M6781-01).
Het opgeboorde monstermateriaal (grond) uit de geplaatste handboringen is zintuiglijk beoordeeld op de
aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. Op basis van zintuiglijke waarnemingen van het
opgeboorde monstermateriaal is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen, wel zijn in het opgeboorde
materiaal puindeeltjes waargenomen. Opgemerkt wordt dat in dit onderzoek handboringen zijn
uitgevoerd met een 7 cm edelman boor de trefkans op het aantreffen van asbesthoudend materiaal
(t.g.v. verdringing van materiaal) is kleiner dan bij het graven van inspectiegaten volgens NEN-5707. Bij
het graven van proefgaten of proefsleuven ontstaat een beter beeld van eventueel aanwezig
bodemvreemd materiaal.
Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de
bodem/puin/halfverhardingsmateriaal geen onderdeel uitmaakt van het onderhavige onderzoek dat
volgens NEN-5740 is uitgevoerd. Het onderhavige onderzoek kan daarom geen uitspraak doen over de
aan- of afwezigheid van asbest in de bodem/puin/halfverhardingsmateriaal op de onderhavige locatie.
Opgemerkt dient te worden dat geen asbestanalyses van grond en/of puin e.d. hebben plaatsgevonden.
Asbestanalyses maken geen deel uit van verkennend bodemonderzoek in het kader van de NEN-5740.
Tevens wordt opgemerkt dat de zintuiglijke beoordeling op asbest en de locatie-inspectie in dit kader niet
opgevat dient te worden als een onderzoek uitgevoerd op basis van NEN-5707 (asbestonderzoek in
grond) en/of NEN-5897 (monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en
recyclinggranulaat).
Overigens wordt in algemene zin opgemerkt dat in de bodem aanwezig puinmateriaal asbest kan
bevatten.
Alleen een asbestonderzoek volgens P2018 /NEN-5707 geeft meer zekerheid over de aanwezigheid van
asbest in de bodem.
De chemische samenstelling van het aanwezige halfverhardingsmateriaal op de locatie is niet in dit
onderzoek onderzocht.
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4

CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK

In dit hoofdstuk worden de uitvoering, het toetsingskader en de resultaten van de chemische analyses
besproken. Vervolgens worden de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek geïnterpreteerd
Het chemisch onderzoek van grond is uitgevoerd door het NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerde
milieulaboratorium van SGS BV (certificaat L092).
Alle analyses zijn geanalyseerd volgens het accreditatieschema AS3000 “laboratoriumanalyses voor
milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor SGS is geaccrediteerd en erken door het ministerie van
VROM.
De conservering van grond- en grondwatermonsters is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001
“conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsters”.

4.1

Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderzoek

grond
Teneinde in het kader van het verkennend bodemonderzoek een indruk te krijgen van de algemene
kwaliteit van de grond zijn de grondmonsters, welke tijdens het veldonderzoek zijn genomen, in het
laboratorium met elkaar gemengd tot grondmengmonsters.
Van het totaal aantal genomen grondmonsters op de locatie zijn acht grond(meng)monsters
samengesteld en geanalyseerd.
grondwater
Uit de geplaatste peilbuizen is per peilbuis een grondwatermonster genomen en geanalyseerd.
In onderstaande tabel 4.1 wordt de samenstelling van de grondmengmonsters, grondwatermonsters, de
monsternamediepte en de uitgevoerde analyses weergegeven.
tabel 4.1 Analyse-schema
Monstercode

boringnummer(s)

diepte (m-mv)

grond
1 (bg.tank)
1
0.0-0.2 m-mv
2 (vm. opsl. Bestrijd.mid) 8
0.1-0.5 m-mv
3 (wasplaats)
3+25+28
0.0-0.5 m-mv
4 (MM1)
2+4+11 t/m 14+16+22 0.0-0.5 m-mv
5 (MM2)
5+10+17+20+21+24+27 0.0-0.5 m-mv
6 (MM3)
6+9+18+19+23+26 0.0-0.5 m-mv
7 (MM4)
2+3+4
0.8-2.0 m-mv
8 (MM5)
5 t/m 10
0.6-2.0 m-mv
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zintuiglijke
waarnemingen

pu
pu
pu
-

analysepakket

minerale olie/BTEXN+AS3000
(*)
NEN-grond +EOX+AS3000
(*)+
NEN-grond AS3000
(*)
NEN-grond +AS3000
(*)
NEN-grond +AS3000
(*)
NEN-grond +AS3000
(*)
NEN-grond +AS3000
(*)
NEN-grond +AS3000
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vervolg tabel 4.1 Analyse-schema
Monstercode

boringnummer(s)

diepte (m-mv)

zintuiglijke
waarnemingen

grondwater
1 (peilbuis)
2 (peilbuis)
3 (peilbuis)

1
2
3

2.35-3.35 m-mv
2.9-3.9 m-mv
2.25-3.25 m-mv

-

analysepakket

(**)

NEN-grondwater +AS3000
(**)
NEN-grondwater +AS3000
(**)
NEN-grondwater +AS3000

(1)

verklaring van de gebruikte afkortingen en codes:
* NEN-grond
=
Standaard Pakket Grond omvat AS3000 voorbehandeling, 9 zware metalen,
PAK (10-VROM), minerale olie (GC), PBC’s, droge stof, organische stof en
lutum;
**NEN-water
=
Standaard Pakket Grondwater omvat AS3000 voorbehandeling zware metalen,
vluchtige aromaten (incl. naftaleen), chloorhoudende oplosmiddelen,
chloorbenzenen, minerale olie, styreen en bromoform;
Zware metalen
=
barium (Ba)/cadmium (Cd)/Cobalt(Co)/koper (Cu)/lood (Pb)/nikkel (Ni)/zink
(Zn)/Molybdeen (Mo)/kwik(Hg);
Vluchtige aromaten=
Benzeen (B), Tolueen (T), Ethylbenzeen (E), Xylenen (X), Naftaleen (N)
Styreen (S) (BTEXNS);
PCB
=
Polychloorbifenylen;
PAK
=
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen;
VOH
=
Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen;
Bromoform
=
Tribroommethaan;
EOX
=
Extraheerbare Organo Halogenen
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4.2

Toetsingscriteria grond en grondwater

Om de kwaliteit van de bodem en de mate van verontreiniging te kunnen beoordelen, zijn de
analyseresultaten van grondmonsters getoetst aan de geldende toetsingswaarden;
1) de achtergrondwaarde (AW-2000) zoals opgenomen in bijlage B van “de Regeling
Bodemkwaliteit” (Staatscourant 22335, 02 november 2012) (literatuur 5)
2) de interventiewaarde zoals opgenomen in tabel 1 van “de Circulaire Bodemsanering”,
(Staatscourant 16675, 27 juni 2013) (literatuur 6)
De toetsing van de meetresultaten is uitgevoerd middels BoToVa, de Bodem Toets Validatie Service van
de overheid voor grond, grondwater en waterbodem. BoTova gaat uit van het wettelijk kader dat per 1 juli
2013 van kracht is.
In de BoToVa toetsing worden de meetwaarden gecorrigeerd/teruggerekend voor de “standaard bodem”
(humus=10% en lutum=25%).
Generiek toetsingskader
Voor de beoordeling van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters wordt gebruik
gemaakt van de achtergrondwaarden grond zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit, de
streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater zoals opgenomen in de
Circulaire bodemsanering.
Achtergrondwaarde (AW-2000):
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft de kwaliteit weer die 'van nature' voorkomt in de bodem van
natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door
lokale verontreinigingsbronnen.
De achtergrondwaarden zijn opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit en zijn gebaseerd
op het onderzoek ‘Achtergrondwaarden 2000’. Hierin zijn gehalten vastgesteld van
een groot aantal stoffen in bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland.
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft het niveau aan waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit.
Bij overschrijding van de achtergrondwaarde is er sprake van bodemverontreiniging.
Tussenwaarde:
De gemiddelde waarde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde (S+I)/2, hierna te noemen
'tussenwaarde'(T), wordt gehanteerd om aan te geven dat bij overschrijding de kans aanwezig is dat er
sprake is van een ernstige verontreiniging, ofwel dat nader onderzoek noodzakelijk is.
Een nader onderzoek wordt uitgevoerd indien er een vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstig
geval van bodemverontreiniging.
De tussenwaarde heeft geen wettelijke status maar is een indicatieniveau voor het uitvoeren van
aanvullend onderzoek
Interventiewaarde:
De interventiewaarde (I) geeft aan dat bij overschrijding van deze waarde de functionele eigenschappen
die de bodem heeft voor mens, plant en dier ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd.
Is er sprake van een ernstige bodemverontreiniging en wordt de interventiewaarde in meer dan
3
3
25 m grond of 100 m grondwater (bodemvolume) overschreden, dan kan er noodzaak zijn tot sanering.
De saneringsurgentie wordt bepaald door blootstellingsrisico's van mens, dier en plant en de
verspreidingsrisico's van de betreffende stoffen (actuele risico’s).
De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de volksgezondheid en het milieu (onderzoek
RIVM).
Bij de beoordeling van bodemverontreiniging aan de hand van de genoemde toetsingswaarden spelen
nog een aantal aspecten een rol. Rekening dient te worden gehouden met het feit dat de mobiliteit van
stoffen in de bodem en daardoor de verspreiding van stoffen afhankelijk is van diverse
bodemkenmerken. Daarnaast speelt de bestemming en het gebruik van de locatie in de huidige situatie
alsmede de toekomstige situatie, een grote rol bij de beoordeling van de risico's voor het milieu.

februari 2014

19

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Van der Capellenweg nr. 23 te Heino

4.3

Analyseresultaten en interpretatie

In deze paragraaf zijn de resultaten van de chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters,
gerelateerd aan toetsingswaarden, weergegeven in tabelvorm. Na elke tabel worden de
onderzoeksresultaten besproken.
In bijlage 4 zijn van alle uitgevoerde analyses de analysecertificaten van SGS BV opgenomen.
4.3.1 Milieuhygiënische kwaliteit grond
boven- en ondergrond (0.0-2.0 m-mv)
In tabel 4.2 en 4.3 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de
toetsingswaarde.
tabel 4.2: gemeten gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Monster ID
Klant Ref.
Bodemtraject (m-mv)
Bodemtype
Zintuiglijke w aarnemingen
BoToVa Monster Conclusie

Overschrijding AW

Voldoet aan AW

Voldoet aan AW

Toetsingsw aarden
Parameter
SGS 1
BTV 1
BW 1
IW
TW
AW
Eenheid
Algem een
1,4
%
Korrelgroottefractie
-89
% m/m
Droge stof
1,1
%
Organisch stof
1. Metalen
–
mg/kg
barium (Ba)
13
6,8
0,6
mg/kg
cadmium (Cd)
190
102,5
15
mg/kg
kobalt (Co)
190
115
40
mg/kg
koper (Cu)
36
18,08
0,15
mg/kg
kw ik (Hg)
530
290
50
mg/kg
lood (Pb)
190
95,75
1.5*
mg/kg
molybdeen (Mo)
100
67,5
35
mg/kg
nikkel (Ni)
720
430
140
mg/kg
zink (Zn)
3. Arom atische stoffen
≤AW
0,070
1,1
0,65
0.20*
mg/kg
benzeen
≤AW
0,070
110
55,1
0.20*
mg/kg
ethylbenzeen
≤AW
0,070
32
16,1
0.20*
mg/kg
tolueen
70
ug/kg
1,2-xyleen
140
ug/kg
som 1,3- en 1,4-xyleen
≤AW
0,21
17
8,725
0.45*
mg/kg
xylenen (som)
≤AW
0,42
[200]
2.5*
mg/kg
aromatische oplosmiddelen (som)
4. Polycyclische arom atische koolw aterstoffen (PAK’s)
0,035
–
mg/kg
naftaleen
–
mg/kg
fenantreen
–
mg/kg
antraceen
–
mg/kg
fluorantheen
–
mg/kg
chryseen
–
mg/kg
benzo(a)antraceen
–
mg/kg
benzo(a)pyreen
–
mg/kg
benzo(k)fluorantheen
–
mg/kg
indeno(1,2,3cd)pyreen
–
mg/kg
benzo(ghi)peryleen
≤AW
0,035
40
20,75
1,5
mg/kg
PAK’s (som 10)
5. Gechloreerde koolw aterstoffen
e. overige gechloreerde koolw aterstoffen
ug/kg
PCB 28
ug/kg
PCB 52
ug/kg
PCB 101
ug/kg
PCB 118
ug/kg
PCB 138
ug/kg
PCB 153
ug/kg
PCB 180
1000
510
20
ug/kg
PCB’s (som 7)
7. Overige stoffen
≤AW
70
5000
2595
190
mg/kg
minerale olie
mg/kg
EOX
Monsterom schrijving
MonsterID
bg tank: 1 (0-20)
GP13-11264.001
vm. opsl. bestrijd.m: 8 (10-50)
GP13-11264.002
w asplaats: 3 (0-40) 25 (0-50) 28 (0-50)
GP13-11264.003
Legenda's
AW: Achtergrondw aarde; TW: Tussenw aarde; IW: Interventiew aarde
BW n: Botova Berekende Waarde; BTV n: Botova conclusie; SGS n: SGS toevoeging
--: Geen toetsoordeel mogelijk; ≤AW: <= Achtergrondw aarde; Ind: Industrie
Additionele Info
Als de BW w aarde in groen is afgedrukt betreft dit een w aarde kleiner dan de officiele rapportage grens
SGS n bevat de BodemIndex, BI = (BW-AW)/(IW-AW). Als AW=IW: #DIV/0
Als w aarde in kolom IW is afgedrukt met [] dan betreft dit een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

MaxBI:0,0

MaxBI:0,0

MaxBI:0,0
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GP13-11264.003
13-M6781
0.0-0.5
Zs1

GP13-11264.002
13-M6781
0.1-0.5
Zs1

GP13-11264.001
13-M6781
0.0-0.2
Zs1

BW 2
1,6
90
2,9

BTV 2
--

SGS 2

BW 3
1,4
92
2,7

BTV 3
--

-≤AW
≤AW
≤AW
≤AW
≤AW
≤AW
≤AW
≤AW

97
0,23
7,4
18
0,050
25
1,1
8,2
91

-≤AW
≤AW
≤AW
≤AW
≤AW
≤AW
≤AW
≤AW

≤AW

0,035
0,035
0,035
0,088
0,062
0,059
0,064
0,035
0,075
0,072
0,56

≤AW

2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
17

≤AW

2,6
2,6
2,6
2,6
11
17
13
52

Ind

48
0,38

≤AW
--

52

≤AW

89
0,23
7,4
22
0,050
17
1,1
8,2
72

0,035
0,035
0,035
0,13
0,085
0,088
0,082
0,035
0,077
0,071
0,67

SGS 3

0,0
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tabel 4.3: gemeten gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Monster ID
Klant Ref.
Bodemtraject (m-mv)
Bodemtype
Zintuiglijke w aarnemingen
BoToVa Monster Conclusie

GP13-11264.004
13-M6781
0.0-0.5
Zs1

GP13-11264.005
13-M6781
0.0-0.5
Zs1

Voldoet aan AW

Overschrijding AW
MaxBI:0,0

Parameter
Toetsingsw aarden
Algemeen
Eenheid AW
TW
IW BW 1
BTV 1 SGS 1 BW 2
Korrelgroottefractie
%
1,8
1,5
Droge stof
% m/m
85
-87
Organisch stof
%
5,2
3,7
1. Metalen
barium (Ba)
mg/kg
–
97
-101
cadmium (Cd)
mg/kg 0,6
6,8
13
0,21
≤AW
0,22
kobalt (Co)
mg/kg
15
102,5
190
7,4
≤AW
7,4
koper (Cu)
mg/kg
40
115
190
28
≤AW
17
kw ik (Hg)
mg/kg 0,15
18,08
36
0,081
≤AW
0,077
lood (Pb)
mg/kg
50
290
530
30
≤AW
24
molybdeen (Mo)
mg/kg 1.5*
95,75
190
1,1
≤AW
1,1
nikkel (Ni)
mg/kg
35
67,5
100
8,2
≤AW
12
zink (Zn)
mg/kg 140
430
720
83
≤AW
123
4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)
naftaleen
mg/kg
–
0,035
0,035
fenantreen
mg/kg
–
0,035
0,080
antraceen
mg/kg
–
0,035
0,035
fluorantheen
mg/kg
–
0,11
0,24
chryseen
mg/kg
–
0,068
0,13
benzo(a)antraceen
mg/kg
–
0,060
0,12
benzo(a)pyreen
mg/kg
–
0,063
0,15
benzo(k)fluorantheen
mg/kg
–
0,035
0,092
indeno(1,2,3cd)pyreen
mg/kg
–
0,066
0,17
benzo(ghi)peryleen
mg/kg
–
0,057
0,15
PAK’s (som 10)
mg/kg 1,5
20,75
40
0,56
≤AW
1,2
5. Gechloreerde koolwaterstoffen
e. overige gechloreerde koolwaterstoffen
PCB 28
ug/kg
1,3
1,9
PCB 52
ug/kg
4,2
1,9
PCB 101
ug/kg
4,4
8,6
PCB 118
ug/kg
3,3
8,4
PCB 138
ug/kg
5,0
54
PCB 153
ug/kg
6,9
86
PCB 180
ug/kg
4,0
57
PCB’s (som 7)
ug/kg
20
510
1000
29
Won
0,0
218
7. Overige stoffen
minerale olie
mg/kg 190
2595
5000
27
≤AW
38
MonsterID
Monsteromschrijving
GP13-11264.004
MM1: 2 (0-50) 4 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 16 (0-50) 22 (0-50)
GP13-11264.005
MM2: 5 (15-50) 10 (20-50) 17 (40-50) 20 (30-50) 21 (20-50) 24 (0-50) 27 (0-50)
GP13-11264.006
MM3: 6 (0-50) 9 (10-50) 18 (0-50) 19 (20-50) 23 (0-50) 26 (0-40)
Legenda's
AW: Achtergrondw aarde; TW: Tussenw aarde; IW: Interventiew aarde
BW n: Botova Berekende Waarde; BTV n: Botova conclusie; SGS n: SGS toevoeging
--: Geen toetsoordeel mogelijk; nt: Niet toepasbaar; ≤AW: <= Achtergrondw aarde; Ind: Industrie; Won: Wonen
Additionele Info
Als de BW w aarde in groen is afgedrukt betreft dit een w aarde kleiner dan de officiele rapportage grens
SGS n bevat de BodemIndex, BI = (BW-AW)/(IW-AW). Als AW=IW: #DIV/0
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GP13-11264.006
13-M6781
0.0-0.5
Zs1
Overschrijding AW
MaxBI:0,2

BTV 2

SGS 2

--

MaxBI:0,8
BW 3
1,6
87
3,4

BTV 3
--

-≤AW
≤AW
≤AW
≤AW
≤AW
≤AW
≤AW
≤AW

101
0,23
7,4
22
0,050
15
1,1
14
147

-≤AW
≤AW
≤AW
≤AW
≤AW
≤AW
≤AW
Won

≤AW

0,035
0,053
0,035
0,15
0,10
0,081
0,081
0,053
0,084
0,081
0,75

≤AW

Ind

2,1
5,6
29
41
218
353
191
840

nt

82

≤AW

≤AW

0,2

SGS 3

0,0

0,8
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tabel 4.4: gemeten gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Monster ID
GP13-11264.007
GP13-11264.008
Klant Ref.
13-M6781
13-M6781
Bodemtraject (m-mv)
0.8-2.0
0.6-2.0
Bodemtype
Zs1
Zs1
Zintuiglijke w aarnemingen
BoToVa Monster Conclusie
Voldoet aan AW
Voldoet aan AW
MaxBI:0,0
MaxBI:0,0
Parameter
Toetsingsw aarden
Algemeen
Eenheid
AW
TW
IW
BW 1
BTV 1
SGS 1
BW 2
BTV 2
SGS 2
Korrelgroottefractie
%
1,1
1,3
Droge stof
% m/m
92
-90
-Organisch stof
%
0,66
1,2
1. Metalen
barium (Ba)
mg/kg
–
93
-54
-cadmium (Cd)
mg/kg
0,6
6,8
13
0,24
≤AW
0,24
≤AW
kobalt (Co)
mg/kg
15
102,5
190
7,4
≤AW
7,4
≤AW
koper (Cu)
mg/kg
40
115
190
7,2
≤AW
7,2
≤AW
kw ik (Hg)
mg/kg 0,15
18,08
36
0,050
≤AW
0,050
≤AW
lood (Pb)
mg/kg
50
290
530
11
≤AW
11
≤AW
molybdeen (Mo)
mg/kg
1.5*
95,75
190
1,1
≤AW
1,1
≤AW
nikkel (Ni)
mg/kg
35
67,5
100
8,2
≤AW
8,2
≤AW
zink (Zn)
mg/kg
140
430
720
33
≤AW
33
≤AW
4. Polycyclische aromatische koolw aterstoffen (PAK’s)
naftaleen
mg/kg
–
0,035
0,035
fenantreen
mg/kg
–
0,035
0,035
antraceen
mg/kg
–
0,035
0,035
fluorantheen
mg/kg
–
0,035
0,035
chryseen
mg/kg
–
0,035
0,035
benzo(a)antraceen
mg/kg
–
0,035
0,035
benzo(a)pyreen
mg/kg
–
0,035
0,035
benzo(k)fluorantheen
mg/kg
–
0,035
0,035
indeno(1,2,3cd)pyreen
mg/kg
–
0,035
0,035
benzo(ghi)peryleen
mg/kg
–
0,035
0,035
PAK’s (som 10)
mg/kg
1,5
20,75
40
0,35
≤AW
0,35
≤AW
5. Gechloreerde koolw aterstoffen
e. overige gechloreerde koolw aterstoffen
PCB 28
ug/kg
3,5
3,5
PCB 52
ug/kg
3,5
3,5
PCB 101
ug/kg
3,5
3,5
PCB 118
ug/kg
3,5
3,5
PCB 138
ug/kg
6,0
3,5
PCB 153
ug/kg
8,5
6,5
PCB 180
ug/kg
3,5
3,5
PCB’s (som 7)
ug/kg
20
510
1000
32
Won
0,0
28
Won
0,0
7. Overige stoffen
minerale olie
mg/kg
190
2595
5000
70
≤AW
70
≤AW
MonsterID
Monsteromschrijving
GP13-11264.007
MM4: 2 (80-130) 2 (150-200) 3 (100-150) 3 (150-200) 4 (110-150) 4 (150-200)
GP13-11264.008
MM5: 5 (110-150) 5 (150-200) 6 (160-200) 7 (100-150) 7 (150-200) 8 (60-100) 9 (70-100) 10 (60-100)
Legenda's
AW: Achtergrondw aarde; TW: Tussenw aarde; IW: Interventiew aarde
BW n: Botova Berekende Waarde; BTV n: Botova conclusie; SGS n: SGS toevoeging
--: Geen toetsoordeel mogelijk; ≤AW: <= Achtergrondw aarde; Won: Wonen
Additionele Info
Als de BW w aarde in groen is afgedrukt betreft dit een w aarde kleiner dan de officiele rapportage grens
SGS n bevat de BodemIndex, BI = (BW-AW)/(IW-AW). Als AW=IW: #DIV/0
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interpretatie onderzoeksresultaten grond
bovengrondse dieselolietank
bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Bovengrondmonster 1 (boring 1) t.p.v. de bovengrondse dieselolietank bevat geen verhoogde gehalten
minerale olie en vluchtige aromaten t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
vm. opslag bestrijdingsmiddelen
bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Bovengrondmonster 2 (boring 8) t.p.v. de vm. opslagkast voor bestrijdingsmiddelen bevat een gehalte
EOX van 0.38 mg/kg d.s.
De analyse van EOX bepaalt het gehalte aan halogenen die organisch zijn gebonden. Organisch
gebonden betekent dat de halogenen zijn opgenomen in kleinere of grotere moleculen waarin koolstof
een centrale rol speelt. Dit zijn over het algemeen sterk giftige verbindingen.
Het analyseresultaat kent per monster één uitslag, het EOX gehalte. Het is het totaal van alle EOX
verbindingen die bij deze bepaling niet uitgesplitst kunnen worden. De EOX bepaling is een trigger
parameter om een indruk te krijgen van het al of niet aanwezig zijn van deze giftige groep van
verbindingen. Enkele bekende organohalogeen verbindingen zijn: PCB's dioxine,
organochloorbestrijdingsmiddelen.
Het EOX gehalte functioneert als een indicatie voor een mogelijke verontreiniging met organochloor of
andere organohalogenen. De EOX bepaling heeft een triggerfunctie voor nader onderzoek. Nader
onderzoek is vereist wanneer er meer dan 0.8 milligram EOX per kilogram droge stof is aangetroffen
(rapport TNO-NITG 05.061-A0410:2005, 3.6.2.4 en 4.5). Op basis van het toetsingsbeleid voor 2008
gold voor EOX een streefwaarde van 0.3 milligram per kilogram droge stof. In de circulaire
bodembescherming van 27 juni 2013 zijn geen toetsingswaarden voor EOX meer opgenomen.
In bovengrondmonster 2 wordt de vm. streefwaarde van 0.3 mg/kg d.s. aan EOX in geringe mate
overschreden, het in bovengrondmonster 2 gemeten gehalte EOX overschrijdt de waarde voor nader
onderzoek (0.8 mg/kg d.s) niet en geeft geen aanleiding tot het instellen van aanvullend onderzoek.
De overige onderzochte stoffen zijn in het bovengrondmonster 2 niet verhoogd gemeten t.o.v. de
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
wasplaats
bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Bovengrondmengmonster 3 (boring 3+25+28) rondom de wasplaats bevat een verhoogd gehalte PCB’s
(som 7) t.o.v. de achtergrondwaarde.
PCB’s zijn meer dan 100 jaar geleden ontdekt. De productie en het commerciële gebruik van deze
stoffen begon rond 1929. In Nederland is productie en gebruik van PCB’s sinds 1998 verboden.
PCB’s zijn vanwege hun eigenschappen (bestand tegen hoge temperatuur en druk, vrijwel onbrandbaar,
goed oplosbaar in olie en vet) in veel producten toegepast. Voorbeelden hiervan zijn de toepassing ervan
in condensatoren, transformatoren, hydraulische- of warmtegeleidingssystemen, koelvloeistof,
smeermiddel en weekmaker in kunststoffen, in verf, inkt, lak, kit, lijm, koolstofvrij kopieerpapier,
(organochloor)bestrijdingsmiddelen (die vooral zijn toegepast als insecticiden) etc. Tegenwoordig zijn
PCB’s vooral nog aanwezig in transformatoren die gefabriceerd zijn voor ca. 1980.
PCB's (polychloorbifenylen) staan al tientallen jaren in de belangstelling als bedreiging voor de
volksgezondheid. Dat danken ze aan een slechte afbreekbaarheid, een neiging tot stapelen in dierlijk (en
dus ook humaan) vetweefsel en uiteenlopende toxische eigenschappen. Verspreiding van persistente
verontreinigingen gaat hoofdzakelijk via de lucht, ze komen vervolgens terecht op gewassen, de bodem
en in water. Door hun lipofiele eigenschappen (vetoplosbaar) treedt vervolgens stapeling op in met name
dierlijk vetweefsel. In het milieu hechten PCB's zich in sterke mate aan grond en slib.
PCB’s zijn geen natuurlijk voorkomende stoffen. De aanwezigheid van PCB's in het milieu is met name
het gevolg van industriële productie en het gebruik van PCB's van ongeveer 1929 tot 1980.
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Het in bovengrondmengmonster 3 gemeten gehalte polychloorbifenylen (PCB) is op basis van zintuiglijke
waarnemingen niet eenduidig te relateren, mogelijk bestaat er een relatie met de activiteiten welke t.p.v.
deze deellocatie plaatsvonden.
De overige onderzochte stoffen zijn in het bovengrondmengmonster 3 niet verhoogd gemeten t.o.v. de
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
overige deel van de locatie
bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Bovengrondmengmonster MM1 (boring 2+4+11 t/m 14+16+22) bevat een verhoogd gehalte PCB’s (som
7) t.o.v. de achtergrondwaarde.
Het in bovengrondmengmonster MM1 gemeten gehalte polychloorbifenylen (PCB) overschrijdt de
achtergrondwaarde in geringe mate en is op basis van zintuiglijke waarnemingen niet te relateren.
De overige onderzochte stoffen zijn in het bovengrondmengmonster MM1 niet verhoogd gemeten t.o.v.
de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
Bovengrondmengmonster MM2 (boring 5+10+17+20+21+24+27) bevat een verhoogd gehalte PCB’s
(som 7) t.o.v. de achtergrondwaarde.
Het in bovengrondmengmonster MM2 gemeten gehalte polychloorbifenylen (PCB)overschrijdt de
achtergrondwaarde in ruime mate.
Het in bovengrondmengmonster MM2 gemeten gehalte polychloorbifenylen (PCB) is op basis van
zintuiglijke waarnemingen mogelijk te relateren aan puinbijmengingen in het monstermateriaal.
Puinmateriaal (bouw- en sloopafval) kan gecontamineerd zijn met PCB’s als gevolg van verfresten,
leidingresten etc.
Op basis van berekening van de gemeten gehalten PCB’s in Risicotoolbox.nl (Sanscrit) geldt bij het
gebruik wonen met tuin een humane risicoindex <1 (gebaseerd op een indicatieve berekening).
De risico-index (RI) wordt telkens berekend door de lokaal berekende waarde te delen door de landelijk
beleidsmatig vastgestelde risicogrenswaarde.
Een Risico (RI) Index is een beleidsmatige indicator:
- een waarde kleiner dan 1 (RI < 1) betekent dat de beleidsmatige grenswaarde niet overschreden wordt;
- een waarde groter dan 1 (RI > 1) betekent dat de beleidsmatige grenswaarde overschreden wordt, en
dat er potentieel problemen voor de beoordeelde vorm van bodemgebruik kunnen zijn.
De overige onderzochte stoffen zijn in het bovengrondmengmonster MM2 niet verhoogd gemeten t.o.v.
de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
Bovengrondmengmonster MM3 (boring 6+9+18+19+23+26) bevat een verhoogd gehalte PCB’s (som 7)
t.o.v. de tussenwaarde en een verhoogd gehalte zink (zware metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde.
Het in bovengrondmengmonster MM3 gemeten gehalte polychloorbifenylen (PCB)overschrijdt de
tussenwaarde in ruime mate.
Het in bovengrondmengmonster MM3 gemeten gehalte polychloorbifenylen (PCB) is op basis van
zintuiglijke waarnemingen mogelijk te relateren aan puinbijmengingen in het monstermateriaal.
Puinmateriaal (bouw- en sloopafval) kan gecontamineerd zijn met PCB’s als gevolg van verfresten,
leidingresten etc.
Op basis van berekening van het gemeten gehalte PCB (180) in Risicotoolbox.nl (Sanscrit) geldt bij het
gebruik wonen met tuin een humane risicoindex >1 (gebaseerd op een indicatieve berekening).
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Het in bovengrondmengmonster MM3 verhoogd gemeten gehalte zink (zware metalen) in het
bovengrondmengmonster MM3 overschrijdt de achtergrondwaarde, de tussenwaarde wordt in dit geval
in het onderzochte bovengrondmengmonster niet overschreden.
Het verhoogd gemeten gehalte zink (zware metalen) in het bovengrondmengmonster MM3 is op basis
van zintuiglijke waarnemingen naar verwachting, deels, te relateren aan de zintuiglijk waargenomen
puindeeltjes in het monstermateriaal.
In gebieden welke reeds langere tijd door de mens in gebruik zijn (o.a. langdurige bewoning/gebruik)
worden vaker verhoogde gehalten aan o.a. zware metalen gemeten. In algemene zin wordt opgemerkt
dat antropogene beïnvloeding van een locatie in de meeste gevallen een negatief effect heeft op de
kwaliteit van de bodem.
De overige onderzochte stoffen zijn in het bovengrondmengmonster MM3 niet verhoogd gemeten t.o.v.
de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
ondergrond (0.6-2.0 m-mv)
Ondergrondmengmonster MM4 (boring 2+3+4) bevat een verhoogd gehalte PCB’s (som 7) t.o.v. de
achtergrondwaarde.
Ondergrondmengmonster MM5 (boring 5 t/m 10) bevat een verhoogd gehalte PCB’s (som 7) t.o.v. de
achtergrondwaarde.
De in de ondergrondmengmonsters MM4 en MM5 gemeten gehalten polychloorbifenylen (PCB)
overschrijden de achtergrondwaarde in geringe mate en zijn op basis van zintuiglijke waarnemingen niet
te relateren.
De overige onderzochte stoffen zijn in de ondergrondmengmonsters MM4 en MM5 niet verhoogd
gemeten t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

Opmerking:
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de
Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter vanuit worden gegaan
dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000).
Op basis van de circulaire bodemsanering 2009 zijn de toetsingswaarden voor barium (zware metalen) tijdelijk
ingetrokken. Indien er op een locatie sprake is van een antropogene bron kan het gemeten gehalte barium
indicatief worden getoetst aan de voormalige interventiewaarde.
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4.3.2 Milieuhygiënische kwaliteit grondwater
In de tabel 4.5 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de
toetsingswaarde.
tabel 4.5 gemeten gehaltes (µg/l) in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Monster ID
Klant Ref.
Peilbuis (filterstelling)
Ec-veld en pH-veld
grondw aterstand
BoToVa Monster Conclusie

GP13-11513.001
13-M6781
2.35-3.35

GP13-11513.002
13-M6781
2.9-3.9

Overschrijding SW

Overschrijding SW
MaxBI:0,1

Parameter
Toetsingsw aarden
1. Metalen
Eenheid
SW
TW
IW
BW 1
BTV 1
SGS 1
barium (Ba)
ug/l
50
337,5
625
81
>SW
0,1
cadmium (Cd)
ug/l
0,4
3,2
6
0,14
≤SW
kobalt (Co)
ug/l
20
60
100
1,4
≤SW
koper (Cu)
ug/l
15
45
75
4,2
≤SW
kw ik (Hg)
ug/l
0,05
0,175
0,3
0,035
≤SW
lood (Pb)
ug/l
15
45
75
1,4
≤SW
molybdeen (Mo)
ug/l
5
152,5
300
1,4
≤SW
nikkel (Ni)
ug/l
15
45
75
zink (Zn)
ug/l
65
432,5
800
7,0
≤SW
3. Arom atische stoffen
benzeen
ug/l
0,2
15,1
30
0,14
≤SW
ethylbenzeen
ug/l
4
77
150
0,14
≤SW
tolueen
ug/l
7
503,5
1000
0,14
≤SW
1,2-xyleen
ug/l
0,070
som 1,3- en 1,4-xyleen
ug/l
0,14
xylenen (som)
ug/l
0,2
35,1
70
0,21
≤SW
styreen (vinylbenzeen)
ug/l
6
153
300
0,14
≤SW
isopropylbenzeen (cumeen)
ug/l
0,21
-aromatische oplosmiddelen (som)
ug/l
[150]
0,98
-4. Polycyclische arom atische koolw aterstoffen (PAK’s)
naftaleen
ug/l
0,01
35,005
70
0,058
>SW
0,0
PAK’s (som 10)
DIMSLS
1
0,00083
(para!)
5. Gechloreerde koolw aterstoffen
a. (vluchtige) chloorkoolw aterstoffen
monochlooretheen (vinylchloride)
ug/l
0,01
2,505
5
0,14
≤SW
dichloormethaan
ug/l
0,01
500,005
1000
0,14
≤SW
1,1-dichloorethaan
ug/l
7
453,5
900
0,14
≤SW
1,2-dichloorethaan
ug/l
7
203,5
400
0,14
≤SW
1,1-dichlooretheen
ug/l
0,01
5,005
10
0,070
≤SW
cis-1,2-dichlooretheen
ug/l
0,070
trans-1,2-dichlooretheen
ug/l
0,070
1,2-dichlooretheen (som)
ug/l
0,01
10,005
20
0,14
≤SW
1,1-dichloorpropaan
ug/l
0,18
1,2-dichloorpropaan
ug/l
0,18
1,3-dichloorpropaan
ug/l
0,18
dichloorpropanen (som)
ug/l
0,8
40,4
80
0,53
≤SW
trichloormethaan (chloroform)
ug/l
6
203
400
0,14
≤SW
1,1,1-trichloorethaan
ug/l
0,01
150,005
300
0,070
≤SW
1,1,2-trichloorethaan
ug/l
0,01
65,005
130
0,070
≤SW
trichlooretheen (Tri)
ug/l
24
262
500
0,14
≤SW
tetrachloormethaan (Tetra)
ug/l
0,01
5,005
10
0,070
≤SW
tetrachlooretheen (Per)
ug/l
0,01
20,005
40
0,070
≤SW
7. Overige stoffen
minerale olie
ug/l
50
325
600
35
≤SW
tribroommethaan (bromoform)
ug/l
–
315
630
0,14
-0,0
MonsterID
Monsterom schrijving
GP13-11513.001
Pb 1: 1 (235-335)
GP13-11513.002
Pb 2: 2 (290-390)
GP13-11513.003
Pb 3: 3 (225-325)
Legenda's
SW: Streefw aarde; TW: Tussenw aarde; IW: Interventiew aarde
BW n: Botova Berekende Waarde; BTV n: Botova conclusie; SGS n: SGS toevoeging
--: Geen toetsoordeel mogelijk; >SW: > Streefw aarde; ≤SW: <= Streefw aarde
para!: Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
Additionele Info
Als de BW w aarde in groen is afgedrukt betreft dit een w aarde kleiner dan de officiele rapportage grens
SGS n bevat de BodemIndex, BI = (BW-AW)/(IW-AW). Als AW=IW: #DIV/0
Als w aarde in kolom IW is afgedrukt met [] dan betreft dit een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging
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GP13-11513.003
13-M6781
2.25-3.25

Overschrijding SW
MaxBI:0,0

BW 2
44
0,14
2,6
12
0,035
1,4
1,4
5,4
22

BTV 2
≤SW
≤SW
≤SW
≤SW
≤SW
≤SW
≤SW
≤SW
≤SW

0,14
0,14
0,14
0,070
0,14
0,21
0,14
0,21
0,98

≤SW
≤SW
≤SW

0,056
0,00080

>SW
(para!)

0,14
0,14
0,14
0,14
0,070
0,070
0,070
0,14
0,18
0,18
0,18
0,53
0,14
0,070
0,070
0,14
0,070
0,070

≤SW
≤SW
≤SW
≤SW
≤SW

35
0,14

≤SW
--

SGS 2

≤SW
≤SW
--0,0

≤SW

≤SW
≤SW
≤SW
≤SW
≤SW
≤SW
≤SW

0,0

MaxBI:0,0
BW 3
71
0,14
1,4
3,2
0,035
1,4
1,4
2,1
7,0

BTV 3
>SW
≤SW
≤SW
≤SW
≤SW
≤SW
≤SW
≤SW
≤SW

0,14
0,14
0,14
0,070
0,14
0,21
0,14
0,21
0,98

≤SW
≤SW
≤SW

0,014
0,00020

≤SW
(para!)

0,14
0,14
0,14
0,14
0,070
0,070
0,070
0,14
0,18
0,18
0,18
0,53
0,14
0,070
0,070
0,14
0,070
0,070

≤SW
≤SW
≤SW
≤SW
≤SW

35
0,14

≤SW
--

SGS 3
0,0

≤SW
≤SW
---

≤SW

≤SW
≤SW
≤SW
≤SW
≤SW
≤SW
≤SW

0,0
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interpretatie resultaten grondwater
peilbuis 1 (2.35-3.35 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 (t,p.v. de bovengrondse dieselolietank) bevat een verhoogd
gehalte barium (zware metalen) en naftaleen (polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) t.o.v. de
streefwaarde.
Het verhoogd gemeten gehalte barium (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van peilbuis 1
overschrijdt de streefwaarde, de tussenwaarde wordt in dit geval niet benaderd.
Ten aanzien van het voorkomen van verhoogde gehaltes zware metalen in het freatisch grondwater kan
worden opgemerkt dat dergelijke verhoogde gehaltes op tal van onverdachte locaties in Nederland
regelmatig voorkomen. De gehaltes worden vaak in verhoogde mate aangetoond zonder dat daarbij
sprake is van een verontreinigingsbron. De verhoogde gehaltes zware metalen kunnen o.a. worden
veroorzaakt door wisselende milieuomstandigheden in de bodem alsmede door diverse
bodemprocessen. Zo kan het onvoldoende herstelde evenwicht tussen grond en grondwater ten tijde
van de bemonstering een mogelijke oorzaak zijn van het verhoogd voorkomen van zware metalen.
Deels kunnen zware metalen van nature, door uitloging uit sedimenten, afhankelijk van het
redoxpotentiaal, in verhoogde mate in het grondwater voorkomen, het betreft in deze gevallen natuurlijk
verhoogde achtergrondwaarden.
Het verhoogd gemeten gehalte naftaleen (polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in het
grondwater ter plaatse van peilbuis 1 overschrijdt de streefwaarde, de tussenwaarde wordt in dit geval
niet benaderd.
De overige onderzochte stoffen zijn in het grondwater t.p.v. peilbuis 1 niet verhoogd gemeten t.o.v. de
streefwaarde en/of detectiewaarde.
peilbuis 3 (2.9-3.9 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 2 bevat een verhoogd gehalte naftaleen (polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK) t.o.v. de streefwaarde.
Het verhoogd gemeten gehalte naftaleen (polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in het
grondwater ter plaatse van peilbuis 2 overschrijdt de streefwaarde, de tussenwaarde wordt in dit geval
niet benaderd. Het verhoogd gemeten gehalte naftaleen (polycyclische aromatische koolwaterstoffen
(PAK) in het grondwater ter plaatse van peilbuis 2 is op basis van het bekende bodemgebruik niet te
relateren.
De overige onderzochte stoffen zijn in het grondwater t.p.v. peilbuis 2 niet verhoogd gemeten t.o.v. de
streefwaarde en/of detectiewaarde.
peilbuis 3 (2.25-3.25 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 3 (t.p.v. de wasplaats) bevat een verhoogd gehalte barium
(zware metalen) t.o.v. de streefwaarde.
Het verhoogd gemeten gehalte barium (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van peilbuis 3
overschrijdt de streefwaarde, de tussenwaarde wordt in dit geval niet benaderd.
De overige onderzochte stoffen zijn in het grondwater t.p.v. peilbuis 3 niet verhoogd gemeten t.o.v. de
streefwaarde en/of detectiewaarde.
Opmerking:
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de
Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter van uit worden gegaan
dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000), e.e.a. geldt voor de gecorrigeerde som 1,2-dichlooretheen,
gecorrigeerde som dichloorpropaan en som xylenen.
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5

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend milieukundig bodemonderzoek worden de
volgende conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan
grond
De grond bevat op basis van zintuiglijke waarnemingen plaatselijk puin, puindeeltjes en puinresten.
bovengrondse dieselolietank
bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Bovengrondmonster 1 (boring 1) t.p.v. de bovengrondse dieselolietank bevat geen verhoogde gehalten
minerale olie en vluchtige aromaten t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
vm. opslag bestrijdingsmiddelen
bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Bovengrondmonster 2 (boring 8) t.p.v. de vm. opslagkast voor bestrijdingsmiddelen bevat een gehalte
EOX van 0.38 mg/kg d.s.
Het in bovengrondmonster 2 gemeten gehalte EOX overschrijdt de waarde voor nader onderzoek (0.8
mg/kg d.s) niet en geeft geen aanleiding tot het instellen van aanvullend onderzoek.
wasplaats
bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Bovengrondmengmonster 3 (boring 3+25+28) rondom de wasplaats bevat een verhoogd gehalte PCB’s
(som 7) t.o.v. de achtergrondwaarde.
Het in bovengrondmengmonster 3 gemeten gehalte polychloorbifenylen (PCB) overschrijdt de
tussenwaarde niet, daarnaast is bij het gebruik wonen met tuin de humane risicoindex voor PCB’s <1.
De gemeten gehalten PCB’s (som 7) in het bovengrondmengmonster 3 geven daardoor geen aanleiding
tot het instellen van aanvullend onderzoek.
overige deel van de locatie
bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Bovengrondmengmonster MM1 (boring 2+4+11 t/m 14+16+22) bevat een verhoogd gehalte PCB’s (som
7) t.o.v. de achtergrondwaarde.
Het in bovengrondmengmonster MM1 gemeten gehalte polychloorbifenylen (PCB) overschrijdt de
tussenwaarde niet, daarnaast is bij het gebruik wonen met tuin de humane risicoindex voor PCB’s <1.
De gemeten gehalten PCB’s (som 7) in het bovengrondmengmonster MM1 geven daardoor geen
aanleiding tot het instellen van aanvullend onderzoek.
Bovengrondmengmonster MM2 (boring 5+10+17+20+21+24+27) bevat een verhoogd gehalte PCB’s
(som 7) t.o.v. de achtergrondwaarde.
Het in bovengrondmengmonster MM2 gemeten gehalte polychloorbifenylen (PCB) overschrijdt de
tussenwaarde niet, daarnaast is bij het gebruik wonen met tuin de humane risicoindex voor PCB’s <1.
De gemeten gehalten PCB’s (som 7) in het bovengrondmengmonster MM2 geven daardoor geen
aanleiding tot het instellen van aanvullend onderzoek.
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Bovengrondmengmonster MM3 (boring 6+9+18+19+23+26) bevat een verhoogd gehalte PCB’s (som 7)
t.o.v. de tussenwaarde en een verhoogd gehalte zink (zware metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde.
Het in bovengrondmengmonster MM3 gemeten gehalte polychloorbifenylen (PCB)overschrijdt de
tussenwaarde in ruime mate, daarnaast geldt dat de risicoindex voor PCB (180) mogelijk groter is van 1.
Het in bovengrondmengmonster MM3 gemeten gehalte PCB’s (som 7) geeft daardoor aanleiding tot het
instellen van aanvullend onderzoek. In eerste instantie wordt geadviseerd om het geanalyseerde
bovengrondmengmonster MM3 uit te splitsen en de afzonderlijke deelmonsters te onderzoeken op het
gehalte PCB’s. Op deze wijze worden de verhoogd gemeten gehalten PCB’s in het
bovengrondmengmonster MM3 geverifieerd en ontstaat meer inzicht in de ruimtelijke verdeling van de
verontreiniging (diffuus of puntbron(en)). Indien na uitsplitsing wederom gehalten PCB’s hoger dan de
tussenwaarde worden gemeten is een nader (afperkend) onderzoek noodzakelijk om inzicht te verkrijgen
in de omvang van de verontreiniging.
Het in bovengrondmengmonster MM3 verhoogd gemeten gehalte zink (zware metalen) in het
bovengrondmengmonster MM3 overschrijdt de tussenwaarde niet en geeft daardoor geen aanleiding tot
het instellen van aanvullend onderzoek.
ondergrond (0.6-2.0 m-mv)
Ondergrondmengmonster MM4 (boring 2+3+4) bevat een verhoogd gehalte PCB’s (som 7) t.o.v. de
achtergrondwaarde.
Ondergrondmengmonster MM5 (boring 5 t/m 10) bevat een verhoogd gehalte PCB’s (som 7) t.o.v. de
achtergrondwaarde.
De in de ondergrondmengmonsters MM4 en MM5 gemeten gehalten polychloorbifenylen (PCB)
overschrijden de tussenwaarde niet, daarnaast is bij het gebruik wonen met tuin de humane risicoindex
voor PCB’s <1. De gemeten gehalten PCB’s (som 7) in de ondergrondmengmonsters MM4 en MM5
geven daardoor geen aanleiding tot het instellen van aanvullend onderzoek.
grondwater
peilbuis 1 (2.35-3.35 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 (t,p.v. de bovengrondse dieselolietank) bevat een verhoogd
gehalte barium (zware metalen) en naftaleen (polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) t.o.v. de
streefwaarde.
De verhoogd gemeten gehalten barium (zware metalen) en naftaleen (polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) in het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 overschrijden de tussenwaarde niet
en geven daardoor geen aanleiding tot het instellen van aanvullend onderzoek.
peilbuis 3 (2.9-3.9 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 2 bevat een verhoogd gehalte naftaleen (polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK) overschrijdt de tussenwaarde niet en geeft daardoor geen
aanleiding tot het instellen van aanvullend onderzoek.
peilbuis 3 (2.25-3.25 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 3 (t.p.v. de wasplaats) bevat een verhoogd gehalte barium
(zware metalen) overschrijdt de tussenwaarde niet en geeft daardoor geen aanleiding tot het instellen
van aanvullend onderzoek.
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Toetsing hypothese
Op basis van de vooraf in paragraaf 2.4 gestelde hypothese is de onderzoekslocatie in eerste aanleg
deels als milieuhygiënisch verdacht en deels als milieuhygiënisch onverdacht aangemerkt.
Bovengrondmengmonster MM3 bevat o.a. een verhoogd PCB’s (som 7) t.o.v. de tussenwaarde.
Daarnaast geldt dat de risicoindex voor PCB (180) mogelijk groter is van 1.
Het in bovengrondmengmonster MM3 gemeten gehalte PCB’s (som 7) geeft daardoor aanleiding tot het
instellen van aanvullend onderzoek. In eerste instantie wordt geadviseerd om het geanalyseerde
bovengrondmengmonster MM3 uit te splitsen en de afzonderlijke deelmonsters te onderzoeken op het
gehalte PCB’s.
Voor het overige bevat de grond en het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie plaatselijk
verontreinigingen t.o.v. de achtergrondwaarde resp. de achtergrondwaarde. De in overige gevallen
plaatselijk verhoogd gemeten verontreinigingen overschrijden de tussenwaarde niet en geven daardoor
geen aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek.
De onderzoeksresultaten stemmen overeen met de gestelde hypothese, de vooraf gestelde hypothese
“verdacht” wordt aanvaard. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er beïnvloeding van de
bodemkwaliteit heeft plaatsgevonden.
De vooraf gehanteerde hypothese is gezien de doelstelling van het onderzoek alsmede de bekende
onderzoeksresultaten onvoldoende om conclusies te verbinden betreffende de kwaliteit van de bodem
t.p.v. de onderzoekslocatie.
Opgemerkt wordt dat de conclusies betrekking hebben op de chemische gesteldheid van de
bodem (excl. asbest). Een asbestonderzoek conform de NEN 5707 maakt geen onderdeel uit van de
scope van onderhavig onderzoek.
Afwijkingen t.o.v. de normen en werkzaamheden
In afwijking van de strategie VEP is de peilbuis nabij de wasplaats gecombineerd met de een van de
peilbuizen voor het onverdachte deel van de locatie. Aangezien de peilbuis nabij de bovengrondse
dieselolietank is onderzocht op het volledige NEN-pakket i.p.v. alleen op minerale olie en vluchtige
aromaten geeft het uitgevoerde grondwateronderzoek op de locatie naar onze mening een voldoende
representatief beeld.
Er hebben bij de uitvoering van veldwerkzaamheden geen afwijkingen plaatsgevonden t.o.v. de
geldende protocollen BRL SIKB 2001.
Er hebben bij de uitvoering van analysewerkzaamheden geen afwijkingen plaatsgevonden t.o.v. de
geldende protocollen AS3000 en/of overige geldende analysemethoden.
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Aanbevelingen
1)●

Bovengrondmengmonster MM3 bevat o.a. een verhoogd PCB’s (som 7) t.o.v. de tussenwaarde.
Daarnaast geldt dat de risicoindex voor PCB (180) mogelijk groter is van 1.
Het in bovengrondmengmonster MM3 gemeten gehalte PCB’s (som 7) geeft daardoor aanleiding
tot het instellen van aanvullend onderzoek. In eerste instantie wordt geadviseerd om het
geanalyseerde bovengrondmengmonster MM3 uit te splitsen en de afzonderlijke deelmonsters te
onderzoeken op het gehalte PCB’s.

2) ●

Op basis van informatie van de provinciale bodematlas wordt op de locatie Van der Capellenweg
23 melding gemaakt van een ondergrondse brandstoftank.
De (voormalige) aanwezigheid van een ondergrondse brandstoftank blijkt niet uit informatie van de
opdrachtgever en uit het gemeentelijk archief.
Aangezien de situering van een evt. ondergrondse brandstoftank niet bekend is, is deze tank in dit
onderzoek niet als een verdachte locatie onderzocht.
Het kan op basis van dit onderzoek niet worden uitgesloten dat zich op de locatie evt. een
ondergrondse brandstoftank bevindt of heeft bevonden. Op basis van dit onderzoek kan dan ook
geen uitspraak worden gedaan omtrent de milieuhygiënische bodemkwaliteit t.p.v. een evt.
aanwezige of voormalige ondergrondse brandstoftank op de onderzoekslocatie.
Indien de situering van een evt. ondergrondse brandstoftank op de locatie op enig moment in de
toekomst bekend wordt, wordt geadviseerd de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter
plaatse alsnog te onderzoeken. Het verwijderen van een tank mag alleen worden uitgevoerd door
een KIWA-erkende aannemer.
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Algemeen/opmerkingen/betrouwbaarheid/uitsluitingen
Het onderhavige onderzoek heeft betrekking gehad op een deel van het perceel gelegen aan de Van der
Capellenweg nr. 23 te Heino (zie bijlage 2). Op basis van het onderhavige onderzoek kan alleen een
uitspraak worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van het onderzochte terreindeel (zie bijlage 2).
Op basis van het onderhavige onderzoek kan geen uitspraak worden gedaan: omtrent de bodemkwaliteit
van niet onderzochte terreindelen, de bodemkwaliteit van niet bekende verdachte terreindelen,
de bodemkwaliteit onder gebouwen en/of gesloten verharding, de bodemkwaliteit van niet verkende
bodemlagen etc.
Daarnaast kan op basis van dit onderzoek geen uitspraak worden gedaan omtrent de eventuele
aanwezigheid van asbest in de bodem/puin/halfverhardingsmateriaal t.p.v. de ondezoekslocatie.
T.a.v. historische informatie van de locatie wordt opgemerkt dat de geraadpleegde bronnen niet altijd
zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Sigma Bouw & Milieu
afhankelijk van deze bronnen, waardoor Sigma Bouw & Milieu niet kan instaan voor de juistheid en
volledigheid van de verzamelde historische informatie.
In algemene zin wordt opgemerkt dat bij analyse van mengmonsters de gehalten in de individuele
deelmonsters van een mengmonster zowel hoger als lager kunnen zijn dan de aangetoonde gehalten in
het betreffende mengmonster.
Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde
regelgeving. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het
steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem, waardoor het, op basis van de resultaten van een
bodemonderzoek, onmogelijk is om garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische
bodemkwaliteit.
Een verkennend bodemonderzoek geeft nooit volledige zekerheid omtrent de toestand van de bodem ter
plaatse van een locatie. Het onderzoek dient geïnterpreteerd worden als een inschatting van de
verontreinigingssituatie op een bepaald moment. Het is echter op basis van dit onderzoek nooit uit te
sluiten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voorkomen, bv. t.g.v. as-, verbrandings-, of afvalgaten.
Het kan op basis van dit onderzoek niet geheel uitgesloten worden dat zich op de locatie verontreiniging
bevindt welke in dit onderzoek niet is aangetroffen.
Het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is dan ook indicatief en een momentopname. De
resultaten van het onderzoek kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt.
Sigma Bouw & Milieu aanvaardt derhalve op generlei wijze aansprakelijkheid voor de gevolgen/schade
dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade welke voortvloeien uit beslissingen welke
worden genomen op basis van de onderzoeksresultaten van het onderhavige onderzoek als in de
praktijk blijkt dat de verontreinigingssituatie anders is dan in dit onderzoek vermeld.
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Legenda (conform NEN 5104)
grind

klei

geur

Grind, siltig

Klei, zwak siltig

Grind, zwak zandig

Klei, matig siltig

geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur

Grind, matig zandig

Klei, sterk siltig

Grind, sterk zandig

Klei, uiterst siltig

Grind, uiterst zandig

Klei, zwak zandig

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water reactie
sterke olie-water reactie
Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

zand

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

Zand, kleiïg

>1
>10
Zand, zwak siltig

>100

leem

>1000

Zand, matig siltig

Leem, zwak zandig

>10000

Zand, sterk siltig

Leem, sterk zandig

monsters
geroerd monster

Zand, uiterst siltig

overige toevoegingen

ongeroerd monster

zwak humeus

veen
Veen, mineraalarm

matig humeus

overig
bijzonder bestanddeel

Veen, zwak kleiïg

sterk humeus

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand

Veen, sterk kleiïg

zwak grindig

Veen, zwak zandig

matig grindig

Veen, sterk zandig

sterk grindig

Gemiddeld laagste grondwaterstand
slib

water

peilbuis
blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand

bentoniet afdichting

filter
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ADDITIONELE OPDRACHT INFO

Klant opdracht omschrijving

Van der Capellenweg 23 te Heino

MONSTER IDENTIFICATIE

GP13-11264.001

bg tank: 1 (0-20)

GP13-11264.002

vm. opsl. bestrijd.m: 8 (10-50)

GP13-11264.003

wasplaats: 3 (0-40) 25 (0-50) 28 (0-50)

GP13-11264.004

MM1: 2 (0-50) 4 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 16 (0-50) 22 (0-50)

GP13-11264.005

MM2: 5 (15-50) 10 (20-50) 17 (40-50) 20 (30-50) 21 (20-50) 24 (0-50) 27 (0-50)

GP13-11264.006

MM3: 6 (0-50) 9 (10-50) 18 (0-50) 19 (20-50) 23 (0-50) 26 (0-40)

GP13-11264.007

MM4: 2 (80-130) 2 (150-200) 3 (100-150) 3 (150-200) 4 (110-150) 4 (150-200)

GP13-11264.008

MM5: 5 (110-150) 5 (150-200) 6 (160-200) 7 (100-150) 7 (150-200) 8 (60-100) 9 (70-100) 10 (60-100)

OPMERKINGEN

Het laboratorium is erkend voor het uitvoeren van analyses zoals genoemd in SIKB-protocollen 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3110, 3120, 3130,
3140 en 3150.
De analyses gemarkeerd met een Q zijn ISO17025 geaccrediteerd (BELAC 005-TEST)
Het laboratorium beschikt over een erkenning voor de met een E gemarkeerde analyses.

HANDTEKENINGEN

ISO17025 (BELAC 005-TEST)

Marc Van Ryckeghem
Business Unit Manager Environmental Laboratories
Het analyserapport kan alleen gebruikt worden binnen de specifieke context van de opdracht en is alleen geldig voor de geanalyseerde monsters.
Rapporten dienen steeds in hun geheel en in de context ervan te worden voorgelegd en/of te worden vermeld. SGS Belgium NV, kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor fouten of verandering van de resultaten, gedurende of na elektronische versturing of versturing per fax. Alleen het
originele getekende rapport is bindend. Prestatiekenmerken van geaccrediteerde verrichtingen zijn opvraagbaar. In de bijlage is informatie vermeld
over de houdbaarheid en conserveringsaspecten van de aangeleverde monsters. Toelichting op analyseresultaten gemarkeerd met een "*" treft u
ook aan in deze bijlage. De rapportages van eventuele externe uitbestedingen zijn bijgevoegd aan dit rapport.
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Monsternummer

GP13-11264.001

GP13-11264.002

GP13-11264.003

GP13-11264.004

GP13-11264.005

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

Matrix
Bemonsteringsdiepte
Bemonsterd door
Bemonsteringsdatum

OPDRG

OPDRG

OPDRG

OPDRG

OPDRG

10-12-2013

10-12-2013

10-12-2013

10-12-2013

10-12-2013

Bemonsteringsplaats
Ontvangstdatum Monster

12-12-2013

12-12-2013

12-12-2013

12-12-2013

12-12-2013

Eenheid

RG

Resultaat

Resultaat

Resultaat

Resultaat

Resultaat

gew % ds

0.20

1.1

2.9

2.7

5.2

3.7

gew % ds

0.70

1.4

1.6

1.4

1.8

1.5

gew %

-

89.4

90.0

92.0

85.2

86.6

Analyse conform AS3000

-

-

X

X

X

X

X

Beschrijving niet maalbare artefacten

-

-

0

0

0

0

0

Massa niet maalbare artefacten

g

-

0

0

0

0

0

Parameter

Organische stof
Q

Organische stof

Lutum
Q

<

[Conform NEN 5753]
2 µm

Droge stof
Q

[Conform NEN 5754]

[Conform NEN-ISO 11465]

Droge stof

Analyse conform AS3000
Q

Vluchtige verbindingen

[AS3000]

[Conservering SIKB3001 Analyse AS3030 pb.1]

Q

Benzeen

mg/kg ds

0.020

<0.020

Q

Ethylbenzeen

mg/kg ds

0.020

<0.020

Q

Tolueen

mg/kg ds

0.020

<0.020

Q

m-, p-Xyleen

mg/kg ds

0.040

<0.040

Q

o-Xyleen

mg/kg ds

0.020

<0.020

Q

- Som Xylenen

mg/kg ds

0.060

<0.060

Q

Xylenen (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0420

0.042

Q

Naftaleen

mg/kg ds

0.050

<0.050

Minerale olie Fracties

Q

mg/kg ds

5

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

Fractie C-12 - C-22

mg/kg ds

5

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

Fractie C-22 - C-30

mg/kg ds

5

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

Fractie C-30 - C-40

mg/kg ds

5

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

Minerale olie (GC)

mg/kg ds

20

<20

<20

<20

<20

<20

<0.050

0.058

0.054

EOX als Cl (Grond)
EOX

[Conservering SIKB3001 Analyse Conform NEN 6972,6979]
als Cl

Kwik niet-vluchtig
Q

[Conservering SIKB3001 Analyse AS3010 pb.7]

Fractie C-10 - C-12

Kwik

als Hg

mg/kg ds

0.11

[Conform NEN 6961 Analyse NEN-ISO 16772]
mg/kg ds

Metalen

0.10

0.050

<0.050

[Conform NEN 6961/NEN 6966 C1/NEN-EN-ISO 17294-2]

Q

Barium

mg/kg ds

20

23

25

25

26

Q

Cadmium

mg/kg ds

0.20

<0.20

<0.20

<0.20

<0.20

Q

Cobalt

mg/kg ds

3

<3.0

<3.0

<3.0

<3.0

Q

Koper

mg/kg ds

5

11

8.7

15

8.9

Q

Lood

mg/kg ds

10

11

16

20

16

Q

Molybdeen

mg/kg ds

1.50

<1.5

<1.5

<1.5

<1.5

Q

Nikkel

mg/kg ds

4

<4.0

<4.0

<4.0

4.0

Q

Zink

mg/kg ds

20

31

39

38

54

PAK's

[Conservering SIKB3001 Analyse AS3010 pb.6]

Q

Naftaleen V

mg/kg ds

0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

Q

Fenantreen V

mg/kg ds

0.050

<0.050

<0.050

<0.050

0.080
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GP13-11264
ANALYSERAPPORT
Monsternummer
Matrix

GP13-11264.001

GP13-11264.002

GP13-11264.003

GP13-11264.004

GP13-11264.005

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

Bemonsteringsdiepte
Bemonsterd door
Bemonsteringsdatum

OPDRG

OPDRG

OPDRG

OPDRG

OPDRG

10-12-2013

10-12-2013

10-12-2013

10-12-2013

10-12-2013

12-12-2013

12-12-2013

12-12-2013

12-12-2013

12-12-2013

Resultaat

Resultaat

Resultaat

Resultaat

Resultaat

Bemonsteringsplaats
Ontvangstdatum Monster
Parameter

PAK's

Eenheid

RG

[Conservering SIKB3001 Analyse AS3010 pb.6] (continued)

Q

Antraceen V

mg/kg ds

0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

Q

Fluoranteen V

mg/kg ds

0.050

0.13

0.088

0.11

0.24

Q

Benzo[a]antraceen V

mg/kg ds

0.050

0.088

0.059

0.060

0.12

Q

Chryseen V

mg/kg ds

0.050

0.085

0.062

0.068

0.13

Q

Benzo[k]fluoranteen V

mg/kg ds

0.050

<0.050

<0.050

<0.050

0.092

Q

Benzo[a]pyreen V

mg/kg ds

0.050

0.082

0.064

0.063

0.15

Q

Benzo[ghi]peryleen V

mg/kg ds

0.050

0.071

0.072

0.057

0.15

Q

Indeno[123cd]pyreen V

mg/kg ds

0.050

0.077

0.075

0.066

0.17

Q

PAK's tot. 10 (V)

mg/kg ds

0.50

0.53

<0.50

<0.50

1.1

Q

PAK's tot. 10 (factor0,7)

mg/kg ds

0.350

0.67

0.56

0.56

1.2

PCB's

[Conservering SIKB3001 Analyse AS3010 pb.8]

Q

PCB nr. 28

(6)

mg/kg ds

0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

Q

PCB nr. 52

(6)

mg/kg ds

0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0022

<0.0010

Q

PCB nr.101

(6)

mg/kg ds

0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0023

0.0032

Q

PCB nr.118

mg/kg ds

0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0017

0.0031

Q

PCB nr.138

(6)

mg/kg ds

0.0010

<0.0010

0.0031

0.0026

0.020

Q

PCB nr.153

(6)

mg/kg ds

0.0010

<0.0010

0.0046

0.0036

0.032

Q

PCB nr.180

(6)

mg/kg ds

0.0010

<0.0010

0.0036

0.0021

0.021

Q

- Som PCB's (6)

mg/kg ds

0.0060

<0.0060

0.011

0.013

0.076

Q

- Som PCB's (6) (factor0,7)

mg/kg ds

0.00420

0.0042

0.013

0.013

0.078

Q

- Som PCB's (7)

mg/kg ds

0.0070

<0.0070

0.011

0.014

0.079

Q

- Som PCB's (7) (factor0,7)

mg/kg ds

0.00490

0.0049

0.014

0.015

0.081

SGS Belgium NV

Environmental Services Haven 407 Polderdijkweg 16 B-2030 Antwerpen
t +32 (0)3 545 86 71 f +32 (0)3 545 86 79 e be.environment@sgs.com

Pagina 3 of 14

url www.be.sgs.com
Member of the SGS Group

Registered office : Noorderlaan 87 B-2030 Antwerpen RPR Antwerpen BTW BE 404.882.750 Belfius 550-3560000-93

GP13-11264
ANALYSERAPPORT
Monsternummer

GP13-11264.006

GP13-11264.007

GP13-11264.008

Grond

Grond

Grond

Matrix
Bemonsteringsdiepte
Bemonsterd door
Bemonsteringsdatum

OPDRG

OPDRG

OPDRG

10-12-2013

10-12-2013

10-12-2013

Bemonsteringsplaats
Ontvangstdatum Monster

12-12-2013

12-12-2013

12-12-2013

Eenheid

RG

Resultaat

Resultaat

Resultaat

gew % ds

0.20

3.4

0.66

1.2

gew % ds

0.70

1.6

1.1

1.3

gew %

-

87.3

91.5

89.5

Analyse conform AS3000

-

-

X

X

X

Beschrijving niet maalbare artefacten

-

-

0

0

0

Massa niet maalbare artefacten

g

-

0

0

0

Parameter

Organische stof
Q

Organische stof

Lutum
Q

<

[Conform NEN 5753]
2 µm

Droge stof
Q

[Conform NEN 5754]

[Conform NEN-ISO 11465]

Droge stof

Analyse conform AS3000
Q

Minerale olie Fracties

Q

[Conservering SIKB3001 Analyse AS3010 pb.7]

Fractie C-10 - C-12

mg/kg ds

5

<5.0

<5.0

<5.0

Fractie C-12 - C-22

mg/kg ds

5

9.2

<5.0

<5.0

Fractie C-22 - C-30

mg/kg ds

5

11

<5.0

<5.0

Fractie C-30 - C-40

mg/kg ds

5

6.9

<5.0

<5.0

Minerale olie (GC)

mg/kg ds

20

28

<20

<20

<0.050

<0.050

<0.050

Kwik niet-vluchtig
Q

[AS3000]

als Hg

Kwik

[Conform NEN 6961 Analyse NEN-ISO 16772]
mg/kg ds

Metalen

0.050

[Conform NEN 6961/NEN 6966 C1/NEN-EN-ISO 17294-2]

Q

Barium

mg/kg ds

20

26

24

<20

Q

Cadmium

mg/kg ds

0.20

<0.20

<0.20

<0.20

Q

Cobalt

mg/kg ds

3

<3.0

<3.0

<3.0

Q

Koper

mg/kg ds

5

11

<5.0

<5.0

Q

Lood

mg/kg ds

10

10

<10

<10

Q

Molybdeen

mg/kg ds

1.50

<1.5

<1.5

<1.5

Q

Nikkel

mg/kg ds

4

4.9

<4.0

<4.0

Q

Zink

mg/kg ds

20

64

<20

<20

PAK's

[Conservering SIKB3001 Analyse AS3010 pb.6]

Q

Naftaleen V

mg/kg ds

0.050

<0.050

<0.050

<0.050

Q

Fenantreen V

mg/kg ds

0.050

0.053

<0.050

<0.050

Q

Antraceen V

mg/kg ds

0.050

<0.050

<0.050

<0.050

Q

Fluoranteen V

mg/kg ds

0.050

0.15

<0.050

<0.050

Q

Benzo[a]antraceen V

mg/kg ds

0.050

0.081

<0.050

<0.050

Q

Chryseen V

mg/kg ds

0.050

0.10

<0.050

<0.050

Q

Benzo[k]fluoranteen V

mg/kg ds

0.050

0.053

<0.050

<0.050

Q

Benzo[a]pyreen V

mg/kg ds

0.050

0.081

<0.050

<0.050

Q

Benzo[ghi]peryleen V

mg/kg ds

0.050

0.081

<0.050

<0.050

Q

Indeno[123cd]pyreen V

mg/kg ds

0.050

0.084

<0.050

<0.050

Q

PAK's tot. 10 (V)

mg/kg ds

0.50

0.69

<0.50

<0.50

Q

PAK's tot. 10 (factor0,7)

mg/kg ds

0.350

0.76

0.35

0.35

PCB's

[Conservering SIKB3001 Analyse AS3010 pb.8]

Q

PCB nr. 28

(6)

mg/kg ds

0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

Q

PCB nr. 52

(6)

mg/kg ds

0.0010

0.0019

<0.0010

<0.0010
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GP13-11264
ANALYSERAPPORT
Monsternummer
Matrix

GP13-11264.006

GP13-11264.007

GP13-11264.008

Grond

Grond

Grond

Bemonsteringsdiepte
Bemonsterd door
Bemonsteringsdatum

OPDRG

OPDRG

OPDRG

10-12-2013

10-12-2013

10-12-2013

12-12-2013

12-12-2013

12-12-2013

Resultaat

Resultaat

Resultaat

Bemonsteringsplaats
Ontvangstdatum Monster
Parameter

PCB's

Eenheid

RG

[Conservering SIKB3001 Analyse AS3010 pb.8] (continued)

Q

PCB nr.101

Q

PCB nr.118

Q

PCB nr.138

Q
Q

(6)

mg/kg ds

0.0010

0.0099

<0.0010

<0.0010

mg/kg ds

0.0010

0.014

<0.0010

<0.0010

(6)

mg/kg ds

0.0010

0.074

0.0012

<0.0010

PCB nr.153

(6)

mg/kg ds

0.0010

0.12

0.0017

0.0013

PCB nr.180

(6)

mg/kg ds

0.0010

0.065

<0.0010

<0.0010
<0.0060

Q

- Som PCB's (6)

mg/kg ds

0.0060

0.27

<0.0060

Q

- Som PCB's (6) (factor0,7)

mg/kg ds

0.00420

0.27

0.0057

0.0048

Q

- Som PCB's (7)

mg/kg ds

0.0070

0.28

<0.0070

<0.0070

Q

- Som PCB's (7) (factor0,7)

mg/kg ds

0.00490

0.28

0.0064

0.0055
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Chromatogram
Sample Name : 1311264001
Sample #: 001
Page 1 of 1
FileName : \\nlot025\data\Glc\IS-GC14\2013-12\mo-14-1216-035-20131217-123420.raw
Date : 12/17/2013 12:34:28 PM
Method
: Min olie PE
Time of Injection: 12/17/2013 4:07:58 AM
Start Time : 0.00 min
End Time : 15.00 min
Low Point : 0.00 mV
High Point : 300.00 mV
Plot Offset: 0.00 mV
Plot Scale: 300.0 mV

Response [mV]
250

200

150

100

50

0

1.0
2.0
3.0
3.51
3.63

C 10

4.0

3.89
4.00
4.14
4.24
4.31
4.41
4.50
4.58
4.70
4.82
5.00
5.11
5.21
5.33
5.44
5.52
5.60
5.71
5.83
5.96
6.12
6.29
6.40
6.54
6.63
6.74
6.83
6.97
7.06
7.19
7.32
7.53
7.63
7.77
7.91
8.05
8.19
8.31
8.49
8.58
8.69
8.88
8.96
9.04
9.21
9.43
9.58
9.70
9.88
10.02
10.17
10.30
10.44
10.58
10.77

5.0

C 12

C 14

6.0
C 16

7.0

C 18

8.0
Time [min]

C 20
C 22
C 24
C 26

9.0

C 28
C 30
C 32

10.0

C 34
C 36
C 38
C 40

11.0

11.13

11.80

12.0

12.15

13.0
13.49

14.0
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Chromatogram
Sample Name : 1311264002
Sample #: 001
Page 1 of 1
FileName : \\nlot025\data\Glc\IS-GC14\2013-12\mo-14-1216-036-20131217-123430.raw
Date : 12/17/2013 12:34:37 PM
Method
: Min olie PE
Time of Injection: 12/17/2013 4:32:42 AM
Start Time : 0.00 min
End Time : 15.00 min
Low Point : 0.00 mV
High Point : 300.00 mV
Plot Offset: 0.00 mV
Plot Scale: 300.0 mV

Response [mV]
250

200

150

100

50

0

1.0
2.0
3.0
3.41
3.51
3.64

C 12

3.97
4.05
4.15
4.29
4.38
4.50
4.61
4.77
4.88
5.01
5.10
5.19
5.26
5.39
5.49
5.60

4.0

C 10

5.0

C 14

C 44

11.57

6.0
C 40

5.91
5.99
6.13
6.29
6.51
6.62
6.70
6.83
6.97
7.07
7.20
7.32
7.46
7.55
7.65
7.77
7.91
8.07
8.18
8.38
8.47
8.57
8.69
8.87
8.94
9.04
9.22
9.36
9.58
9.73
9.88
10.03
10.23
10.44
10.58
10.77

C 16

7.0

C 18
C 20

8.0
Time [min]

C 22
C 24
C 26

9.0

C 28
C 30
C 32

10.0

C 34
C 36
C 38

11.0
12.0

12.21

13.0

13.01

14.0
14.73
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Chromatogram
Sample Name : 1311264003
Sample #: 001
Page 1 of 1
FileName : \\nlot025\data\Glc\IS-GC14\2013-12\mo-14-1216-037-20131217-123439.raw
Date : 12/17/2013 12:34:46 PM
Method
: Min olie PE
Time of Injection: 12/17/2013 4:57:24 AM
Start Time : 0.00 min
End Time : 15.00 min
Low Point : 0.00 mV
High Point : 300.00 mV
Plot Offset: 0.00 mV
Plot Scale: 300.0 mV

Response [mV]
250

200

150

100

50

0

1.0
2.0
3.0
3.50

C 10

4.0
5.0

4.06
4.16
4.28
4.40
4.51
4.61
4.75
4.98
5.06

C 12

5.23
5.34
5.43
5.60
5.70

C 14

6.0
C 38

6.05
6.28
6.51
6.61
6.69
6.83
6.97
7.06
7.20
7.32
7.46
7.54
7.63
7.76
7.90
8.05
8.18
8.26
8.37
8.56
8.74
8.93
9.09
9.26
9.34
9.42
9.58
9.73
9.87
9.94
10.03
10.11
10.22
10.30
10.39

C 40

10.76

C 16

7.0

C 18

8.0
Time [min]

C 20
C 22
C 24
C 26

9.0

C 28
C 30
C 32

10.0

C 34
C 36

11.0

11.07
11.54

C 44

12.0

11.83
12.18

13.0

12.99
13.45

14.0

14.10

14.68
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Chromatogram
Sample Name : 1311264004
Sample #: 001
Page 1 of 1
FileName : \\nlot025\data\Glc\IS-GC14\2013-12\mo-14-1216-038-20131217-123448.raw
Date : 12/17/2013 12:34:56 PM
Method
: Min olie PE
Time of Injection: 12/17/2013 5:22:08 AM
Start Time : 0.00 min
End Time : 15.00 min
Low Point : 0.00 mV
High Point : 300.00 mV
Plot Offset: 0.00 mV
Plot Scale: 300.0 mV

Response [mV]
250

200

150

100

50

0

1.0
2.0
3.0
3.51
3.64

C 10

C 44

11.54

4.0
C 40

3.96
4.06
4.17
4.26
4.35
4.48
4.61
4.70
4.82
5.00
5.13
5.22
5.32
5.41
5.50
5.60
5.72
5.82
5.97
6.12
6.29
6.52
6.62
6.83
6.92
7.08
7.19
7.32
7.44
7.54
7.63
7.77
7.91
8.08
8.18
8.37
8.56
8.75
8.93
9.10
9.22
9.36
9.58
9.73
9.88
10.03
10.13
10.23
10.38
10.58
10.77

5.0

C 12

C 14

6.0
C 16

7.0

C 18
C 20

8.0
Time [min]

C 22
C 24
C 26

9.0

C 28
C 30
C 32

10.0

C 34
C 36
C 38

11.0
12.0

12.21

13.0

12.96

14.0

13.68
13.84

14.79
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Chromatogram
Sample Name : 1311264005
Sample #: 001
Page 1 of 1
FileName : \\nlot025\data\Glc\IS-GC14\2013-12\mo-14-1216-039-20131217-123458.raw
Date : 12/17/2013 12:35:04 PM
Method
: Min olie PE
Time of Injection: 12/17/2013 5:46:50 AM
Start Time : 0.00 min
End Time : 15.00 min
Low Point : 0.00 mV
High Point : 300.00 mV
Plot Offset: 0.00 mV
Plot Scale: 300.0 mV

Response [mV]
250

200

150

100

50

0

1.0
2.0
3.0
3.51
3.64
3.88
4.00
4.18
4.31
4.47
4.58
4.68
4.76
4.88
4.98
5.09
5.21
5.30
5.43
5.53
5.74
5.83
5.93
6.12
6.29
6.41
6.53
6.62
6.74
6.83
6.97
7.07
7.19
7.32
7.54
7.63
7.76
7.91
8.10
8.18
8.26
8.38
8.50

C 10

4.0
5.0

C 12

C 14

6.0
C 16

7.0

C 18

8.0
Time [min]

C 20
C 22
C 24
C 26

9.0

C 38

8.75
8.84
8.97
9.10
9.21
9.36
9.58
9.70
9.87
9.94
10.03
10.12
10.23
10.38

C 40

10.76

C 44

11.55

C 28
C 30
C 32

10.0

C 34
C 36

11.0
12.0

12.16

13.0

12.95
13.30
13.47

14.0

13.84
14.07
14.17
14.36
14.67
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Chromatogram
Sample Name : 1311264006
Sample #: 001
Page 1 of 1
FileName : \\nlot025\data\Glc\IS-GC14\2013-12\mo-14-1216-040-20131217-123506.raw
Date : 12/17/2013 12:35:14 PM
Method
: Min olie PE
Time of Injection: 12/17/2013 6:11:33 AM
Start Time : 0.00 min
End Time : 15.00 min
Low Point : 0.00 mV
High Point : 300.00 mV
Plot Offset: 0.00 mV
Plot Scale: 300.0 mV

Response [mV]
250

200

150

100

50

0

1.0
2.0
3.0
3.43
3.51

C 10

4.0
5.0

C 38

4.07
4.24
4.38
4.47
4.55
4.68
4.82
4.96
5.09
5.21
5.31
5.42
5.59
5.70
5.82
5.94
6.04
6.17
6.26
6.41
6.57
6.69
6.82
7.01
7.10
7.18
7.31
7.38
7.48
7.62
7.76
7.86
7.97
8.07
8.18
8.29
8.37
8.47
8.56
8.67
8.74
8.82
8.96
9.09
9.21
9.42
9.58
9.73
9.87
10.03
10.11
10.23
10.33
10.44

C 40

10.76

C 44

11.54

C 12

C 14

6.0
C 16

7.0

C 18
C 20

8.0
Time [min]

C 22
C 24
C 26

9.0

C 28
C 30
C 32
C 34

10.0

C 36

11.0
12.0

12.17

13.0

12.80
12.88
12.98
13.37

14.0

13.63
13.74
13.88
14.22
14.65
14.73
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Chromatogram
Sample Name : 1311264007
Sample #: 001
Page 1 of 1
FileName : \\nlot025\data\Glc\IS-GC14\2013-12\mo-14-1216-041-20131217-123516.raw
Date : 12/17/2013 12:35:23 PM
Method
: Min olie PE
Time of Injection: 12/17/2013 6:36:12 AM
Start Time : 0.00 min
End Time : 15.00 min
Low Point : 0.00 mV
High Point : 300.00 mV
Plot Offset: 0.00 mV
Plot Scale: 300.0 mV

Response [mV]
250

200

150

100

50

0

1.0
2.0
3.0
3.51
3.63

C 10

4.0

3.96
4.05
4.17
4.27
4.46
4.59
4.68
4.76
4.95
5.07
5.17
5.25
5.40
5.48
5.60
5.72
5.96
6.13
6.29
6.52
6.70
6.84
6.94
7.03
7.22
7.33
7.46
7.56
7.64
7.78
7.91
7.98
8.06
8.19
8.32
8.50
8.58
8.69

5.0

C 12

C 14

6.0
C 16

7.0

C 18

8.0
Time [min]

C 20
C 22
C 24
C 26

9.0

8.97
9.10
9.28
9.43
9.58
9.74
9.94
10.04
10.13
10.23
10.30
10.38

C 28
C 30
C 32
C 34

10.0

C 36
C 38

10.58
10.76

C 40

11.0

11.14
11.57

C 44

12.0

12.19

13.0

13.03

13.65

14.0

14.12
14.62
14.72
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Chromatogram
Sample Name : 1311264008
Sample #: 001
Page 1 of 1
FileName : \\nlot025\data\Glc\IS-GC14\2013-12\mo-14-1216-042-20131217-123525.raw
Date : 12/17/2013 12:35:32 PM
Method
: Min olie PE
Time of Injection: 12/17/2013 7:00:55 AM
Start Time : 0.00 min
End Time : 15.00 min
Low Point : 0.00 mV
High Point : 300.00 mV
Plot Offset: 0.00 mV
Plot Scale: 300.0 mV

Response [mV]
250

200

150

100

50

0

1.0
2.0
3.0
3.51

C 12

4.00
4.13
4.22
4.32
4.43
4.55
4.65
4.77
4.95
5.17
5.25
5.33
5.44
5.54
5.72

4.0

C 10

5.0

C 14

6.0

5.97
6.05
6.28
6.41
6.51
6.69
6.83
7.01
7.14
7.32
7.46
7.55
7.65
7.77
7.91
8.09
8.18
8.31
8.50
8.57

C 16

7.0

C 18

8.0
Time [min]

C 20
C 22
C 24
C 26

9.0

C 38

8.75
8.96
9.10
9.21
9.35
9.58
9.73
9.94
10.03
10.12
10.23
10.44

C 40

10.76

C 28
C 30
C 32
C 34

10.0

C 36

11.0

11.07
11.56

C 44

12.0

12.18

13.0

13.00

14.0

13.88
14.13
14.67
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GP13-11264
ANALYSERAPPORT

BIJLAGE

HOUDBAARHEIDS- EN CONSERVERINGS OPMERKINGEN

Alle monsters zijn correct geconserveerd bij het laboratorium aangeleverd.
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GP13-11513
ANALYSERAPPORT
KLANT

LABORATORIUM

Laboratorium manager

Marc Van Ryckeghem

Klant

Sigma Bouw en Milieu

Laboratorium

SGS Belgium NV
Environmental Services

Adres

Phileas Foggstraat 153
7825AW Emmen Nederland

Adres

Spoorstraat 12
Postbus 78
4430 AB 's-Gravenpolder

Contactpersoon

Dhr. A. van Wuijkhuijse

Telefoon
Telefoon

+31 (0) 113 31 92 00

Fax

Fax

+31 (0) 113 31 92 99

Email

bodem@sigma-bm.nl

Project

Standard Project

Klant Ref

13-M6781

Email
SGS referentie

GP13-11513

Aanvraag Ontvangen

18-12-2013

Gerapporteerd

23-12-2013

ADDITIONELE OPDRACHT INFO

Klant opdracht omschrijving

Van der Capellenweg 23 te Heino

MONSTER IDENTIFICATIE

GP13-11513.001

Pb 1: 1 (235-335)

GP13-11513.002

Pb 2: 2 (290-390)

GP13-11513.003

Pb 3: 3 (225-325)

OPMERKINGEN

Het laboratorium is erkend voor het uitvoeren van analyses zoals genoemd in SIKB-protocollen 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3110, 3120, 3130,
3140 en 3150.
De analyses gemarkeerd met een Q zijn ISO17025 geaccrediteerd (BELAC 005-TEST)
Het laboratorium beschikt over een erkenning voor de met een E gemarkeerde analyses.

HANDTEKENINGEN

ISO17025 (BELAC 005-TEST)

Marc Van Ryckeghem
Business Unit Manager Environmental Laboratories
Het analyserapport kan alleen gebruikt worden binnen de specifieke context van de opdracht en is alleen geldig voor de geanalyseerde monsters.
Rapporten dienen steeds in hun geheel en in de context ervan te worden voorgelegd en/of te worden vermeld. SGS Belgium NV, kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor fouten of verandering van de resultaten, gedurende of na elektronische versturing of versturing per fax. Alleen het
originele getekende rapport is bindend. Prestatiekenmerken van geaccrediteerde verrichtingen zijn opvraagbaar. In de bijlage is informatie vermeld
over de houdbaarheid en conserveringsaspecten van de aangeleverde monsters. Toelichting op analyseresultaten gemarkeerd met een "*" treft u
ook aan in deze bijlage. De rapportages van eventuele externe uitbestedingen zijn bijgevoegd aan dit rapport.
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GP13-11513
ANALYSERAPPORT
Monsternummer
Matrix

GP13-11513.001

GP13-11513.002

GP13-11513.003

Grondwater

Grondwater

Grondwater

Bemonsteringsdiepte
Bemonsterd door
Bemonsteringsdatum

OPDRG

OPDRG

OPDRG

18-12-2013

18-12-2013

18-12-2013

19-12-2013

19-12-2013

19-12-2013

Resultaat

Resultaat

Resultaat

Bemonsteringsplaats
Ontvangstdatum Monster
Parameter

Eenheid

Minerale Olie totaal

Q

[Conservering SIKB3001 Analyse NEN-EN-ISO 9377-2]

Fractie C-10 - C-12

µg/l

13

<13

<13

<13

Fractie C-12 - C-22

µg/l

13

<13

<13

<13

Fractie C-22 - C-30

µg/l

13

<13

<13

<13

Fractie C-30 - C-40

µg/l

13

<13

<13

<13

Totaal C-10 - C-40

µg/l

50

<50

<50

<50

µg/l

0.050

<0.050

<0.050

<0.050

Kwik
Q

RG

[Conform NEN 6445]

Kwik

Vluchtige verbindingen

[Conservering SIKB3001 Analyse NEN-EN-ISO 15680]

Q

Dichloormethaan

µg/l

0.20

<0.20

<0.20

<0.20

Q

1,1-Dichloorethaan

µg/l

0.20

<0.20

<0.20

<0.20

Q

1,2-Dichloorethaan

µg/l

0.20

<0.20

<0.20

<0.20

Q

1,1-Dichlooretheen

µg/l

0.10

<0.10

<0.10

<0.10

Q

cis-1,2-Dichlooretheen

µg/l

0.10

<0.10

<0.10

<0.10

Q

trans-1,2-Dichlooretheen

µg/l

0.10

<0.10

<0.10

<0.10

Q

- Som 1,2-dichlooretheen

µg/l

0.20

<0.20

<0.20

<0.20

Q

- Som 1,2-dichlooretheen (factor 0,7)

µg/l

-

0.14

0.14

0.14

Q

Trichloormethaan

µg/l

0.20

<0.20

<0.20

<0.20

Q

1,1,1-Trichloorethaan

µg/l

0.10

<0.10

<0.10

<0.10

Q

1,1,2-Trichloorethaan

µg/l

0.10

<0.10

<0.10

<0.10

Q

Tetrachloormethaan

µg/l

0.10

<0.10

<0.10

<0.10

Q

Trichlooretheen

µg/l

0.20

<0.20

<0.20

<0.20

Q

Tetrachlooretheen

µg/l

0.10

<0.10

<0.10

<0.10

Q

Benzeen

µg/l

0.20

<0.20

<0.20

<0.20

Q

Ethylbenzeen

µg/l

0.20

<0.20

<0.20

<0.20

Q

Styreen

µg/l

0.20

<0.20

<0.20

<0.20

Q

Tolueen

µg/l

0.20

<0.20

<0.20

<0.20

Q

m- + p-Xylenen

µg/l

0.20

<0.20

<0.20

<0.20

Q

o-Xyleen

µg/l

0.10

<0.10

<0.10

<0.10

Q

- Som Xylenen

µg/l

0.30

<0.30

<0.30

<0.30

Q

- Som Xylenen (factor0,7)

µg/l

-

0.21

0.21

0.21

Q

- Som BTEX

µg/l

0.90

<0.90

<0.90

<0.90

Q

1,1-Dichloorpropaan

µg/l

0.250

<0.25

<0.25

<0.25

Q

1,2-Dichloorpropaan

µg/l

0.250

<0.25

<0.25

<0.25

Q

1,3-Dichloorpropaan

µg/l

0.250

<0.25

<0.25

<0.25

Q

- Som Dichloorpropaan

µg/l

0.750

<0.75

<0.75

<0.75

Q

- Som Dichloorpropaan (factor 0,7)

µg/l

-

0.52

0.52

0.52

Q

Tribroommethaan (Bromoform)

µg/l

0.20

<0.20

<0.20

<0.20

Q

Vinylchloride

µg/l

0.20

<0.20

<0.20

<0.20

Cumeen

µg/l

0.30

<0.30

<0.30

<0.30

Naftaleen

µg/l

0.020

0.058

0.056

<0.020

Q

Metalen

[Conform NEN 6966/ NEN-EN-ISO 17294-2]

Q

Barium

µg/l

20

81

44

71

Q

Cadmium

µg/l

0.20

<0.20

<0.20

<0.20
<2.0

Q

Cobalt

µg/l

2

<2.0

2.6

Q

Koper

µg/l

2

4.2

12

3.2

Q

Lood

µg/l

2

<2.0

<2.0

<2.0

Q

Molybdeen

µg/l

2

<2.0

<2.0

<2.0
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GP13-11513
ANALYSERAPPORT
Monsternummer
Matrix

GP13-11513.001

GP13-11513.002

GP13-11513.003

Grondwater

Grondwater

Grondwater

Bemonsteringsdiepte
Bemonsterd door
Bemonsteringsdatum

OPDRG

OPDRG

OPDRG

18-12-2013

18-12-2013

18-12-2013

Bemonsteringsplaats
Ontvangstdatum Monster
Parameter

Metalen

Eenheid

19-12-2013

19-12-2013

19-12-2013

RG

Resultaat

Resultaat

Resultaat

[Conform NEN 6966/ NEN-EN-ISO 17294-2] (continued)

Q

Nikkel

µg/l

3

<3.0

5.4

<3.0

Q

Zink

µg/l

10

<10

22

<10

SGS Belgium NV
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Chromatogram
Sample Name : 1311513001
Sample #: 001
Page 1 of 1
FileName : \\nlot025\data\Glc\VAR-GC37\2013-12\mo37-1216-135.raw
Date : 12/20/2013 1:42:22 PM
Method
: Min olie PE
Time of Injection: 12/20/2013 8:57:32 AM
Start Time : 0.00 min
End Time : 15.00 min
Low Point : 0.00 mV
High Point : 300.00 mV
Plot Offset: 0.00 mV
Plot Scale: 300.0 mV

Response [mV]
250

200

150

100

50

0

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
5.46

6.0

5.80
5.98
6.18
6.26

7.0

6.46
6.58
6.66
6.77
6.87
6.95

C 10

8.0
Time [min]

7.41
7.51
7.78
7.87

C 12

8.16
8.49

9.0

8.98
9.09
9.28

C 16

9.53
9.76
9.97
10.13

C 18
C 20

10.0

C 22

10.37
10.51

C 24
C 26
C 28

11.0
12.0

10.79
11.00
11.21
11.42
11.63
11.83
12.03
12.14
12.29
12.43
12.58
12.66
12.86

C 30
C 32
C 34
C 36
C 38
C 40

13.0
14.0

14.59
14.72

Pagina 4 of 7

Chromatogram
Sample Name : 1311513002
Sample #: 001
Page 1 of 1
FileName : \\nlot025\data\Glc\VAR-GC37\2013-12\mo37-1216-137.raw
Date : 12/20/2013 1:42:40 PM
Method
: Min olie PE
Time of Injection: 12/20/2013 9:40:00 AM
Start Time : 0.00 min
End Time : 15.00 min
Low Point : 0.00 mV
High Point : 300.00 mV
Plot Offset: 0.00 mV
Plot Scale: 300.0 mV

Response [mV]
250

200

150

100

50

0

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
5.49

6.0

5.83
6.01
6.13
6.28
6.48
6.59
6.67
6.78
6.88
6.96

7.0

C 10

8.0
Time [min]

C 12

7.56
7.75
7.89

C 14

8.23
8.45

9.0

8.98
9.15
9.28
9.43
9.54
9.76
9.97
10.17
10.37
10.51

C 16
C 18

10.0

C 20
C 22
C 24
C 26
C 28

11.0
12.0

10.79
11.00
11.14
11.28
11.42
11.63
11.83
12.03
12.22
12.43
12.58
12.66
12.86

C 30
C 32
C 34
C 36
C 38
C 40

13.0
14.0

13.67
13.82

Pagina 5 of 7

Chromatogram
Sample Name : 1311513003
Sample #: 001
Page 1 of 1
FileName : \\nlot025\data\Glc\VAR-GC37\2013-12\mo37-1216-138.raw
Date : 12/20/2013 1:42:48 PM
Method
: Min olie PE
Time of Injection: 12/20/2013 10:01:13 AM
Start Time : 0.00 min
End Time : 15.00 min
Low Point : 0.00 mV
High Point : 300.00 mV
Plot Offset: 0.00 mV
Plot Scale: 300.0 mV

Response [mV]
250

200

150

100

50

0

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

5.43
5.54
5.77
5.85
5.95

7.0

6.25
6.36
6.55
6.70
6.80
6.89
6.97
7.09

C 10

8.0
Time [min]

7.38
7.46
7.72
7.89

C 12

8.23
8.38
8.49

9.0

8.98
9.08
9.29
9.40
9.54
9.76
9.97
10.17
10.37
10.51

C 16
C 18

10.0

C 20
C 22
C 24
C 26
C 28

11.0
12.0

10.79
11.00
11.13
11.21
11.42
11.63
11.83
12.03
12.22
12.43
12.58
12.66
12.86

C 30
C 32
C 34
C 36
C 38
C 40

13.0
14.0

13.76
13.91
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Alle monsters zijn correct geconserveerd bij het laboratorium aangeleverd.
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BIJLAGE 5
Verklaring van onafhankelijkheid voor de kritische functie:
“veldwerk t.b.v. milieuhygiënisch bodemonderzoek”
“milieukundige begeleiding van bodemsanering (processturing / verificatie)”
Hierbij verklaren de navolgend genoemde veldwerkers / milieukundig begeleiders het veldwerk / de
processturing en/of de verificatie t.a.v. onderhavig onderzoek conform de eisen van de BRL SIKB
2000 / BRL SIKB 6000 te hebben uitgevoerd, onafhankelijk van de opdrachtgever en/of eigenaar
(zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem / locatie).

Naam geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers

Handtekening geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers

M.J.A. van Wuykhuyse

A.D.M. van Wuykhuyse

……………………………………

…………………………………………….

Datum: 10-12-2013

Bedrijfshandboek SIGMA Bouw & Milieu
F-26 Verklaring onafhankelijkheid
Pagina 1 van 1

Datum van uitgifte: 01-03-2013
Versie: 3

BIJLAGE 6 FOTO’S

Foto 1: spoelplaats

BIJLAGE 6 FOTO’S

Foto 2: half verhard pad ten noorden van de stallen

BIJLAGE 6 FOTO’S

Foto 3:bovengrondse tank

BIJLAGE 6 FOTO’S

Foto 4:vm.bestrijdingsmiddelenkast

BIJLAGE 6 FOTO’S

Foto 5:weideperceel, locatie toekomstige woning

Sigma Bouw & Milieu
Phileas Foggstraat 153
7825 AW Emmen
Tel. (0591) 65 91 28
Fax (0591) 65 93 25
www.sigma-bm.nl
E-mail info@sigma-bm.nl

Onderwerp:

Projectnummer:
Opdrachtgever:
Datum:

verkennend bodemonderzoek asbest in grond
volgens NEN-5707
Van der Capellenweg nr. 23 te Heino
13-M6781-1
BJZ.nu
19 februari 2014

verkennend bodemonderzoek asbest in grond volgens NEN-5707 Van der Capellenweg nr. 23 te Heino

onderwerp
datum

verkennend bodemonderzoek asbest in grond Van der
Capellenweg nr. 23 te Heino
19 februari 2014

projectnummer

13-M6781-1

in opdracht van

BJZ.nu
Twentepoorst Oost 16A
7609 RG Almelo

uitgevoerd door

Sigma Bouw & Milieu
Phileas Foggstraat 153
7825 AW Emmen
tel: (0591) 659128
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1 INLEIDING
1.1

Algemeen

In opdracht van BJZ.nu is in december 2013 door Sigma Bouw & Milieu een
verkennend bodemonderzoek asbest in grond volgens NEN-5707 uitgevoerd op het onbebouwde deel
van de locatie gelegen aan de Van der Capellenweg nr. 23 te Heino (gemeente Raalte).
De plaats en situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1 en 2.
kwaliteitsborging:
Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2008.
De veldwerkzaamheden van Sigma Bouw & Milieu worden verricht onder het procescertificaat BRL SIKB
2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) conform de protocollen 2001 en 2018.
Sigma Bouw & Milieu verklaart bij deze volledig onafhankelijk te zijn in de uitvoering van het onderzoek
en op geen enkele wijze gerelateerd te zijn aan de eigenaar van het te onderzoeken terrein.
Sigma Bouw & Milieu waarborgt dat aan de functionele scheiding zoals bedoeld in paragraaf 3.1.7 van
de BRL SIKB 2000 (versie 3.2A, d.d. 13 maart 2007) wordt voldaan.

1.2

Aanleiding van het bodemonderzoek

Aanleiding voor het bodemonderzoek asbest in bodem vormt de wens inzicht te verkrijgen in de kwaliteit
van de bodem in verband met een bestemmingsplanwijzigingsprocedure alsmede in het kader van
geplande nieuwbouw van een woning op de onderzoekslocatie.

1.3

Doel van het bodemonderzoek

Het verkennend onderzoek asbest in bodem heeft tot doel om na te gaan of de locatie al dan niet
verdacht is op het voorkomen van asbesthoudende materialen op of in de bodem. Gelijktijdig is
onderzoek gedaan naar de kwantitatieve aard van een eventuele verontreiniging middels het analyseren
van grondmonsters waarbij inzicht wordt verkregen in de eventuele aanwezigheid van asbest in de
visueel niet zichtbare fracties. Aan de hand van het onderzoek wordt inzicht verkregen of en in welke
mate het terrein is verontreinigd met asbest.

1.4

Referentiekader van het onderzoek

Het verkennend bodemonderzoek asbest in grond is uitgevoerd volgens gebruikelijke inzichten en
methoden volgens de NEN 5707; Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem
en partijen grond; uitgifte mei 2003.
De resultaten zijn geïnterpreteerd volgens NEN 5707 (grond).
De in dit onderzoek gemeten gehalten asbest zijn getoetst aan de interventiewaarde uit de circulaire
bodemsanering 2009. Hierin zijn een interventiewaarde en een restconcentratie van 100 mg/kg d.s.
gewogen asbestconcentratie vastgelegd. De gewogen norm bestaat uit de serpentijnasbestconcentratie
vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie.
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1.5

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de locatie-informatie beschreven. In hoofdstuk 3 worden de methoden voor de
veldwerkzaamheden besproken. Tevens worden de gehanteerde normen beschreven. De resultaten van
de veld- en laboratoriumwerkzaamheden zijn in hoofdstuk 4 opgenomen. In hoofdstuk 5 zijn de
conclusies weergegeven.
In bijlage 1 en 2 zijn de situatietekeningen van de locatie opgenomen. Bijlage 3 t/m 8 bevatten
veldwerkgegevens, analyseresultaten en berekeningen.
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2

VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek wordt voorafgaand aan het feitelijke onderzoek (veld- en chemisch-analytisch
onderzoek) uitgevoerd. Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over het vroegere en
huidige gebruik van de onderzoekslocatie en de omgeving, onder meer gericht op het vinden van
mogelijke bronnen van bodembelasting.
De uitwerking van het vooronderzoek is gebaseerd op de leidraad bij het uitvoeren van verkennend,
oriënterend en nader bodemonderzoek, onderzoeksnorm NEN 5725 (literatuur 9).

2.1

Basisinformatie

In tabel 2.1 is een overzicht van de basisinformatie weergegeven.
tabel 2.1 overzicht basisinformatie
adres
plaats
gemeente
topografisch overzicht
coördinaten
kadastrale aanduiding
oppervlakte onderzoekslocatie (onbebouwde deel)
toekomstig bodemgebruik
huidig bodemgebruik
voormalig bodemgebruik
ophogingen/dempingen/stortingen
opvullingen en verhardingen
toepassing van asbesthoudende bouw-, bodem- of
verhardingsmaterialen

voorgaand
bodemonderzoek
op de onderzoekslocatie

voorgaand
bodemonderzoek
in de omgeving

Van der Capellenweg nr. 23
Heino
Raalte
Zie bijlage 1
X = 213,231 Y=494,918
Gemeente Heino
sectie B nr. 3315
2
ca. 5.530 m
woning/tuin/weide
woning/erf/tuin/stallen (leegstaand)
woning/erf/tuin/stallen (veehouderij)
niet bekend
het dak van de stallen bestaat uit
mogelijk asbesthoudende dakplaten, de
aanwezigheid van asbest elders in de
bestaande bebouwing is niet uit te
sluiten

► niet bekend

Groenopslag Heino
► verkennend bodemonderzoek, 11-1989, CBB, 01-1995, Grontmij en 041998, Grontmij
conclusies:
● status: voldoende onderzocht

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Van der Capellenweg nr. 23 ten noordoosten, even buiten de
bebouwde kom van Heino (gemeente Raalte).
De topografische ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1.
De onderzoekslocatie betreft een deel van het perceel gelegen aan de Van der Capellenweg
nr. 23 te Heino.
Op de locatie bevindt zich een bestaande vrijstaande woning, een garage, een kapschuur en drie
veestallen. Inpandig bevinden zich in de gebouwen meest betonverhardingen. Deels bevinden zich
onder de stallen mestkelders.
Het onbebouwde deel van de locatie is als erf en tuin in gebruik.
Ten oosten van de woning en ten noorden van de stallen bevindt zich een oprit. De oprit is deels verhard
met betonklinkers en puin.
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De opdrachtgever is voornemens om de bestaande stallen af te breken. In het weiland ten westen van
de woning is de nieuwbouw van een woning gepland.
Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het onbebouwde terreindeel
waarop de bestemmingsplanwijziging betrekking heeft, zoals weeggegeven in bijlage 2.
2
De onderzoekslocatie, het onderzochte terreindeel, heeft een oppervlakte van ca. 5.530 m (zie bijlage
2).
In de directe omgeving van de locatie bevinden zich woningen en agrarische percelen buiten de
bebouwde kom.
Aan de zuidzijde grenst de onderzoekslocatie aan voorgelegen woningen (Van der Capellenweg 21 en
Lemelerveldseweg 1) en de aangelegen Van der Capellenweg.
Aan de west-, noord- en oostzijde grenst de onderzoekslocatie aan omliggende agrarische percelen.

2.2

Standaard vooronderzoek

De hieronder vermelde historische gegevens zijn ontleend aan gegevens die door de opdrachtgever en
de huidige eigenaar zijn verstrekt alsmede gegevens uit het milieuarchief van de gemeente Raalte
(verkregen via dossieronderzoek), de bodematlas van de Provincie Overijssel met historisch
bodembestand, het bodemloket, topografische kaarten en het handelsbestand van de Kamer van
Koophandel.
Het uitgevoerde vooronderzoek heeft betrekking tot de onderhavige onderzoekslocatie alsmede de
aangrenzende percelen binnen een straal van 25 meter.

voormalige bodemgebruik
bodemgebruik in het verleden tot heden: (bron: opdrachtgever/gemeente/topografische kaarten)
 De onderzoekslocatie betreft een deel van het perceel gelegen aan de Van der Capellenweg
nr. 23 te Heino.
Op de locatie bevindt zich een bestaande vrijstaande woning, een garage, een kapschuur en drie
veestallen. Inpandig bevinden zich in de gebouwen meest betonverhardingen. Deels bevinden zich
onder de stallen mestkelders.
Het onbebouwde deel van de locatie is als erf, tuin en weide in gebruik.
Ten oosten van de woning en ten noorden van de stallen bevindt zich een oprit. De oprit is deels
verhard met betonklinkers en puin.
De opdrachtgever is voornemens om de bestaande stallen af te breken. In het weiland ten westen
van de woning is de nieuwbouw van een woning gepland.
Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het terreindeel waarop de
bestemmingsplanwijziging betrekking heeft, zoals weeggegeven in bijlage 2.
2
De onderzoekslocatie, het onderzochte terreindeel, heeft een oppervlakte van ca. 5.530 m (zie
bijlage 2).
 Op de locatie was geruime tijd een veehouderijbedrijf gevestigd. De activiteiten van het
veehouderijbedrijf zijn enkele jaren geleden beëindigd.
 Op basis van oude topografische kaarten vanaf 1890 is op de onderzoekslocatie enige bebouwing te
herkennen.
Op basis van een vermelding uit 1831 blijkt dat zich op een deel van de onderzoekslocatie destijds al
een woning van een landbouwer bevond. Het grootste deel van de onderzoekslocatie was destijds als
bouwland in gebruik.
 Ten behoeve van de bestaande bebouwing zijn de volgende bouwvergunningen verleend:
►1968, aanbrengen wc en douche
►1968, veranderen kippenschuur (asbest dak)
►1969, bouw van een bedrijfswoning
►1970, bouw varkensstal
►1975, bouw garage
►1975, bouw varkensstal
►1984, bouw houtschuur (golfplaat dak)
►1985, vergroten woonhuis

februari 2014

7

verkennend bodemonderzoek asbest in grond volgens NEN-5707 Van der Capellenweg nr. 23 te Heino

►1985, vervangen schuur (golfplaat dak)
►1990, vernieuwen varkensstal (golfplaat dak)
►1992, overkapping varkenshok (asbestvrij golfplaat dak)
 Ten behoeve van de locatie zijn de volgende milieuvergunningen verleend:
►30-11-1971, oprichtingsvergunning voor een varkensfokbedrijf met propaaninstallatie, en
bovengrondse dieselolietank
►10-05-1977, uitbreidingsvergunning voor een varkensfokbedrijf
►16-01-2007, revisievergunning voor een varkensfokbedrijf met bovengrondse dieselolietank en
spoelplaats
►14-12-2011, intrekken vergunning
 De locatie wordt in het handelsregister van de Kamer van Koophandel vermeld onder:
►J.W.A. Kogelman
onder- of bovengrondse brandstoftanks: (bron: opdrachtgever/eigenaar/provincie)
 Aan de oostzijde van de kapschuur bevindt zich een bovengrondse dieselolietank. De tank met een
inhoud van 650 liter staat in een lekbak.
Op basis van de provinciale bodeminformatiekaart wordt op de locatie Van der Capellenweg 23
melding gemaakt van een ondergrondse brandstoftank. Deze informatie blijkt niet uit de beschikbare
informatie uit het gemeentelijk archief. Ook de opdrachtgever is niet bekend met de (voormalige)
aanwezigheid van een ondergrondse brandstoftank op de locatie.
Er is geen andere informatie omtrent de eventuele aanwezigheid of voormalige aanwezigheid van
boven- of ondergrondse brandstoftanks op de onderzoekslocatie.
aanwezigheid van asbest
(bron: opdrachtgever/gemeente)
 De daken van de stallen bestaan uit mogelijk asbesthoudende dakplaten.
Een deel van het dak van de meest zuidelijk gelegen stal en het dak van de kapschuur is niet
voorzien van een afwateringsgoot die ervoor zorgt dat evt. emissie van asbestvezels (door
weersinvloeden) naar de onderliggende bodem wordt voorkomen.
De overige daken zijn voorzien van afwateringsgoten welke uitmonden in putten.
De aanwezigheid van asbesthoudend materiaal elders in de bestaande bebouwing is niet uit te
sluiten.
Op basis van de provinciale asbestsignaleringskaart geldt voor de onderzoekslocatie een grote kans
op de aanwezigheid van asbest.
Er is geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem.
voormalige en huidige potentieel belastende agrarische en bedrijfsactiviteiten
(bron: opdrachtgever/ eigenaar/ gemeente/ provincie)
 Op de locatie Van der Capellenweg nr. 23 te Heino was geruime tijd een veehouderijbedrijf
gevestigd.
Aan de oostzijde van de kapschuur bevindt zich een bovengrondse dieselolietank. De tank staat in
een lekbak.
Centraal in de meest zuidelijk gelegen veestal bevond zich een kast waar diergeneesmiddelen en
een kleine hoeveelheid bestrijdingsmiddelen werd bewaard.
Ten oosten van de woning, naast de oprit, bevindt zich een spoelplaats. Hier werden in het verleden
veewagens ontsmet.
Ten westen van de kapschuur bevindt zich een opslag van vaste mest op een betonplaat.
Er is geen andere informatie omtrent evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende activiteiten
(verbranding afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) op de onderzoekslocatie.
 Er is geen andere informatie omtrent evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende calamiteiten op
de onderzoekslocatie.
 In de directe omgeving van de onderzoekslocatie bevinden zich enkele woningen en agrarische
percelen buiten de bebouwde kom.
Het is op voorhand onbekend of activiteiten in de directe omgeving negatieve invloed hebben (gehad)
op de bodemkwaliteit t.p.v. de onderhavige onderzoekslocatie.
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verrichte handelingen met grond, verhardingsmateriaal en/of afval:
(bron: opdrachtgever/gemeente)
 Er is geen informatie omtrent evt. gedempte watergangen/sloten op de onderzoekslocatie.
 Ten noorden en oosten van de stallen bevindt zich een met menggranulaat en gebroken puin
verharde oprit.
Er is geen andere informatie omtrent evt. opgebrachte gebiedsvreemde grond (ophogingen),
verhardingsmateriaal, puinmateriaal en/of afval op de locatie.
ondergrondse infrastructuur in het heden verleden:
 geen informatie

(bron: opdrachtgever)

archeologische waarden:
 geen informatie

(bron:gemeente/provincie)

niet gesprongen explosieven:
 geen informatie

(bron:gemeente/provincie)

huidige bodemgebruik
huidige bodemgebruik van de locatie:
(bron:opdrachtgever/terreininspectie)
 In de huidige situatie heeft de onderzoekslocatie een woonfunctie. De veestallen staan momenteel
leeg.
aanwezigheid van asbest:
(bron:opdrachtgever/terreininspectie)
 De daken van de stallen bestaan uit mogelijk asbesthoudende dakplaten.
Een deel van het dak van de meest zuidelijk gelegen stal en het dak van de kapschuur is niet
voorzien van een afwateringsgoot die ervoor zorgt dat evt. emissie van asbestvezels (door
weersinvloeden) naar de onderliggende bodem wordt voorkomen.
De overige daken zijn voorzien van afwateringsgoten welke uitmonden in putten.
De aanwezigheid van asbesthoudend materiaal elders in de bestaande bebouwing is niet uit te
sluiten.
Op basis van de provinciale asbestsignaleringskaart geldt voor de onderzoekslocatie een grote kans
op de aanwezigheid van asbest.
Er is geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem.
huidige verdachte/bedrijfsmatige/bodembelastende activiteiten:
(bron:opdrachtgever/gemeente)
 Aan de oostzijde van de kapschuur bevindt zich een bovengrondse dieselolietank. De tank staat in
een lekbak.
Op de onderzoekslocatie vinden, voor zover bekend, thans geen andere bodembelastende
activiteiten plaats.
verhardingslagen:
(bron:opdrachtgever/terreininspectie)
 Ten noorden en oosten van de stallen bevindt zich een met menggranulaat en gebroken puin
verharde oprit. Een deel van de oprit is verhard met betonklinkers.
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toekomstige bodemgebruik
geplande herinrichting/ bouwplannen:
(bron:opdrachtgever)
 de bestaande stallen worden volgens planning afgebroken, op de locatie is de bouw van een woning
gepland
geplande bedrijfsactiviteiten:
 niet bekend

(bron:opdrachtgever)

geplande potentieel bodemverontreinigende activiteiten:
 niet bekend

(bron:opdrachtgever)

2.3

Hypothese

Om vast te stellen of de bodem asbesthoudend is de onderzoekslocatie in dit onderzoek onderzocht op
de aanwezigheid van hecht gebonden en niet hechtgebonden asbest in grond (percentage
bodemvreemd materiaal <20%).
Op basis van de resultaten uit historisch vooronderzoek blijkt dat op een deel van de onderzoekslocatie
in diverse (voormalige) gebouwen asbesthoudend materiaal is verwerkt.
De daken van de stallen bestaan uit mogelijk asbesthoudende dakplaten. Een deel van het dak van de
meest zuidelijk gelegen stal en de kapschuur is niet voorzien van een afwateringsgoot die ervoor zorgt
dat evt. emissie van asbestvezels (door weersinvloeden) naar de onderliggende bodem wordt
voorkomen. De overige daken zijn voorzien van afwateringsgoten welke uitmonden in putten.
Op basis van de provinciale asbestsignaleringskaart geldt voor de onderzoekslocatie een grote kans op
de aanwezigheid van asbest.
Op basis van de bekende informatie uit het vooronderzoek is geen andere informatie bekend of er op de
locatie sprake is van verontreiniging met asbest in de bodem.
Op basis van de resultaten van het historisch vooronderzoek is het deel van het erf rondom de
bestaande bebouwing in eerste aanleg beschouwd als een potentieel verdachte locatie voor de
aanwezigheid van asbest. Het onderzoek t.p.v. dit terreindeel is uitgevoerd volgens de
onderzoeksstrategie “verkennend onderzoek op een verdachte locatie met een diffuse bodembelasting,
heterogeen verdeeld”, (actuele contactzone) volgens paragraaf 7.4.5. van de NEN-5707.
Het onderzoek asbest in de toplaag langs de dakzijde (zonder dakgoot) van het deel van de
zuidelijke stal en de kapschuur is afgeleid van de onderzoeksstrategie “verkennend onderzoek op een
verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke kern”, paragraaf 7.4.3. van de
NEN 5707.
In afwijking van de strategie uit paragraaf 7.4.3. is in dit onderzoek alleen de toplaag (0.0-0.1 mmv) onderzocht i.p.v. de actuele contactzone tot 0.5 m-mv.
Van het materiaal uit de regenwaterverzamelputten is een mengmonster samengesteld.
Op basis van de resultaten van het historisch vooronderzoek is het gedeelte weidegrond ten westen en
zuiden van de woning en de tuin ten oosten van de woning in eerste aanleg beschouwd als een
onverdachte locatie voor de aanwezigheid van asbest. Het onderzoek t.p.v. dit terreindeel is uitgevoerd
volgens de onderzoeksstrategie “verkennend onderzoek op een kleinschalige onverdachte locatie
volgens paragraaf 7.4.1. van de NEN-5707.
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Conform de gehanteerde onderzoeksopzet zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
• visuele inspectie van de toplaag;
• het graven van inspectiegaten van 30 * 30 cm tot tenminste ca.50 cm-mv.
• het plaatsen van boringen met een boordiameter van 10 cm, tot maximaal 2 m-mv.
• het visueel inspecteren van de ontgraven grond op de aanwezigheid van asbestverdachte
materialen.
• het bemonsteren van evt. asbestverdachte materialen.
• het analyseren van evt. asbestverdachte materialen conform NEN 5896.
• het analyseren van de uitgezeefde grond (fractie <16 mm) conform de NEN 5707
Om onderbouwd een uitspraak te kunnen doen over de concentratie asbest in de actuele contactzonde
zijn in deze fase van het onderzoek grondmonsters onderzocht op het gehalte asbest.
Bij het samenstellen van mengmonsters is aangesloten bij de strategie voor nader onderzoek.
2
Per verdacht deelgebied met een oppervlakte van ca. 1.000 m is één mengmonster geanalyseerd.
De toetsing van de in dit onderzoek gemeten gehalten asbest is geschied aan de interventiewaarde uit
de circulaire bodemsanering 2009. Hierin zijn een interventiewaarde en een restconcentratie van 100
mg/kg d.s. gewogen asbestconcentratie vastgelegd. De gewogen norm bestaat uit de
serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie.
De resultaten uit dit onderzoek worden geïnterpreteerd volgens NEN 5707 (grond).
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3

VELDONDERZOEK

In dit hoofdstuk wordt het uitgevoerde veldwerkonderzoeksprogramma beschreven. Daarnaast worden
de resultaten van het veldonderzoek weergegeven.
3.1

Uitvoering van het veldonderzoek

Het veldonderzoek is uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000 en conform de eisen uit de
VBK-protocollen 2001 en 2018.
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door en onder toezicht van dhr. A. van Wuykhuyse en de dhr. M.
van Wuykhuyse erkende en geregistreerde veldwerkers van Sigma Bouw & Milieu te Emmen. Bedrijfsen persoonerkenningen zijn weergegeven op de internetsite van Bodem+
(http//www.senternovem.nl/bodemplus/erkenningen).
Een onafhankelijkheidsverklaring is opgenomen in bijlage 6.
Het uitvoeren van het veldwerk heeft plaatsgevonden op 10 december 2013. De werkzaamheden zijn
uitgevoerd in de periode van 08:30 uur tot 16.00 uur. De weersomstandigheden waren geen reden voor
een verminderde visuele waarneming. Het was half-bewolkt weer en er was geen neerslag en weinig
wind.
veiligheid
Bij een onderzoek asbest in bodem dienen de getroffen maatregelen inzake veiligheid en gezondheid in
overeenstemming te zijn met de CROW-publicatie nr. 132 “Werken in of met verontreinigde grond en
e
verontreinigd grondwater” van december 2008, 4 herziene druk.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn de veiligheidsvoorschriften uit VKB-protocol 2018
gehanteerd.
Aan blootstelling aan asbest zijn zeer ernstige risico’s voor de gezondheid verbonden. Algemeen kan
gezegd worden dat, tijdens de inspectie, de monsterneming en analyse blootstelling aan asbest te allen
tijde moet worden vermeden.
Voor de uitvoering van de werkzaamheden is het vochtgehalte in de bodem gemeten. Het vochtgehalte
bedroeg in alle gevallen >10%. Bij een vochtpercentage van meer dan 10% zijn er geen risico’s t.a.v. het
vrijkomen van asbestvezels.
Door zorgvuldige decontaminatie en het voorkomen van stofvorming is emissie van eventuele
asbestvezels tot een minimum beperkt.
De onderzoekers op de locatie hadden de beschikking over de benodigde persoonlijke
beschermingsmiddelen, waaronder overalls(afspoelbaar en wegwerp), handschoenen,
veiligheidsschoenen/-laarzen, volgelaatsmasker, P3 filters, ABEK-HG-P3 filters ed.

veldonderzoek
Het veldonderzoek heeft bestaan uit het inspecteren van de toplaag in combinatie met het graven van
inspectiegaten en het uitvoeren van handboringen tot de ongeroerde bodemlaag.
Conform de NEN-5707 wordt voor landbodem onderscheid gemaakt tussen drie te onderzoeken
bodemlagen:
1) de toplaag (0.0-0.02 m-mv) (maaiveld)
2) de bovengrond of actuele contactzone (0.02 m-mv-0.5 m-mv)
3) de ondergrond (0.5 m-mv-2.0 m-mv)
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maaiveldinspectie
toplaag (0.0-0.02 m-mv)
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is t.p.v. het onderzoeksgebied een inspectie van het maaiveld
uitgevoerd. De inspectie heeft plaatsgevonden als is voorgeschreven in het VKB protocol 2018.
Tijdens de visuele inspectie van de toplaag is een ruimtelijke eenheid onderverdeeld in ‘inspectie
stroken’ van maximaal 1.5 meter waarbij de toplaag strook voor strook in twee richtingen is
geïnspecteerd. Indien asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen wordt de vindplaats gemarkeerd en
wordt het materiaal verzameld.
Bij de visuele inspectie is geen grond geroerd of onder (vaste) obstakels gekeken. Bij het aantreffen van
asbestverdachte materialen zijn deze bemonsterd (door middel van “hand-picking”).
Tevens is de inspectie-efficiëntie ingeschat. De inspectie-efficiëntie is onder andere afhankelijk van de
weersomstandigheden, de conditie van de toplaag (vochtig, vegetatie, vastgereden, plassen) en het
type grond (zand, klei).
inspectiegaten
actuele contactzone (0.02-0.5 m-mv)
In het kader van het verkennend onderzoek asbest in grond t.p.v. het onderzochte (onbebouwde)
terreindeel is onderzoek verricht naar de aanwezigheid van asbest in de actuele contactzone. Het
2
onderzochte terreindeel heeft een oppervlakte van ca. 5.530 m .
In het kader van het verkennend onderzoek asbest in grond zijn, teneinde een betrouwbare uitspraak te
kunnen doen m.b.t. het voorkomen van asbest in de grond, eenentwintig inspectiegaten van 0.3 m x0.3
m tot max. 0.5 meter minus maaiveld gegraven m.b.v. een schop.
T.p.v. de dakzijde, aan de zuidzijde van de stal en de t.p.v. de kapschuur, waar geen afwateringsgoten
aanwezig zijn vier ondiepe inspectiegaten van 0.3x0.3x 0.1 meter gegraven m.b.v. een schop.
Van het uitgegraven materiaal is een grondmengmonster van ca. 4.4 kg genomen.
Van het materiaal uit de regenwaterverzamelputten is m.b.v. een zuigerboor een mengmonster van ca.
2.4 kg samengesteld.
Het onderzoeksprogramma is ruimtelijk weergegeven in bijlage 2. In deze bijlage zijn alle gegraven
inspectiegaten geprojecteerd.
Het uitgegraven materiaal is volledig gezeefd over een 16 mm zeef en is gescreend op de volgende
aspecten:
• asbestverdachte restanten;
• bodemsamenstelling;
• afval- en puinrestanten.
De evt. aanwezige (asbest)verdachte delen groter dan ca. 16 mm zijn per soort en per inspectiegat
verzameld, gewogen en in gesloten plasticzakken aan het laboratorium aangeboden voor onderzoek op
asbest.
Van het uitgezeefde materiaal is op basis van de NEN 5707 een representatief monster van ca. 10 kg uit
de fractie <16 mm verzameld uit max. 5 gaten.
In tabel 3.1 is een overzicht van inspectiegaten per terreindeel weergegeven.
tabel 3.1
inspectiegaten
terreindeel
oostelijk terreindeel (VED-HE)
noordelijk terreindeel,
incl. half-verhard pad (VED-HE)
westelijk terreindeel (VED-HE)
zuidelijk terreindeel
(incl. toekomstig bouwblok) (ONV)
dak veestal zonder dakgoot (VEP)
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handboringen
ondergrond (0.5-2.0 m-mv)
Tevens is visueel onderzoek verricht naar de aanwezigheid van asbest in de ondergrond.
In totaal zijn vier handboringen doorgezet tot maximaal 2.0 m-mv. Hierbij is gebruik gemaakt
van een 12 cm edelman grondboor.
De vrijkomende grond is visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen.
monstername grond en materialen
Het vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, o.a. de
korrelgrootteverdeling (textuur), kleur en eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken.
Na de zintuiglijke beoordeling is het bodemmateriaal in trajecten van 0.5 meter of per afwijkende
bodemlaag bemonsterd.
Grondmonsters zijn genomen conform de eisen uit het VKB-protocol 2001 en 2018.
De visueel aangetroffen asbestverdachte materialen zijn op een adequate wijze verpakt en als
materiaalmonster aangeleverd aan het laboratorium.
Van het gezeefde materiaal <16 mm uit niet asbestverdachte inspectiegaten is, per max. 5
inspectiegaten een (meng)monster genomen bestaande uit twintig grepen van ca. 0.5 kg.
Evt. asbestverdachte inspectiegaten zijn afzonderlijk bemonsterd middels twintig grepen van ca. 0.5 kg.
Na inspectie zijn de gaten weer gedicht met het uitgegraven materiaal.

3.2

Resultaten van het veldonderzoek

maaiveldinspectie
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is t.p.v. het onderzoeksgebied een inspectie van het maaiveld
uitgevoerd. De inspectie heeft plaatsgevonden als is voorgeschreven in het VKB protocol 2018.
Tijdens de visuele inspectie van de toplaag is een ruimtelijke eenheid onderverdeeld in ‘inspectie
stroken’ van maximaal 1.5 meter waarbij de toplaag strook voor strook in twee richtingen is
geïnspecteerd.
De onderzoekslocatie is voor een deel verhard met bestrating (betonklinkers/betontegels) waardoor het
maaiveld op deze terreindelen niet inspecteerbaar is.
Het onverharde deel van het maaiveld is deels begroeid met gras en deels voorzien van halfverhardingsmateriaal.
Het weideperceel ten westen en zuiden van de woning was ten tijde van de inspectie begroeid met kort
gras (vegetatie (meest) >25%) en daardoor minder effectief inspecteerbaar.
Gezien de mate van begroeiing heeft de uitgevoerde maaiveldinspectie t.p.v. het weideperceel een
indicatief karakter.
In tabel 3.2 is de inspectie-efficiëntie van het maaiveld beschreven.
tabel 3.2
inspectie-efficiëntie maaiveld
deelgebied
inspectie-efficiëntie
conditie maaiveld
verhard
0
verhard met tegels en betonklinkers
half-verhard
70-90
aangereden
onverhard
50-70
begroeid met gras
weide
<50
begroeid met gras (vegetatie >25%)
* begroeide terreindelen, delen zijn vrijgemaakt door verwijderen vegetatie;

Op basis van de visuele locatie-inspectie is op het maaiveld geen asbest verdacht materiaal
aangetroffen.
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Bodemopbouw
De profielbeschrijvingen van alle gegraven inspectiegaten en verrichte boringen met bijbehorende
zintuiglijke waarnemingen zijn uitgewerkt en opgenomen in bijlage 3.
In tabel 3.3 is op basis van de waarnemingen de lokale bodemopbouw beschreven.
tabel 3.3
lokale bodemopbouw
bodemlaag
hoofdbestanddeel
m-mv
0.0-0.8
zand
0.8-2.2
zand
2.2-3.9
zand

Toevoeging

Kleur

matig fijn
matig fijn
matig fijn

donkerbruin/grijs
crème/geel
beige/geel

In het veld is gebleken dat het percentage bodemvreemd materiaal, fractie > 16 mm, in bodemlaag van
0.0-ca. 0.5 m-mv ter plaatse van alle inspectiegaten, met uitzondering van de verhardingslaag
(menggranulaat) t.p.v. het toegangspad (G2) alsmede de laag met grove puinbrokken t.p.v. G4, minder
dan 20% bedraagt.
In de gevallen met een bijmenging van <20% bodemvreemd materiaal (fractie >16 mm) is de
NEN 5707 van toepassing.
De verhardingslaag t.p.v. het toegangspad t.p.v. G2 bestaat uit een laag menggranulaat en heeft een
percentage bodemvreemd materiaal, fractie >16 mm, van meer dan 20%. Volgens informatie van de
eigenaar is dit materiaal recent opgebracht en zou van dit materiaal een certificaat zijn afgegeven.
T.p.v. inspectiegat G4 is in de laag van 0.0-0.35 m-mv sprake van grove puinresten met een percentage
bodemvreemd materiaal, fractie >16 mm, van meer dan 20%.
In gevallen met een percentage bodemvreemd materiaal (fractie> 16-20 mm) van meer dan 20% is de
norm NEN 5897 (asbest in puin) van toepassing. Het puinmateriaal t.p.v. de inspectiegaten G2 en G4 is
in het kader van dit onderzoek alleen visueel onderzocht op de aanwezigheid van asbest.
Zintuiglijke waarnemingen asbest
In tabel 3.4 is een overzicht opgenomen van de aangetroffen asbestverdachte materialen op het
maaiveld en in de grond. Deze waarnemingen zijn eveneens terug te vinden op de berekening van het
gewogen gehalte asbest in bijlage 5.
tabel 3.4
inspectiegat

asbest op maaiveld en inspectiegaten
asbestverdacht

asbestverdacht materiaal

materiaal

grond in de fractie >16 mm

maaiveld

diepte (m-mv)

aantal gram

G1 t/m G4

nee

-

-

G5

nee

0.0-0.4

91,2 gr (7 stukjes)

G6

nee

0.0-0.55

670 gr (80stukjes)

G7

nee

-

-

G8

nee

0.0-0.3

89,5 gr (9 stukjes)

G9

nee

0.0-0.4

33,39 gr (3 stukjes)

G10

nee

-

-

G11

nee

0.0-0.25

22,5 gr (1 stukje)

G12

nee

0.0-0.5

37,9 gr (1 stukje)

G13 t/m G25

nee

-

-
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Zintuiglijke waarnemingen overig
Tijdens het uitvoeren van de veldwerkzaamheden zijn in het uitgegraven materiaal wel bodemvreemde
bijmengingen waargenomen.
De zintuiglijke waarnemingen zijn opgenomen in de sleufstaten in bijlage 3.
In onderstaande tabel 3.5 is een overzicht opgenomen van afwijkende waarnemingen t.a.v. aangetroffen
overige bodemvreemde afwijkingen in de uitgegraven grond.
tabel 3.5
zintuiglijke waarnemingen overig
inspectiegat Diepte
zintuiglijke waarnemingen
m-mv
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G8
G9
G11
G12

0.0-0.3
0.0-0.5
0.0-0.4
0.0-0.35
0.0-0.4
0.0-0.45
0.0-0.3
0.0-0.4
0.0-0.25
0.0-0.5

puinresten, rood baksteen, betonresten, >16mm bodemvr. = 10.6 %
menggranulaatlaag, gebroken puin >16mm bodemvr. = >20 %
puinresten, rood baksteen, betonresten, >16mm bodemvr. = 8.8 %
puinresten, rood baksteen, betonresten, >16mm bodemvr. = >20 %
puinresten, rood baksteen, betonresten, >16mm bodemvr. = 7.3 %
puinresten, rood baksteen, betonresten, >16mm bodemvr. = 4.0 %
puinresten, rood baksteen, betonresten, >16mm bodemvr. = 6.5 %
puinresten, rood baksteen, betonresten, >16mm bodemvr. = 0.6 %
puinresten, rood baksteen, betonresten, >16mm bodemvr. = 2.5 %
puinresten, rood baksteen, betonresten, >16mm bodemvr. = 8.6 %

Op basis van een steekproef van het uitgegraven bodemmateriaal is een in-situ dichtheid van het
3
bodemmateriaal bepaald van 1.530 kg/m . In verdere berekening is met deze bepaling gerekend.
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4

LABORATORIUM ONDERZOEK

In dit hoofdstuk worden de uitvoering, het toetsingskader en de resultaten van de asbestanalyses
besproken. Vervolgens worden de resultaten van het laboratorium onderzoek geïnterpreteerd
Het laboratorium onderzoek van grond en materiaalmonsters is uitgevoerd door het NEN-EN-ISO 17025
geaccrediteerde milieulaboratorium van RPS BV.

4.1

Onderzoeksprogramma laboratorium onderzoek

verkennend onderzoek asbest in grond
Het uitgezeefde materiaal, fractie <16 mm, is onderzocht volgens NEN 5707 (asbest in de fijne fractie).
In totaal zijn zes grondmengmonsters van de fractie <16 mm geanalyseerd op het gehalte asbest.
In onderstaande tabel 4.1 wordt de samenstelling van de grondmonsters, de monsternamediepte en de
uitgevoerde analyses weergegeven.
Er zijn zes verzamel materiaalmonsters geanalyseerd op het gehalte asbest.
tabel 4.1 analyse-schema
monstercode

inspectiegat

diepte (m-mv)

zintuiglijke
waarneming

analysepakket

puinresten
puinresten
puinresten
-

asbest (NEN5707)
asbest (NEN5707)
asbest (NEN5707)
asbest (NEN5707)
asbest (NEN5707)
asbest (NEN5707)

plaatmateriaal
plaatmateriaal
plaatmateriaal
plaatmateriaal
plaatmateriaal
plaatmateriaal

asbest (NEN5896)
asbest (NEN5896)
asbest (NEN5896)
asbest (NEN5896)
asbest (NEN5896)
asbest (NEN5896)

grond

13-199639
13-199640
13-199641
13-199642
13-199643
13-199644

G1+G3
0.0-0.4 m-mv
G5+G6+G8
0.0-0.45 m-mv
G9+G11+G12
0.0-0.5 m-mv
G13 t/m G17
0.0-0.5 m-mv
regenwaterputten 0.0-0.3 m-mv
dak stal(G22t/mG25) 0.0-0.1 m-mv

verzamelmateriaalmonsters

13-199645 (VZ5)
13-199646 (VZ6)
13-199647 (VZ8)
13-199648 (VZ9)
13-199649 (VZ11)
13-199650 (VZ12)

G5
G6
G8
G9
G11
G12

0.0-0.4 m-mv
0.0-0.45 m-mv
0.0-0.3 m-mv
0.0-0.4 m-mv
0.0-0.25 m-mv
0.0-0.5 m-mv

Opgemerkt wordt dat de fractie <500 ųm in dit stadium van het onderzoek kwalitatief is gecontroleerd om te kunnen
vaststellen of er aanleiding bestaat om een kwantitatieve bepaling van deze fractie uit te voeren. In de fractie <500
ųm zijn geen vrije asbestvezels aangetroffen.
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4.2

Toetsingscriteria asbest in grond

In een brief van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan de
voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal [ref: BWL/2004000321] van 3 maart 2004 is
bepaald dat:
● de interventiewaarde voor asbest in bodem, grond en baggerspecie van 100 mg/kg gewogen
(serpentijnasbest concentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) bedraagt;
● de restconcentratienorm voor de toepassing en het hergebruik van alle asbest bevattende
materialen (incl. grond, baggerspecie en puin(granulaat) van 100 mg/kg gewogen
(serpentijnasbest concentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) bedraagt.
Naar aanleiding van de Beleidsbrief Bodem (TK 24 december 2003, 28 663 en 28 199, nr. 13) de
Beleidsbrief asbest in bodem, grond en puin(granulaat) (TK 3 maart 2004, 28 663 en 28 199, nr. 15) is
een toetsingskader beschreven voor de beoordeling van de milieukwaliteit van bodem en puin met
betrekking tot asbest. Dit toetsingskader is opgenomen als bijlage 3 in de Circulaire bodemsanering
2009 (gewijzigd per 3 april 2012, stc. Nr. 6563).
Per 24 februari 2000 is asbest opgenomen in de "Circulaire streefwaarden en interventiewaarden
bodemsanering", opgesteld door het Ministerie van VROM. Door het opnemen van asbest in deze
circulaire wordt de Wet Bodembescherming (Wbb) van toepassing verklaard op een met
asbest verontreinigde bodem.
Zowel in de Regeling bodemkwaliteit als in de circulaire wordt de interventiewaarde resp. maximale
waarde vastgesteld op 100 mg/kg gewogen asbest.
Aangezien de interventiewaarde op een niveau ligt waarbij sprake is van een verwaarloosbaar risico
wordt daarom getoetst aan de interventiewaarde.
Voor het berekenen van een gewogen concentratie wordt de concentratie aan serpentijn asbest
opgeteld bij 10 maal de concentratie aan amfibole asbest. Voor asbest in grond, baggerspecie en
puin(granulaat) is geen streefwaarde opgesteld.
Per 1 maart 2003 is de restconcentratienorm voor toepassing en hergebruik van grond, baggerspecie
en puin(granulaat) verontreinigd met asbest herzien. De restconcentratie is vastgesteld op een
gewogen concentratie van 100 mg/kg. Ten aanzien van de mate van verontreiniging kan formeel alleen
aan de (gewogen) interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. worden getoetst.
Bijlage 3 van de circulaire bodemsanering 2009 (saneringscriterium, protocol asbest) geeft aan, dat
indien gemiddeld meer dan 100 mg / kg d.s. gewogen asbest in de verdachte bodemlaag is gemeten, er
sprake is van een ernstige bodemverontreiniging ongeacht het volume waarin deze verontreiniging is
aangetroffen. Nadat de verontreiniging is ingekaderd is echter de gemiddelde concentratie asbest per
deellocatie of verdachte locatie bepalend voor de ernst en de omvang van de verontreiniging volgens de
circulaire. Indien de concentratie asbest meer dan 100 mg/ kg d.s. bedraagt dient een risicobeoordeling
te worden uitgevoerd om te bepalen of er onaanvaardbare risico’s zijn.
Van de bodemlagen waarin zintuiglijk asbesthoudende materialen zijn aangetroffen in de fractie >16-20
mm is een berekening gemaakt van de asbestconcentratie. Hiertoe is gebruik gemaakt van de
navolgende formule:
Cmi=∑ (Mk x %k,I /100) / V x Ns x ds
waarin:
V (in dm3) : volume (V) van de sleuf of het gegraven gat.
Mk (in mg) : massa van de verzamelde asbesthoudende materialen van het type "k" (bijvoorbeeld
asbestplaatjes).
%k,i : gemiddeld % van asbestsoort "i" (bijv. chrysotiel) in de verzamelde asbesthoudende materialen
van type "k".
Ns (in kg/dm3) : stortgewicht van de grond/puin.
ds : percentage droge stof
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Indien sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging dient het bepalen van het
wettelijk voorgeschreven uiterste tijdstip van saneren (spoedeisendheid) te worden vastgesteld.
Het voornoemde is schematisch weergegeven in de Circulaire bodemsanering 2009 d.d. 3 april
2012, bijlage 3: Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem, Protocol Asbest. Hiermee kan
stapsgewijs worden bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s ten gevolge van de
aanwezigheid van een bodemverontreiniging met asbest. Het betreffende schema is opgenomen in
bijlage 10 (risicobeoordeling).

4.3

Analyseresultaten en interpretatie

In deze paragraaf zijn de resultaten van de chemische analyses van de grondmonsters, gerelateerd aan
toetsingswaarden weergegeven in tabelvorm. Na elke tabel worden de onderzoeksresultaten besproken.
In bijlage 4 zijn van alle uitgevoerde analyses de analysecertificaten van RPS BV opgenomen.
De totale concentratie aan asbest per inspectiegat wordt conform NEN-5707 bepaald door de
concentratie visueel zichtbaar asbest in de grove zeeffractie (fractie >16 mm) te sommeren met de
concentratie visueel niet zichtbaar asbest in de fijne zeeffractie (fractie <16 mm).
Door het gewicht te bepalen van de evt. handmatig verzamelde asbesthoudende materialen en dit te
delen door de massa (inhoud / soortelijk gewicht) van het betreffende inspectiegat wordt de concentratie
asbestverdacht materiaal in het inspectiegat bepaald. Deze concentratie moet echter nog worden
gecorrigeerd voor het percentage asbest in de materiaalmonsters dat door het laboratorium is bepaald.
De analyseresultaten van de materiaalmonsters en de grondmengmonsters zijn samen met de
interpretatie opgenomen in de tabellen 4.2 t/m 4.4. De berekening van de asbestgehalten zijn
opgenomen in bijlage 5.
tabel 4.2: resultaten asbestanalyse materiaal verzamel monsters in de fractie > 16 mm
Monsteromschrijving

Vorm

Asbestgehalte (%)

(inspectiegat)

Serpentijn

Amfibool

chrysotiel

Amosiet

crocidoliet

(mg)

(mg)

(mg)

G5 (VZ5)

7 plaatjes (HB)

11.000 (10-15 %)

-

-

G6 (VZ6)

80 plaatjes (HB)

84.000 (10-15 %)

-

15.000 (2-5 %)

G8 (VZ8)

9 plaatjes (HB)

11.000 (10-15 %)

-

-

G9 (VZ9)

3 plaatjes (HB)

4.200 (10-15 %)

-

110 (2-5 %)

G11 (VZ11)

1 plaatje (HB)

2.800 (10-15 %)

-

-

G12 (VZ12)

1 plaatje (HB)

4.700 (10-15 %)

-

-

Toelichting
HB = hecht gebonden
tabel 4.3: resultaten asbestanalyses grondmengmonsters uit de fractie <16 mm
inspectiegat

G1+G3 (grond)
G5+G6+G8 (grond)
G9+G11+G12 (grond)
G13 t/m G17 (grond)
regenwaterputten (grond)
dak (G22 t/m G25)

monstercode

13-199639
13-199640
13-199641
13-199642
13-199643
13-199644

diepte

gewogen asbestconcentratie < 16 mm

in m-mv

serpentijn

amfibool

asbest (gewogen)

crysotiel

amosiet

crocidoliet

mg/kg

0.0-0.4

-

-

-

<1.3

0.0-0.45

77

-

11

190

0.0-0.5

4.7

-

-

4.7

0.0-0.5

0.18

-

-

0.18

0.0-0.3

2200

-

-

2200

0.0-0.1

16

-

-

16

(grond)

Op de analysecertificaten staan de bovengrenzen van de analyses vermeld. Deze gelden als
detectiegrenzen en zijn qua hoogte afhankelijk van de onderzochte monstervolumes en de samenstelling
van de monsters.
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tabel 4.4: Overschrijdingstabel resultaten totaal asbestanalyses
gat
(m-mv)

G1
(0.0-0.3)
G2
(0.0-0.5)
G3
(0.0-0.4)
G4
(0.0-0.35)
G5
(0.0-0.4)
G6
(0.0-0.45)
G7
(0.0-0.5)
G8
(0.0-0.3)
G9
(0.0-0.4)
G10
(0.0-0.5)
G11
(0.0-0.25)
G12
(0.0-0.5)
G13
(0.0-0.5)
G14
(0.0-0.5)
G15
(0.0-0.5)
G16
(0.0-0.5)
G17
(0.0-0.5)
G18 t/m G21
(0.0-0.5)
G22 t/m G25
dakzijde
(0.0-0.1)
regenwaterputten
(0.0-0.3)

Berekende asbestconcentratie
(fractie > 16 mm)
mg/kg d.s. (gewogen)
gem.
ondergrens
bovengrens
conc.

Asbestconcentratie
(fractie < 16 mm)
mg/kg d.s. (gewogen)
gem.
ondergrens
conc.

0

0

0

<1,3

0

0

0

0

0

0

Totale asbestconcentratie
mg/kg d.s. (gewogen)
bovengrens

gem.
conc.

ondergrens

bovengrens

-

-

-

-

n.o.

-

-

<1,3
(-)
-*

-

-

0

<1,3

-

-

-

-

0

0

n.o.

-

-

<1,3
(-)
-*

-

-

247

197

296

190

120

255

317

551

4504

2937

6070

190

120

255

3057

6326

0

0

0

n.o.

-

-

-

-

323

258

387

190

120

255

378

642

115

86

143

4,7

3,1

8,5

90

152

0

0

0

n.o.

n.o.

n.o.

436
(+)
4694
(+)
-*
(-)
513
(+)
120
(+)
-*

-

-

98

79

118

4,7

3,1

8,5

82

126

83

66

99

4,7

3,1

8,5

69

108

0

0

0

0,18

0,15

0,22

0,15

0,22

0

0

0

0,18

0,15

0,22

0,15

0,22

0

0

0

0,18

0,15

0,22

0,15

0,22

0

0

0

0,18

0,15

0,22

0,15

0,22

0

0

0

0,18

0,15

0,22

0,15

0,22

0

0

0

n.o.

n.o.

n.o.

103
(+)
88
(+/-)
0,18
(+/-)
0,18
(+/-)
0,18
(+/-)
0,18
(+/-)
0,18
(+/-)
-*

-

-

0

0

0

16

11

22

16
(+/-)

11

22

0

0

0

2200

1400

3800

2200
(+)

1400

3800

toelichting
* =gehalte is indicatief van betreffend monster is de fractie <16 mm niet onderzocht
** = de maaiveldinspectie is indicatief, het maaiveld kon slechts beperkt worden geïnspecteerd
- =geen asbest aangetoond (concentratie beneden of gelijk aan de bepalingsgrens)
+/- =concentratie boven de bepalingsgrens en beneden of gelijk aan de interventiewaarde: licht verhoogd
+ =concentratie boven de interventiewaarde: sterk verhoogd
n.o = niet onderzocht
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interpretatie resultaten
maaiveld (toplaag) (0.0-0.02 m-mv)
Op basis van de visuele locatie-inspectie is op het maaiveld geen asbest verdacht materiaal
aangetroffen.
actuele contactzone (0.02-0.5 m-mv)
ruimtelijke eenheid: oostelijk terreindeel
Ter plaatse van de inspectiegaten G1 t/m G4 is in de actuele contactzone geen asbesthoudend
materiaal waargenomen.
Het gemiddelde gewogen gehalte asbest in de fijne fractie (<16 mm) in het onderzochte mengmonster
uit de inspectiegaten G1 en G3 bedraagt <1.3 mg/kg d.s.
Het totale gemiddeld gewogen gehalte asbest (fractie <16 mm + fractie >16 mm) in de inspectiegaten
G1 en G3 bedraagt <1.3 mg /kg d.s en is daarmee niet verhoogd t.o.v. restconcentratienorm /
interventiewaarde (100 mg/kg d.s) voor asbest.
Het materiaal uit de inspectiegaten G1 en G3 is niet aantoonbaar verontreinigd met asbest.
ruimtelijke eenheid: noordelijk terreindeel (half-verhard pad)
Ter plaatse van de inspectiegaten G5, G6 en G8 zijn in de actuele contactzone stukjes asbesthoudend
materiaal waargenomen. De verontreiniging betreft chrysotiel asbest en/of crocidoliet asbest en is in
hechtgebonden vorm en niet hechtgebonden vorm aanwezig.
De berekende gemiddelde gewogen asbestconcentratie in de fractie >16 mm van het materiaal uit
inspectiegat G5 bedraagt 247 mg/kg d.s en overschrijdt hiermee de restconcentratienorm
/interventiewaarde (100 mg/kg d.s.).
De berekende gemiddelde gewogen asbestconcentratie in de fractie >16 mm van het materiaal uit
inspectiegat G6 bedraagt 4.504 mg/kg d.s en overschrijdt hiermee de restconcentratienorm
/interventiewaarde (100 mg/kg d.s.).
De berekende gemiddelde gewogen asbestconcentratie in de fractie >16 mm van het materiaal uit
inspectiegat G8 bedraagt 323 mg/kg d.s en overschrijdt hiermee de restconcentratienorm
/interventiewaarde (100 mg/kg d.s.).
Het gemiddelde gewogen gehalte asbest in de fijne fractie (<16 mm) in het onderzochte mengmonster
uit de inspectiegaten G5+G6+G8 bedraagt 190 mg/kg d.s. (in de fractie <16 mm zijn tevens losse vezels
of vezelbundels aangetroffen)
Het totale gemiddeld gewogen gehalte asbest (fractie <16 mm + fractie >16 mm) in inspectiegat G5
bedraagt 436 mg /kg d.s en is daarmee verhoogd t.o.v. restconcentratienorm / interventiewaarde
(100 mg/kg d.s) voor asbest.
Het totale gemiddeld gewogen gehalte asbest (fractie <16 mm + fractie >16 mm) in inspectiegat G6
bedraagt 4.694 mg /kg d.s en is daarmee verhoogd t.o.v. restconcentratienorm / interventiewaarde
(100 mg/kg d.s) voor asbest.
Het totale gemiddeld gewogen gehalte asbest (fractie <16 mm + fractie >16 mm) in inspectiegat G8
bedraagt 5136 mg /kg d.s en is daarmee verhoogd t.o.v. restconcentratienorm / interventiewaarde
(100 mg/kg d.s) voor asbest.
Het materiaal uit de inspectiegaten G5, G6 en G8 is sterk verontreinigd met asbest, verontreinigd boven
de restconcentratienorm/interventiewaarde.
Ter plaatse van inspectiegat G7 is in de grond in de fractie >16 mm zintuiglijk geen asbestverdacht
materiaal waargenomen.
Van dit inspectiegat is geen monster van de zeeffractie < 16 mm onderzocht.
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ruimtelijke eenheid: westelijk terreindeel
Ter plaatse van de inspectiegaten G9, G11 en G12 zijn in de actuele contactzone stukjes
asbesthoudend materiaal waargenomen. De verontreiniging betreft chrysotiel asbest en/of crocidoliet
asbest en is in hechtgebonden vorm en niet hechtgebonden vorm aanwezig.
De berekende gemiddelde gewogen asbestconcentratie in de fractie >16 mm van het materiaal uit
inspectiegat G9 bedraagt 115 mg/kg d.s en overschrijdt hiermee de restconcentratienorm
/interventiewaarde (100 mg/kg d.s.).
De berekende gemiddelde gewogen asbestconcentratie in de fractie >16 mm van het materiaal uit
inspectiegat G11 bedraagt 98 mg/kg d.s en benadert hiermee de restconcentratienorm
/interventiewaarde (100 mg/kg d.s.).
De berekende gemiddelde gewogen asbestconcentratie in de fractie >16 mm van het materiaal uit
inspectiegat G12 bedraagt 83 mg/kg d.s en benadert hiermee de restconcentratienorm
/interventiewaarde (100 mg/kg d.s.).
Het gemiddelde gewogen gehalte asbest in de fijne fractie (<16 mm) in het onderzochte mengmonster
uit de inspectiegaten G5+G6+G8 bedraagt 4.7 mg/kg d.s. (in de fractie <16 mm zijn tevens losse vezels
of vezelbundels aangetroffen)
Het totale gemiddeld gewogen gehalte asbest (fractie <16 mm + fractie >16 mm) in inspectiegat G9
bedraagt 120 mg /kg d.s en is daarmee verhoogd t.o.v. restconcentratienorm / interventiewaarde
(100 mg/kg d.s) voor asbest.
Het totale gemiddeld gewogen gehalte asbest (fractie <16 mm + fractie >16 mm) in inspectiegat G11
bedraagt 103 mg /kg d.s en is daarmee verhoogd t.o.v. restconcentratienorm / interventiewaarde
(100 mg/kg d.s) voor asbest.
Het totale gemiddeld gewogen gehalte asbest (fractie <16 mm + fractie >16 mm) in inspectiegat G12
bedraagt 88 mg /kg d.s en is daarmee niet verhoogd t.o.v. restconcentratienorm / interventiewaarde
(100 mg/kg d.s) voor asbest.
Het materiaal uit de inspectiegaten G9 en G11 is sterk verontreinigd met asbest, verontreinigd boven de
restconcentratienorm/interventiewaarde.
Het materiaal uit inspectiegat G12 is licht verontreinigd met asbest, echter niet verontreinigd boven de
restconcentratienorm/interventiewaarde.
Ter plaatse van inspectiegat G10 is in de grond in de fractie >16 mm zintuiglijk geen asbestverdacht
materiaal waargenomen.
Van dit inspectiegat is geen monster van de zeeffractie < 16 mm onderzocht.
ruimtelijke eenheid: zuidelijk terreindeel (toekomstig bouwblok)
Ter plaatse van de inspectiegaten G13 t/m G17 is in de actuele contactzone (0.0-max.0.5 m-mv) in de
fractie >16 mm zintuiglijk geen asbesthoudend materiaal waargenomen.
In het geanalyseerde grondmengmonster (zeeffractie < 16 mm) van de inspectiegaten G13 t/m G17
(laag 0.0-max. 0.5 m-mv) uit de actuele contactzone is een gemiddelde gewogen concentratie asbest
gemeten van 0.18 mg/kg d.s. De verontreiniging betreft chrysotiel asbest en is in hechtgebonden vorm
aanwezig.
Het totale gemiddeld gewogen gehalte asbest (fractie <16 mm + fractie >16 mm) in de inspectiegaten
G13 t/m G17 bedraagt 0.18 mg /kg d.s en is daarmee verhoogd t.o.v. de bepalingsgrens.
Het gemiddeld gewogen gehalte asbest voldoet aan de restconcentratienorm (100 mg/kg d.s) voor
asbest.
Het materiaal uit de inspectiegaten G13 t/m G17 is licht verontreinigd met asbest, echter niet
verontreinigd boven de restconcentratienorm/interventiewaarde.
Ter plaatse van de inspectiegaten G18 t/m G21 is in de grond in de fractie >16 mm zintuiglijk geen
asbestverdacht materiaal waargenomen.
Van deze inspectiegaten is geen monster van de zeeffractie < 16 mm onderzocht.
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dakzijde zonder dakgoot zuidelijk gelegen veestal en kapschuur
Ter plaatse van de inspectiegaten G22 t/m G25 is in de actuele contactzone (0.0-ca.0.1 m-mv) in de
fractie >16 mm zintuiglijk geen asbesthoudend materiaal waargenomen.
In het geanalyseerde grondmengmonster (zeeffractie < 16 mm) van de inspectiegaten G22 t/m G25
(laag 0.0-ca. 0.1 m-mv) uit de actuele contactzone is een gemiddelde gewogen concentratie asbest
gemeten van 16 mg/kg d.s. (in de fractie <16 mm zijn tevens losse vezels of vezelbundels aangetroffen).
De verontreiniging betreft chrysotiel asbest en is in niet-hechtgebonden vorm aanwezig.
Het totale gemiddeld gewogen gehalte asbest (fractie <16 mm + fractie >16 mm) in de inspectiegaten
G21 t/m G24 bedraagt 16 mg /kg d.s en is daarmee verhoogd t.o.v. de bepalingsgrens.
Het gemiddeld gewogen gehalte asbest voldoet aan de restconcentratienorm (100 mg/kg d.s) voor
asbest.
Het materiaal uit de inspectiegaten G22 t/m G25 is licht verontreinigd met asbest, echter niet
verontreinigd boven de restconcentratienorm/interventiewaarde.
regenwaterverzamelputten
In het verzamelmonster uit de regenwaterverzamelputten afkomstig van de asbesthoudende daken van
de veestallen (zeeffractie < 16 mm) is een gemiddeld gewogen concentratie asbest gemeten van
2.200 mg/kg d.s. (in de fractie <16 mm zijn tevens losse vezels of vezelbundels aangetroffen). De
verontreiniging betreft chrysotiel asbest en is in hechtgebonden en niet hechtgebonden vorm aanwezig. .
Het materiaal uit de regenwaterverzamelputten is sterk verontreinigd met asbest, verontreinigd boven de
restconcentratienorm/interventiewaarde.

ondergrond (0.5-2.0 m-mv)
fractie >16 mm
Op basis van de uitgevoerde inspectie van het opgeboorde materiaal uit de inspectiegaten G1, G6, G12,
G15 zijn vanaf ca. 0.5 m-mv visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen.
fractie <16 mm
Van de ondergrond zijn geen grondmonsters geanalyseerd.
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5

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek asbest in grond worden de
volgende conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.
maaiveld (toplaag) (0.0-0.02 m-mv)
Op basis van de locatie-inspectie is op het maaiveld geen asbest verdacht materiaal aangetroffen.
actuele contactzone (0.02-0.5 m-mv)
ruimtelijke eenheid: oostelijk terreindeel
Ter plaatse van de inspectiegaten G1 t/m G4 is in de actuele contactzone geen asbesthoudend
materiaal waargenomen.
Het totale gemiddeld gewogen gehalte asbest (fractie <16 mm + fractie >16 mm) in de inspectiegaten
G1 en G3 bedraagt <1.3 mg /kg d.s en is daarmee niet verhoogd t.o.v. restconcentratienorm /
interventiewaarde (100 mg/kg d.s) voor asbest. Het materiaal uit de inspectiegaten G1 en G3 is niet
aantoonbaar verontreinigd met asbest.
ruimtelijke eenheid: noordelijk terreindeel (half-verhard pad)
Ter plaatse van de inspectiegaten G5, G6 en G8 zijn in de actuele contactzone stukjes asbesthoudend
materiaal waargenomen. De verontreiniging betreft chrysotiel asbest en/of crocidoliet asbest en is in
hechtgebonden vorm en niet hechtgebonden vorm aanwezig.
Het totale gemiddeld gewogen gehalte asbest (fractie <16 mm + fractie >16 mm) in inspectiegat G5
bedraagt 436 mg /kg d.s en is daarmee verhoogd t.o.v. restconcentratienorm / interventiewaarde
(100 mg/kg d.s) voor asbest.
Het totale gemiddeld gewogen gehalte asbest (fractie <16 mm + fractie >16 mm) in inspectiegat G6
bedraagt 4694 mg /kg d.s en is daarmee verhoogd t.o.v. restconcentratienorm / interventiewaarde
(100 mg/kg d.s) voor asbest.
Het totale gemiddeld gewogen gehalte asbest (fractie <16 mm + fractie >16 mm) in inspectiegat G8
bedraagt 5136 mg /kg d.s en is daarmee verhoogd t.o.v. restconcentratienorm / interventiewaarde
(100 mg/kg d.s) voor asbest.
Het materiaal uit de inspectiegaten G5, G6 en G8 is sterk verontreinigd met asbest, verontreinigd boven
de restconcentratienorm/interventiewaarde.
Ter plaatse van inspectiegat G7 is in de grond in de fractie >16 mm zintuiglijk geen asbestverdacht
materiaal aangetroffen. Van dit inspectiegat is geen monster van de zeeffractie < 16 mm onderzocht.
ruimtelijke eenheid: westelijk terreindeel
Ter plaatse van de inspectiegaten G9, G11 en G12 zijn in de actuele contactzone stukjes
asbesthoudend materiaal waargenomen.
Het totale gemiddeld gewogen gehalte asbest (fractie <16 mm + fractie >16 mm) in inspectiegat G9
bedraagt 120 mg /kg d.s en is daarmee verhoogd t.o.v. restconcentratienorm / interventiewaarde
(100 mg/kg d.s) voor asbest.
Het totale gemiddeld gewogen gehalte asbest (fractie <16 mm + fractie >16 mm) in inspectiegat G11
bedraagt 103 mg /kg d.s en is daarmee verhoogd t.o.v. restconcentratienorm / interventiewaarde
(100 mg/kg d.s) voor asbest.
Het totale gemiddeld gewogen gehalte asbest (fractie <16 mm + fractie >16 mm) in inspectiegat G12
bedraagt 88 mg /kg d.s en is daarmee niet verhoogd t.o.v. restconcentratienorm / interventiewaarde
(100 mg/kg d.s) voor asbest.
Het materiaal uit de inspectiegaten G9 en G11 is sterk verontreinigd met asbest, verontreinigd boven de
restconcentratienorm/interventiewaarde.
Het materiaal uit inspectiegat G12 is licht verontreinigd met asbest, echter niet verontreinigd boven de
restconcentratienorm/interventiewaarde.
Ter plaatse van inspectiegat G10 is in de grond in de fractie >16 mm zintuiglijk geen asbestverdacht
materiaal waargenomen. Van dit inspectiegat is geen monster van de zeeffractie < 16 mm onderzocht.
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ruimtelijke eenheid: zuidelijk terreindeel (toekomstig bouwblok)
Ter plaatse van de inspectiegaten G13 t/m G17 is in de actuele contactzone (0.0-max.0.5 m-mv) in de
fractie >16 mm zintuiglijk geen asbesthoudend materiaal waargenomen.
Het totale gemiddeld gewogen gehalte asbest (fractie <16 mm + fractie >16 mm) in de inspectiegaten
G13 t/m G17 bedraagt 0.18 mg /kg d.s en is daarmee verhoogd t.o.v. de bepalingsgrens.
Het gemiddeld gewogen gehalte asbest voldoet aan de restconcentratienorm (100 mg/kg d.s) voor
asbest. Het materiaal uit de inspectiegaten G13 t/m G17 is licht verontreinigd met asbest, echter niet
verontreinigd boven de restconcentratienorm/interventiewaarde.
Ter plaatse van de inspectiegaten G18 t/m G21 is in de grond in de fractie >16 mm zintuiglijk geen
asbestverdacht materiaal waargenomen. Van deze inspectiegaten is geen monster van de zeeffractie <
16 mm onderzocht.
dakzijde zonder dakgoot zuidelijk gelegen veestal en kapschuur
Ter plaatse van de inspectiegaten G22 t/m G25 is in de actuele contactzone (0.0-ca.0.1 m-mv) in de
fractie >16 mm zintuiglijk geen asbesthoudend materiaal aangetroffen.
In het geanalyseerde grondmengmonster (zeeffractie < 16 mm) van de inspectiegaten G22 t/m G25
(laag 0.0-ca. 0.1 m-mv) uit de actuele contactzone is een gemiddelde gewogen concentratie asbest
gemeten van 16 mg/kg d.s. (in de fractie <16 mm zijn tevens losse vezels of vezelbundels aangetroffen).
De verontreiniging betreft chrysotiel asbest en is in niet-hechtgebonden vorm aanwezig.
Het totale gemiddeld gewogen gehalte asbest (fractie <16 mm + fractie >16 mm) in de inspectiegaten
G21 t/m G24 bedraagt 16 mg /kg d.s en is daarmee verhoogd t.o.v. de bepalingsgrens.
Het gemiddeld gewogen gehalte asbest voldoet aan de restconcentratienorm (100 mg/kg d.s) voor
asbest. Het materiaal uit de inspectiegaten G22 t/m G25 is licht verontreinigd met asbest, echter niet
verontreinigd boven de restconcentratienorm/interventiewaarde.
regenwaterverzamelputten
In het verzamelmonster uit de regenwaterverzamelputten afkomstig van de asbesthoudende daken van
de veestallen (zeeffractie < 16 mm) is een gemiddeld gewogen concentratie asbest gemeten van
2.200 mg/kg d.s. (in de fractie <16 mm zijn tevens losse vezels of vezelbundels aangetroffen). De
verontreiniging betreft chrysotiel asbest en is in hechtgebonden en niet hechtgebonden vorm aanwezig. .
Het materiaal uit de regenwaterverzamelputten is sterk verontreinigd met asbest, verontreinigd boven de
restconcentratienorm/interventiewaarde.
ondergrond (0.5-2.0 m-mv)
fractie >16 mm
Op basis van de uitgevoerde inspectie van het opgeboorde materiaal uit de inspectiegaten G1, G6, G12,
G15 zijn vanaf ca. 0.5 m-mv visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen.
fractie <16 mm
Van de ondergrond zijn geen grondmonsters geanalyseerd.

Toetsing hypothese
Op basis van de vooraf in paragraaf 2.4 gestelde hypothese is de onderzoekslocatie in eerste aanleg
deels als verdacht en deels als onverdacht voor asbest aangemerkt.
Uit het onderzoek is gebleken dat de puinhoudende bovengrond t.p.v. het verdachte noordelijk- en
westelijk terreindeel plaatselijk sterk verontreinigd is met asbest. Ook het materiaal in de
regenwaterverzamelputten is sterk verontreinigd met asbest. De toplaag onder de dakzijde van de
asbestdaken (zonder dakgoot) is licht verontreinigd met asbest.
Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de voorafgestelde onderzoekshypothese “verdacht” voor de
deze terreindelen aanvaard.
De bovengrond t.p.v. het vooraf als onverdacht beschouwde zuidelijk terreindeel bevat in de
fractie <16 mm een lichte verontreiniging met asbest. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de
vooraf gestelde onderzoekshypothese “onverdacht” voor dit terreindeel formeel niet aanvaard.
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toetsing homogeniteit/heterogeniteit
Binnen de onderzoekslocatie is, voor wat betreft asbest in grond, tussen de afzonderlijke inspectiegaten
sprake van significante verschillen in de asbestconcentraties.
De concentraties vallen niet in alle gevallen binnen de 95%-betrouwbaarheidsintervallen van elkaar. Er is
binnen de onderzoekslocatie geen sprake van voldoende heterogeniteit. In een dergelijk geval wordt het
gemiddelde asbest binnen de RE formeel bepaald op basis van het hoogst berekende gehalte asbest in
de afzonderlijke inspectiegaten (zie hiervoor de berekeningen in bijlage 5).
risicobeoordeling
Op basis Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem, protocol asbest’ (in het vervolg te noemen het
‘protocol asbest’) kan worden bepaald of er sprake is van onaanvaardbare risico’s t.g.v.
bodemverontreiniging met asbest. Conform de Beleidsbrief Bodem leidt de systematiek die door middel
van dit protocol wordt beschreven tot de uitspraak ‘geen onaanvaardbare risico’s’, of ‘onaanvaardbare
risico’s’.
Er wordt onderscheid gemaakt in twee categorieën van risico’s, namelijk ‘geen onaanvaardbare risico’s’
en ‘onaanvaardbare risico’s’
Als er géén sprake is van onaanvaardbare risico’s kan bij de huidige of toekomstige terreininrichting
worden volstaan met een beperkingenregistratie van de bodemverontreiniging. Hierbij dient de plaats,
soort, mate van hechtgebondenheid en mate en omvang van de bodemverontreiniging nauwkeurig te
worden geregistreerd in het gemeentelijke beperkingenregister. Ook kan het bevoegd gezag
voorschrijven om beheermaatregelen te treffen om blootstelling aan de verontreiniging te voorkomen.
Eventueel kan het bevoegd tevens kiezen voor monitoring van de concentratie, indien door verwering de
risico’s van asbest mogelijk kunnen toenemen doordat de hechtgebondenheid kan verminderen. Als de
inrichting van de locatie wijzigt, dienen de locatiespecifieke risico’s opnieuw te worden beoordeeld.
Indien sprake is van onaanvaardbare risico’s dienen, behalve beperkingenregistratie, spoedig
saneringsmaatregelen te worden getroffen op het deel van de locatie waar sprake is van de
onaanvaardbare risico’s ten gevolge van de aanwezigheid van asbest. Het bevoegd gezag dient binnen
de daarvoor gestelde termijn een beschikking ‘ernst en spoed’ te nemen. De sanering dient binnen vier
jaar na het afgeven van deze beschikking aan te vangen. Het bevoegd gezag zal op basis van de
locatiespecifieke situatie het precieze tijdstip voor aanvang van de sanering vaststellen.
In analogie met de risicobeoordeling voor de overige verontreinigingen bestaat het ‘protocol asbest’ uit
drie stappen, die in figuur 1 zijn weergegeven.
Stap 1 omvat het vaststellen of er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. Dit kan worden
vastgesteld op basis van de resultaten van een verkennend en/of nader onderzoek.
In deze stap wordt op basis van het verkennend en/of nader onderzoek vastgesteld of er sprake is van
een geval van ernstige verontreiniging. Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging met
asbest in de bodem indien de gemiddelde concentratie binnen een ruimtelijke eenheid hoger is dan de
interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. (gewogen; dat wil zeggen de concentratie serpentijn asbest + 10 x
de concentratie amfibool asbest). Het vaststellen van de gemiddelde gewogen asbestconcentratie dient
te worden uitgevoerd conform de NEN 5707. Opgemerkt wordt dat het volumecriterium voor een
bodemverontreiniging met asbest niet van toepassing is bij het vaststellen van de ernst.
In onderhavig geval is op basis de van de inspectiegaten G5, G6, G8, G9 en G11 sprake van een
gehalte asbest boven 100 mg/kg d.s. Op de locatie is sprake van een ernstig geval van
bodemverontreiniging.
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Stap 2 omvat de standaard risicobeoordeling. Deze stap kan worden uitgevoerd op basis van de
resultaten uit een verkennend en/of nader onderzoek.
Voor bepaling van de omvang van de verontreiniging zijn in principe alleen die gemeten concentraties
van belang die de interventiewaarde van 100 mg/kg.ds overschrijden. Bij overschrijding van de
interventiewaarde is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging (met potentieel risico) en
dient de urgentie met behulp van een risicobeoordeling te worden vastgesteld.
In deze stap wordt op basis van de contactmogelijkheden met asbestvezels vastgesteld of de
aanwezigheid van onaanvaardbare risico’s kan worden weerlegd op basis van de volgende elementen:
De situering onder bebouwing of duurzaam en aaneengesloten bedekking. Onder ‘duurzame en
aaneengesloten bedekking’ wordt bijvoorbeeld verstaan: asfalt of bestrating. Afdekfolie valt hier niet
onder.
Als de bodemverontreiniging zich dieper dan 0.5 m beneden maaiveld bevindt (of dieper dan 1.0 m
beneden maaiveld bij veel contactmogelijkheden) en er vinden op de locatie geen graafwerkzaamheden
plaats tot in de asbesthoudende laag is er géén sprake van onaanvaardbare risico’s.
In onderhavig geval bevindt de verontreiniging zich in de bodemlaag tussen 0.0 m-mv en ca. 0.5 m-mv.
De bedekking van de bodem met vegetatie. Als een locatie permanent en volledig bedekt is met gras of
vergelijkbare dichte vegetatie en de locatie wordt niet bewerkt of betreden, dan kan er geen verwaaiing
plaats vinden en is er géén sprake van onaanvaardbare risico’s.
In onderhavig geval is t.p.v. het sterk met asbest verontreinigde terreindeel geen sprake van volledige
bedekking met vegetatie, er vindt geen bewerking plaats. Er zijn mogelijkheden om de locatie te
betreden (deels toegangsweg).
De concentratie en de mate van hechtgebondenheid van asbest in de bodem. De concentratie is bekend
uit het uitgevoerde verkennend en/of nader onderzoek. De analyses moeten worden uitgevoerd op basis
van NEN 5707. Conform deze norm dient in de rapportage van de uitgevoerde analyses, naast het
onderscheid in amfibool en serpentijn asbest, ook onderscheid te worden gemaakt in hechtgebonden en
niet-hechtgebonden asbest. Dit laatstgenoemde onderscheid wordt gemaakt door het aangetroffen
materiaal te vergelijken met referentiematerialen met bekende hechtgebondenheid. Uit praktijkmetingen
is bekend dat er in het geval van een bodemverontreiniging met alleen hechtgebonden asbest in
gehalten lager dan 1000 mg/kg d.s. (gewogen) geen asbest in de lucht wordt aangetroffen boven de
bepalingsondergrens. Om deze reden is het niet nodig verdere metingen te verrichten indien het gehalte
aan hechtgeboden asbest minder dan 1000 mg/kg d.s. (gewogen) bedraagt
In onderhavig geval zijn in inspectiegat G6 gehalten asbest boven 1000 mg/kg. d.s. gemeten. Aangezien
de vegetatie niet volledig is en de locatie betreden wordt zijn op voorhand onaanvaardbare risico’s niet
uit te sluiten.
Stap 3 omvat de locatiespecifieke risicobeoordeling. Deze bestaat uit het uitvoeren van aanvullende
metingen gericht op het gehalte aan respirabele vezels in de contactzone van de bodem of de
bodemlaag die wordt bewerkt en eventueel van het gehalte aan vezels in huisstof.
In het kader van dit onderzoek is nog geen locatiespecifieke risicobeoordeling (stap 3) uitgevoerd.
Op basis van het doorlopen “protocol asbest “ blijkt dat in onderhavig geval sprake is van een geval van
ernstige bodemverontreiniging. Aangezien de vegetatie niet volledig is en de locatie betreden kan
worden zijn op voorhand onaanvaardbare risico’s niet uit te sluiten. Om eventuele onaanvaardbare
risico’s te kunnen inschatten dient een locatiespecifieke risicobeoordeling (stap 3) uitgevoerd te worden.
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aanbevelingen
Teneinde een volledig beeld te verkrijgen omtrent de omvang van de verontreiniging met asbest in de
bodem wordt geadviseerd om een nader, afperkend, bodemonderzoek in te stellen t.p.v. het noordelijkeen westelijke deel van de locatie.
Om eventuele onaanvaardbare risico’s te kunnen inschatten wordt tevens geadviseerd een
locatiespecifieke risicobeoordeling (stap 3) uit te voeren. Hiertoe dient de concentratie aan respirabele
vezels in de contactzone van de bodem t.p.v. inspectiegat G6 te worden bepaald.
Geadviseerd wordt het materiaal uit de regenwaterputten, voorafgaand aan de sloop van de stallen, te
laten verwijderen.
De verontreiniging dient gemeld te worden aan het bevoegd gezag. Ter voorkoming van evt.
onaanvaardbare risico’s door o.a. verwaaiing wordt geadviseerd het verontreinigde noordelijke
terreindeel tot na sanering niet intensief te berijden.
In het kader van de beoogde herinrichting van het terrein wordt geadviseerd om de verontreiniging met
asbest te laten saneren door middel van verwijdering. Hiervoor dient een saneringsplan te worden
opgesteld
Geadviseerd wordt de aard van evt. sanerende maatregelen in relatie met de ontwikkeling van het
terrein in samenspraak met het bevoegd gezag vast te stellen.
Bij herinrichting van de locatie dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van puin en/of
puinhoudende grond.

afwijkingen t.o.v. de normen en werkzaamheden
In afwijking van de NEN-5707 is in dit onderzoek t.p.v. de dakzijde van de stal (deel zonder dakgoot) en
de kapschuur een grondmengmonster (AFDAK) met een gewicht van ca. 4.4 kg onderzocht i.p.v. het
gebruikelijk gewicht van 10 kg. In dit onderzoek is alleen de toplaag (0.0-0.1 m-mv) t.p.v. de dakzijde van
de stal/kapschuur onderzocht. Verwacht wordt dat het in dit onderzoek gemeten gehalte asbest als
representatief voor de toplaag kan worden beschouwd.
In afwijking van de NEN-5707 is in dit onderzoek t.p.v. de regenwaterverzamelputten een
grondmengmonster (PUTTEN) met een gewicht van ca. 2.3 kg onderzocht i.p.v. het gebruikelijk gewicht
van 10 kg.
Verwacht wordt dat het in dit onderzoek gemeten gehalte asbest in het materiaal uit de regenputten als
representatief kan worden beschouwd.
Het weideperceel ten westen en zuiden van de woning was ten tijde van de inspectie begroeid met kort
gras (vegetatie >25%) en daardoor minder effectief inspecteerbaar. Gezien de mate van begroeiing
heeft de uitgevoerde maaiveldinspectie t.p.v. het weideperceel een indicatief karakter. Op basis van het
vooronderzoek (vm. gebruik) aangevuld met de zintuiglijke waarnemingen in de actuele contactzone
wordt verwacht dat de indicatieve maaiveldinspectie een voldoende representatief beeld weergeeft.
Er hebben bij de uitvoering van veldwerkzaamheden geen andere afwijkingen plaatsgevonden t.o.v. de
geldende protocollen BRL SIKB 2001 en 2018.
Er hebben bij de uitvoering van analysewerkzaamheden geen afwijkingen plaatsgevonden t.o.v. de
geldende protocollen AS3000 en/of overige geldende analysemethoden.
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algemeen/ opmerkingen/ uitsluitingen
Het onderhavige onderzoek heeft betrekking gehad op een deel van de locatie gelegen aan de Van der
Capellenweg nr. 23 te Heino (zie bijlage 2).
Op basis van het onderhavige onderzoek kan geen uitspraak worden gedaan omtrent de evt.
aanwezigheid van asbest t.p.v. niet onderzochte terreindelen, onder gesloten verharding, in niet
verkende bodemlagen etc. Daarnaast heeft dit onderzoek betrekking gehad op asbest in grond, de
aanwezigheid van asbest in puin is in dit onderzoek niet analytisch onderzocht.
Bij herinrichting van de locatie dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van puin en
puinhoudende grond.
Op basis van het onderhavig bodemonderzoek is plaatselijk asbest gemeten onder en boven de
interventiewaarde resp. de restconcentratienorm.
Bij ontgraving en verwerking van puinhoudende grond dient men alert te zijn op de eventuele
aanwezigheid van asbest(nesten). Bij het aantreffen van asbest tijdens grondwerk dienen
veiligheidsmaatregelen getroffen te worden.
In algemene zin wordt opgemerkt dat bij analyse van mengmonsters de gehalten in de individuele
deelmonsters zowel hoger als lager kunnen zijn dan de aangetoonde gehalten in het betreffende
mengmonster.
Asbestonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd middels het steeksproefgewijs bemonsteren van
al dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel het onderzoek is uitgevoerd volgens van toepassing zijnde
regelgeving is het vanwege de steekproefsgewijze benadering niet uit te sluiten dat er lokaal afwijkingen
voorkomen. Hoewel tijdens het onderzoek naar een zo groot mogelijke representativiteit is gestreefd, is
steeds het risico aanwezig dat eventuele locale afwijkingen niet worden gedetecteerd. Het onderzoek is
namelijk gebaseerd op een beperkt aantal inspectiegaten en een beperkt aantal analyses.
Het is juist deze steekproefsgewijze benadering van het onderzoek die het onmogelijk maakt garanties
t.a.v. de bodemkwaliteit af te geven op basis van de resultaten van dit bodemonderzoek
Een verkennend bodemonderzoek asbest in grond geeft nooit volledige zekerheid omtrent de aan- of
afwezigheid van asbest in de bodem ter plaatse van een locatie.
Het kan op basis van dit onderzoek mede gezien het heterogene karakter van het onderzoek niet
worden uitgesloten dat binnen het onderzoeksgebied plaatselijk kernen met verhoogde
asbestconcentraties (asbestnesten) aanwezig zijn.
Het onderzoek beoogd meer inzicht te verkrijgen in de evt. aan- of afwezigheid van asbest in de bodem.
Het kan op basis van dit onderzoek niet geheel uitgesloten worden dat zich op de locatie
asbestverontreiniging bevindt welke in dit onderzoek niet is aangetroffen.
Het uitgevoerde bodemonderzoek is dan ook indicatief en een momentopname. De resultaten van het
onderzoek kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt. Indien asbest in de bodem
verweerd of beschadigd, kan dit van invloed zijn op de huidige risicobeoordeling en geschiktheid van de
locatie.
Sigma Bouw & Milieu aanvaardt derhalve op generlei wijze aansprakelijkheid voor de gevolgen/schade
dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade welke voortvloeien uit beslissingen welke
worden genomen op basis van de onderzoeksresultaten van het onderhavige onderzoek als in de
praktijk blijkt dat de verontreinigingssituatie anders is dan in dit onderzoek vermeld.

februari 2014

29

verkennend bodemonderzoek asbest in grond volgens NEN-5707 Van der Capellenweg nr. 23 te Heino

LITERATUURLIJST

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bodemonderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek volgens de Nederlandse
norm, NEN 5740 (NNI, januari 2009).
Boringen zijn geplaatst volgens de eisen uit het SIKB-protocol 2001.
Grondmonsters zijn genomen volgens de eisen uit het SIKB-protocol 2001,
grondwatermonsters zijn genomen volgens de eisen uit het SIKB-protocol 2002.
De conservering van monsters in het veld is uitgevoerd volgens de eisen uit de SIKBprotocollen 2001 en 2002.
Regeling Bodemkwaliteit” (Staatscourant 247,20 december 2007).
Circulaire Bodemsanering 2009 (Staatscourant 67, 01 april 2009).
Classificatie van onverharde grondmonsters, NEN 5104, september 1989.
Geologische overzichtskaarten van Nederland, Rijks Geologische Dienst, 1995.
Grondwaterstromingsstelsels in Nederland, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij, 1989.
Leidraad bij het uitvoeren van verkennend, oriënterend en nader bodemonderzoek, NEN
5725, (NNI januari 2009).
NEN 5707; Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen
grond; uitgifte mei 2003.
NEN 5897; monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en
recyclingsgranulaat; uitgifte december 2005.

februari 2014

30

verkennend bodemonderzoek asbest in grond volgens NEN-5707 Van der Capellenweg nr. 23 te Heino

COLOFON
opdrachtgever
project

:
:

omvang rapport
datum
projectleider

:
:
:

Auteur
Ing. A.D.M. van Wuykhuyse

februari 2014

BJZ.nu
verkennend bodemonderzoek asbest in grond volgens NEN-5707 Van
der Capellenweg nr. 23 te Heino
31 blz.
19 februari 2014
ing. A.D.M. van Wuykhuyse

Paraaf

Gecontroleerd door
Ing. M.J.A. van Wuykhuyse

Paraaf

Datum

Status

19 februari 2014

definitief

31

BIJLAGE 1 TOPOGRAFISCH OVERZICHT
IJij
B
ax
F

Adviesgroepen:
 Bouw
 Milieu

Sigma Bouw & Milieu
Phileas Foggstraat 153
7825 AW Emmen
Tel. (0591) 65 91 28
Fax (0591) 65 93 25
http://www.sigma-bm.nl
email: info@sigma-bm.nl

BIJLAGE 1 TOPOGRAFISCH OVERZICHT
(HISTORISCH)
IJij
B
ax
F

1976

1890

Adviesgroepen:
 Bouw
 Milieu

Sigma Bouw & Milieu
Phileas Foggstraat 153
7825 AW Emmen
Tel. (0591) 65 91 28
Fax (0591) 65 93 25
http://www.sigma-bm.nl
email: info@sigma-bm.nl

Schaal
BIJLAGE

Boormeester:
A. en M. van Wuykhuyse

3

boring G1
0

boring G2

10-12-2013
0

puin

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
puin, lichtgrijs, Schep,
puin10.6% (gat 0.3x0.3m)

0

0

Zand, matig fijn, zwak siltig,
geelbruin, Schep

50

10-12-2013

puin
grijs, Schep, menggran.
>20% (gat 0.3x0.3m)

-50

50

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig,
geelbruin, Schep

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig,
grijscreme, Edelmanboor

100

150

-200

200

boring G3

puin

0

0

boring G4

10-12-2013

Zand, matig fijn, zwak siltig,
puin, donkerbruin, Schep, puin
8.8% (gat 0.3x0.3m)

0

-40
-50

50

boring G5

boring G6

puin
Zand, matig fijn, zwak siltig,
puin, asbest, lichtbruin, Schep,
puin 7.3% (gat 0.3x0.3m)

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
grijsbruin, Schep

puin

-35

Zand, matig fijn, zwak siltig,
puin, lichtgrijs, Schep, puin
>20 (gat 0.3x0.3m)
Zand, matig fijn, zwak siltig,
grijsgeel, Schep

10-12-2013
0

0

puin
Zand, matig fijn, zwak siltig,
puin, asbest, lichtbruin, Schep,
puin 4.0% (gat 0.3x0.3m)

-40

50

0

-50

50

10-12-2013
0

0

Zand, matig fijn, zwak siltig,
grijsbruin, Schep

10-12-2013

-45
-50

50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
grijsbruin, Schep
-90

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
donkerbruin, Edelmanboor
Zand, matig fijn, zwak siltig,
beigegeel, Edelmanboor

150

-200

200

boring G7
0

50

boring G8

10-12-2013

gras

0

Zand, matig fijn, zwak siltig,
sporen puin, donkerbruin,
Schep, (gat 0.3x0.3m)
-50

Project :

0

50

10-12-2013
0

gras

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
puin, asbest, grijsbruin, Schep,
puin 6.5% (gat 0.3x0.3m)

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
donkerbruin, Schep

Van der Capellenweg 23 te Heino

Projectnummer : 13-M6781-01

Schaal
BIJLAGE

Boormeester:
A. en M. van Wuykhuyse

3

boring G9

gras

0

0

boring G10

10-12-2013

Zand, matig fijn, zwak siltig,
puin, asbest, donkerbruin,
Schep, puin 0.6% (gat 0.3x0.3m)

10-12-2013
0

0

klinker
Zand, matig fijn, zwak siltig,
sporen puin, bruingrijs,
Schep, (gat 0.3x0.3m)

-40
-50

50

boring G11
0

Zand, matig fijn, zwak siltig,
grijsbruin, Schep

boring G12

10-12-2013
0

gras

-25

Zand, matig fijn, zwak siltig,
puin, asbest, donkerbruin,
Schep, puin 2.5% (gat
0.3x0.3m) gestaakt op bet

-50

50

10-12-2013
0

0

gras
Zand, matig fijn, zwak siltig,
puin, asbest, donkerbruin,
Schep, puin 8.6% (gat 0.3x0.3m)

-50

50

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig,
grijsbruin, Schep
Zand, matig fijn, zwak siltig,
grijsbruin, Edelmanboor

100

150
-170

Zand, matig fijn, zwak siltig,
cremebeige, Edelmanboor
-200

200

boring G13

Zand, matig fijn, zwak siltig,
sporen puin, donkerbruin,
Schep, (gat 0.3x0.3m)
-50

50

boring G15
0

50

gras

0

0

boring G14

10-12-2013

Zand, matig fijn, zwak siltig,
donkerbruin, Schep, (gat
0.3x0.3m)

-50

boring G16

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
donkerbruin, Edelmanboor

0

50

gras
Zand, matig fijn, zwak siltig,
donkerbruin, Schep, (gat
0.3x0.3m)

50

gras

0

0

0

10-12-2013

10-12-2013

10-12-2013
0

gras
Zand, matig fijn, zwak siltig,
donkerbruin, Schep, (gat
0.3x0.3m)

-50

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig,
geelcreme, Edelmanboor

100

150

200

-200

Project :

Van der Capellenweg 23 te Heino

Projectnummer : 13-M6781-01

Schaal
BIJLAGE

boring G17

gras
Zand, matig fijn, zwak siltig,
bruingrijs, Schep, (gat 0.3x0.3m)

-50

50

boring G19

0

-50

50

boring G21

50

10-12-2013
0

gras
Zand, matig fijn, zwak siltig,
donkerbruin, Schep, (gat
0.3x0.3m)

-50

boring G22+G2310-12-2013

10-12-2013

gras

0

-50

boring G20

Zand, matig fijn, zwak siltig,
donkerbruin, Schep, (gat
0.3x0.3m)

gras
Zand, matig fijn, zwak siltig,
donkerbruin, Schep, (gat
0.3x0.3m)

50

gras

10-12-2013
0

0

10-12-2013
0

0

50

boring G18

10-12-2013
0

0

0

Boormeester:
A. en M. van Wuykhuyse

3

0

Zand, matig fijn, zwak siltig,
donkerbruin, Schep, (gat
0.3x0.3m)

0

gras

-10

Zand, matig fijn, zwak siltig,
grijsbruin, Schep, (gat 0.3x0.3m)

-50

boring G24+G2510-12-2013
0

0

klinker

-10

Zand, matig fijn, zwak siltig,
bruingeel, Schep, (gat 0.3x0.3m)

Project :

Van der Capellenweg 23 te Heino

Projectnummer : 13-M6781-01

BIJLAGE 4 ANALYSECERTIFICATEN

V160713_1

Analyse certificaat

Datum rapportage 18-12-2013

Monsternummer: 13-199639
Rapportnummer:

1312-1861_01

RPS analyse bv

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Datum order
Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

1312-1861
13-M6781
Sigma Bouw & Milieu
Phileas Foggstraat 153
7825 AW Emmen
13-12-2013
18-12-2013
Opdrachtgever
G1+G3

Barcode

0901358741

Hoogeveen

Van der Capellenweg 23 te Heino

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda
T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging:

Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII
Nat ingezet gewicht (kg)

#> 16 mm
#8-16 mm
#4-8 mm
#2-4 mm
#1-2 mm
#0,5-1 mm
#< 0,5 mm
#Totaal

Gewicht

Gew mat

kg

gram

0,000
0,288
0,335
0,173
0,164
0,302
8,362
9,623

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

10,608
N

90,7

Chrysotiel

Amosiet

Crocidoliet

%

mg

mg

mg

mg

mg

mg

100,0
100,0
100,0
100,0
35,5
19,0
-

-

-

-

-

-

-

0
0
0
0
0
0
0
0

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

-

-

-

# Totaal asbest (mg/kg d.s.)
# Ondergrens (mg/kg d.s.)
# Bovengrens (mg/kg d.s.)
Droge stof

Percentage
grond
onderzocht

% (m/m) *

Niet
Hechtgebonden hechtgebonden

Totaal

Totaal
Totaal niet
hechtgebonden hechtgebonden Totaal asbest

-

-

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

<1,3
-

Aangetroffen materiaal: Geen

Angele de Leeuw
Labcoördinator
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V160713_1

Analyse certificaat

Datum rapportage 18-12-2013

Monsternummer: 13-199640
Rapportnummer:

1312-1861_01

RPS analyse bv

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Datum order
Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

1312-1861
13-M6781
Sigma Bouw & Milieu
Phileas Foggstraat 153
7825 AW Emmen
13-12-2013
18-12-2013
Opdrachtgever
G5+G6+G8

Barcode

0901358740

Hoogeveen

Van der Capellenweg 23 te Heino

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda
T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging:

Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII
Nat ingezet gewicht (kg)

#> 16 mm
#8-16 mm
#4-8 mm
#2-4 mm
#1-2 mm
#0,5-1 mm
#< 0,5 mm
#Totaal

Gewicht

Gew mat

kg

gram

0,000
0,179
0,173
0,108
0,136
0,272
7,932
8,799

0,000
1,100
3,597
0,440
0,171
0,025
0,000
5,333

10,492
N

83,9

Chrysotiel

Amosiet

Crocidoliet

%

mg

mg

mg

mg

mg

mg

100,0
100,0
100,0
100,0
40,8
20,0
-

137,5
449,6
55,0
21,4
14,4
LB>3
677,9

-

80,1
8,4
2,5
5,6
LB>3
96,6

137,5
529,7
63,3
23,9
754,5

20,0
20,0

137,5
529,7
63,3
23,9
20,0
LB
774,5

0
1
25
24
21
25
0
96

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

77
61
95

-

11
6,1
16

# Totaal asbest (mg/kg d.s.)
# Ondergrens (mg/kg d.s.)
# Bovengrens (mg/kg d.s.)
Droge stof

Percentage
grond
onderzocht

% (m/m) *

Niet
Hechtgebonden hechtgebonden

Totaal

Totaal
Totaal niet
hechtgebonden hechtgebonden Totaal asbest

86
66
107

2,3
1,1
4,5

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

88
67
110
190

Aangetroffen materiaal:
Plaatmateriaal; Chrysotiel 10-15%
Plaatmateriaal; Chrysotiel 10-15% Crocidoliet 2 - 5%
Losse vezelbundels; Chrysotiel 60 - 100%

Angele de Leeuw

Losse vezelbundels; Crocidoliet 60 - 100%

Labcoördinator
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V160713_1

Analyse certificaat

Datum rapportage 18-12-2013

Monsternummer: 13-199641
Rapportnummer:

1312-1861_01

RPS analyse bv

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Datum order
Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

1312-1861
13-M6781
Sigma Bouw & Milieu
Phileas Foggstraat 153
7825 AW Emmen
13-12-2013
18-12-2013
Opdrachtgever
G9+G11+G12

Barcode

0901358739

Hoogeveen

Van der Capellenweg 23 te Heino

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda
T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging:

Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII
Nat ingezet gewicht (kg)

#> 16 mm
#8-16 mm
#4-8 mm
#2-4 mm
#1-2 mm
#0,5-1 mm
#< 0,5 mm
#Totaal

Gewicht

Gew mat

kg

gram

0,018
0,056
0,096
0,084
0,143
0,348
8,171
8,915

0,000
0,000
0,176
0,058
0,059
0,000
0,000
0,292

10,734
N

83,1

Chrysotiel

Amosiet

Crocidoliet

%

mg

mg

mg

mg

mg

mg

100,0
100,0
100,0
100,0
37,1
15,9
-

22,0
7,2
12,8
LB>3
41,9

-

-

22,0
7,2
5,3
34,4

7,5
7,5

22,0
7,2
12,8
LB
41,9

0
0
2
4
5
0
0
11

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

4,7
3,1
8,5

-

-

# Totaal asbest (mg/kg d.s.)
# Ondergrens (mg/kg d.s.)
# Bovengrens (mg/kg d.s.)
Droge stof

Percentage
grond
onderzocht

% (m/m) *

Niet
Hechtgebonden hechtgebonden

Totaal

Totaal
Totaal niet
hechtgebonden hechtgebonden Totaal asbest

3,9
2,9
5,5

0,84
0,25
3

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

4,7
3,1
8,5
4,7

Aangetroffen materiaal:
Plaatmateriaal; Chrysotiel 10-15%
Pakking; Chrysotiel 30 - 60%
Angele de Leeuw
Labcoördinator
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V160713_1

Analyse certificaat

Datum rapportage 18-12-2013

Monsternummer: 13-199642
Rapportnummer:

1312-1861_01

RPS analyse bv

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Datum order
Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

1312-1861
13-M6781
Sigma Bouw & Milieu
Phileas Foggstraat 153
7825 AW Emmen
13-12-2013
18-12-2013
Opdrachtgever
G13 t/m G17

Barcode

0901358738

Hoogeveen

Van der Capellenweg 23 te Heino

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda
T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging:

Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII
Nat ingezet gewicht (kg)

#> 16 mm
#8-16 mm
#4-8 mm
#2-4 mm
#1-2 mm
#0,5-1 mm
#< 0,5 mm
#Totaal

Gewicht

Gew mat

kg

gram

0,000
0,010
0,027
0,031
0,060
0,152
8,510
8,788

0,000
0,000
0,000
0,013
0,000
0,000
0,000
0,013

10,514
N

0
0
0
1
0
0
0
1

83,6

Chrysotiel

Amosiet

Crocidoliet

%

mg

mg

mg

mg

mg

mg

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
37,2
-

1,6
1,6

-

-

1,6
1,6

-

1,6
1,6

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

0,18
0,15
0,22

-

-

# Totaal asbest (mg/kg d.s.)
# Ondergrens (mg/kg d.s.)
# Bovengrens (mg/kg d.s.)
Droge stof

Percentage
grond
onderzocht

% (m/m) *

Niet
Hechtgebonden hechtgebonden

Totaal

Totaal
Totaal niet
hechtgebonden hechtgebonden Totaal asbest

0,18
0,15
0,22

-

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

0,18
0,15
0,22
0,18

Aangetroffen materiaal:
Plaatmateriaal; Chrysotiel 10-15%

Angele de Leeuw
Labcoördinator
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V160713_1

Analyse certificaat

Datum rapportage 18-12-2013

Monsternummer: 13-199643
Rapportnummer:

1312-1861_01

RPS analyse bv

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Datum order
Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

1312-1861
13-M6781
Sigma Bouw & Milieu
Phileas Foggstraat 153
7825 AW Emmen
13-12-2013
18-12-2013
Opdrachtgever
Putten

Barcode

R009017886

Hoogeveen

Van der Capellenweg 23 te Heino

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda
T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging:

Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII
Nat ingezet gewicht (kg)

#> 16 mm
#8-16 mm
#4-8 mm
#2-4 mm
#1-2 mm
#0,5-1 mm
#< 0,5 mm
#Totaal

Gewicht

Gew mat

kg

gram

0,000
0,000
0,022
0,020
0,066
0,057
0,900
1,064

0,000
0,000
0,120
0,112
0,700
2,067
0,000
2,999

2,372 - De hoeveelheid monster wijkt af van de geldende norm
N

0
0
325
53
49
62
0
489

44,9

Chrysotiel

Amosiet

Crocidoliet

%

mg

mg

mg

mg

mg

mg

100,0
100,0
100,0
9,5
1,4
0,6
-

58,7
89,3
560,0
1653,3
LB>3
2361,3

-

-

7,0
7,0

51,7
89,3
560,0
1653,3
2354,3

58,7
89,3
560,0
1653,3
LB
2361,3

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

2220
1350
3760

-

-

# Totaal asbest (mg/kg d.s.)
# Ondergrens (mg/kg d.s.)
# Bovengrens (mg/kg d.s.)
Droge stof

Percentage
grond
onderzocht

% (m/m) *

Niet
Hechtgebonden hechtgebonden

Totaal

Totaal
Totaal niet
hechtgebonden hechtgebonden Totaal asbest

6,6
5,2
7,9

2210
1350
3750

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

2200
1400
3800
2200

Aangetroffen materiaal:
Golfplaat; Chrysotiel 10-15%
Losse vezelbundels; Chrysotiel 60 - 100%
Angele de Leeuw
Labcoördinator
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V160713_1

Analyse certificaat

Datum rapportage 18-12-2013

Monsternummer: 13-199644
Rapportnummer:

1312-1861_01

RPS analyse bv

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Datum order
Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

1312-1861
13-M6781
Sigma Bouw & Milieu
Phileas Foggstraat 153
7825 AW Emmen
13-12-2013
18-12-2013
Opdrachtgever
Afdak

Barcode

0901358737

Hoogeveen

Van der Capellenweg 23 te Heino

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda
T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging:

Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII
Nat ingezet gewicht (kg)

#> 16 mm
#8-16 mm
#4-8 mm
#2-4 mm
#1-2 mm
#0,5-1 mm
#< 0,5 mm
#Totaal

Gewicht

Gew mat

kg

gram

0,000
0,014
0,025
0,034
0,058
0,113
2,957
3,199

0,000
0,000
0,000
0,007
0,017
0,040
0,000
0,064

4,369 - De hoeveelheid monster wijkt af van de geldende norm
N

73,2

Chrysotiel

Amosiet

Crocidoliet

%

mg

mg

mg

mg

mg

mg

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
46,7
-

5,9
13,4
31,9
LB>3
51,2

-

-

-

5,9
13,4
31,9
51,2

5,9
13,4
31,9
LB
51,2

0
0
0
37
84
93
0
214

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

16
11
22

-

-

# Totaal asbest (mg/kg d.s.)
# Ondergrens (mg/kg d.s.)
# Bovengrens (mg/kg d.s.)
Droge stof

Percentage
grond
onderzocht

% (m/m) *

Niet
Hechtgebonden hechtgebonden

Totaal

Totaal
Totaal niet
hechtgebonden hechtgebonden Totaal asbest

-

16
11
22

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

16
11
22
16

Aangetroffen materiaal:
Losse vezelbundels; Chrysotiel 60 - 100%

Angele de Leeuw
Labcoördinator
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V160713_1

Analyse certificaat

Rapportnummer:

Datum rapportage 18-12-2013

1312-1861_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

1312-1861
13-M6781
Sigma Bouw & Milieu
Phileas Foggstraat 153
7825 AW Emmen

Datum order

13-12-2013

Toelichting
* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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V160713_1

Analyse certificaat

Datum rapportage 18-12-2013

Monsternummer: 13-199645
Rapportnummer:

RPS analyse bv

1312-1861_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order
Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

1312-1861
13-M6781
Sigma Bouw & Milieu
Phileas Foggstraat 153
7825 AW Emmen
13-12-2013
17-12-2013
Opdrachtgever
VZ5
0901514923

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda
T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen
T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Van der Capellenweg 23 te Heino

Lichtmicroscopie; Identificatie conform NEN5896;
Kwantificatie conform NEN5707 / NEN5897
De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda
0.00
Type 1
###############################
Chrysotiel
10 - 15 %
Amosiet
Niet aantoonbaar
Crocidoliet
Niet aantoonbaar
Actinoliet
Niet aantoonbaar
Tremoliet
Niet aantoonbaar
Anthophylliet
Niet aantoonbaar
Hechtgebondenheid
Goed
Soort Materiaal
Golfplaat
Aantal stukken
7
Gewicht materiaal (g)
91,2
0.00
Type 1
#Actinoliet (mg)
0
Amosiet (mg)
0
Anthophylliet (mg)
0
Chrysotiel (mg)
11000
Crocidoliet (mg)
0
Tremoliet (mg)
0
Methode

Totaal
Ondergrens
Bovengrens

Chrysotiel
(mg)
11000
9100
14000

Amosiet
(mg)
0
0
0

Crocidoliet
(mg)
0
0
0

Actinoliet
(mg)
0
0
0

Tremoliet
(mg)
0
0
0

Toelichting:
Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.

Anthophylliet
(mg)
0
0
0
Angele de Leeuw
Labcoördinator
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V160713_1

Analyse certificaat

Datum rapportage 18-12-2013

Monsternummer: 13-199646
Rapportnummer:

RPS analyse bv

1312-1861_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order
Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

1312-1861
13-M6781
Sigma Bouw & Milieu
Phileas Foggstraat 153
7825 AW Emmen
13-12-2013
17-12-2013
Opdrachtgever
VZ6
0901514927

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda
T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen
T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Van der Capellenweg 23 te Heino

Lichtmicroscopie; Identificatie conform NEN5896;
Kwantificatie conform NEN5707 / NEN5897
De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda
0.00
1.00
Type 1
Type 2
###############################
Chrysotiel
10 - 15 %
10 - 15 %
Amosiet
Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar
Crocidoliet
Niet aantoonbaar
2-5%
Actinoliet
Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar
Tremoliet
Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar
Anthophylliet
Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar
Hechtgebondenheid
Goed
Goed
Soort Materiaal
Golfplaat
Golfplaat
Aantal stukken
35
45
Gewicht materiaal (g)
232
438
0.00
1.00
Type 1
Type 2
#Actinoliet (mg)
0
0
Amosiet (mg)
0
0
Anthophylliet (mg)
0
0
Chrysotiel (mg)
29000
55000
Crocidoliet (mg)
0
15000
Tremoliet (mg)
0
0
Methode

Totaal
Ondergrens
Bovengrens

Chrysotiel
(mg)
84000
67000
100000

Amosiet
(mg)
0
0
0

Crocidoliet
(mg)
15000
8800
22000

Actinoliet
(mg)
0
0
0

Tremoliet
(mg)
0
0
0

Toelichting:
Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.

Anthophylliet
(mg)
0
0
0
Angele de Leeuw
Labcoördinator
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V160713_1

Analyse certificaat

Datum rapportage 18-12-2013

Monsternummer: 13-199647
Rapportnummer:

RPS analyse bv

1312-1861_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order
Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

1312-1861
13-M6781
Sigma Bouw & Milieu
Phileas Foggstraat 153
7825 AW Emmen
13-12-2013
17-12-2013
Opdrachtgever
VZ8
0901514928

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda
T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen
T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Van der Capellenweg 23 te Heino

Lichtmicroscopie; Identificatie conform NEN5896;
Kwantificatie conform NEN5707 / NEN5897
De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda
0.00
Type 1
###############################
Chrysotiel
10 - 15 %
Amosiet
Niet aantoonbaar
Crocidoliet
Niet aantoonbaar
Actinoliet
Niet aantoonbaar
Tremoliet
Niet aantoonbaar
Anthophylliet
Niet aantoonbaar
Hechtgebondenheid
Goed
Soort Materiaal
Golfplaat
Aantal stukken
9
Gewicht materiaal (g)
89,5
0.00
Type 1
#Actinoliet (mg)
0
Amosiet (mg)
0
Anthophylliet (mg)
0
Chrysotiel (mg)
11000
Crocidoliet (mg)
0
Tremoliet (mg)
0
Methode

Totaal
Ondergrens
Bovengrens

Chrysotiel
(mg)
11000
8900
13000

Amosiet
(mg)
0
0
0

Crocidoliet
(mg)
0
0
0

Actinoliet
(mg)
0
0
0

Tremoliet
(mg)
0
0
0

Toelichting:
Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.

Anthophylliet
(mg)
0
0
0
Angele de Leeuw
Labcoördinator
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V160713_1

Analyse certificaat

Datum rapportage 18-12-2013

Monsternummer: 13-199648
Rapportnummer:

RPS analyse bv

1312-1861_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order
Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

1312-1861
13-M6781
Sigma Bouw & Milieu
Phileas Foggstraat 153
7825 AW Emmen
13-12-2013
17-12-2013
Opdrachtgever
VZ9
0901514926

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda
T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen
T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Van der Capellenweg 23 te Heino

Lichtmicroscopie; Identificatie conform NEN5896;
Kwantificatie conform NEN5707 / NEN5897
De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda
0.00
1.00
Type 1
Type 2
###############################
Chrysotiel
10 - 15 %
10 - 15 %
Amosiet
Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar
Crocidoliet
2-5%
Niet aantoonbaar
Actinoliet
Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar
Tremoliet
Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar
Anthophylliet
Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar
Hechtgebondenheid
Goed
Goed
Soort Materiaal
Golfplaat
Golfplaat
Aantal stukken
1
2
Gewicht materiaal (g)
3,09
30,3
0.00
1.00
Type 1
Type 2
#Actinoliet (mg)
0
0
Amosiet (mg)
0
0
Anthophylliet (mg)
0
0
Chrysotiel (mg)
390
3800
Crocidoliet (mg)
110
0
Tremoliet (mg)
0
0
Methode

Totaal
Ondergrens
Bovengrens

Chrysotiel
(mg)
4200
3300
5000

Amosiet
(mg)
0
0
0

Crocidoliet
(mg)
110
62
150

Actinoliet
(mg)
0
0
0

Tremoliet
(mg)
0
0
0

Toelichting:
Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.

Anthophylliet
(mg)
0
0
0
Angele de Leeuw
Labcoördinator
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V160713_1

Analyse certificaat

Datum rapportage 18-12-2013

Monsternummer: 13-199649
Rapportnummer:

RPS analyse bv

1312-1861_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order
Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

1312-1861
13-M6781
Sigma Bouw & Milieu
Phileas Foggstraat 153
7825 AW Emmen
13-12-2013
17-12-2013
Opdrachtgever
VZ11
0901514925

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda
T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen
T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Van der Capellenweg 23 te Heino

Lichtmicroscopie; Identificatie conform NEN5896;
Kwantificatie conform NEN5707 / NEN5897
De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda
0.00
Type 1
###############################
Chrysotiel
10 - 15 %
Amosiet
Niet aantoonbaar
Crocidoliet
Niet aantoonbaar
Actinoliet
Niet aantoonbaar
Tremoliet
Niet aantoonbaar
Anthophylliet
Niet aantoonbaar
Hechtgebondenheid
Goed
Soort Materiaal
Golfplaat
Aantal stukken
1
Gewicht materiaal (g)
22,5
0.00
Type 1
#Actinoliet (mg)
0
Amosiet (mg)
0
Anthophylliet (mg)
0
Chrysotiel (mg)
2800
Crocidoliet (mg)
0
Tremoliet (mg)
0
Methode

Totaal
Ondergrens
Bovengrens

Chrysotiel
(mg)
2800
2200
3400

Amosiet
(mg)
0
0
0

Crocidoliet
(mg)
0
0
0

Actinoliet
(mg)
0
0
0

Tremoliet
(mg)
0
0
0

Toelichting:
Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.

Anthophylliet
(mg)
0
0
0
Angele de Leeuw
Labcoördinator
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V160713_1

Analyse certificaat

Datum rapportage 18-12-2013

Monsternummer: 13-199650
Rapportnummer:

RPS analyse bv

1312-1861_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order
Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

1312-1861
13-M6781
Sigma Bouw & Milieu
Phileas Foggstraat 153
7825 AW Emmen
13-12-2013
18-12-2013
Opdrachtgever
VZ12
0901514924

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda
T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen
T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Van der Capellenweg 23 te Heino

Lichtmicroscopie; Identificatie conform NEN5896;
Kwantificatie conform NEN5707 / NEN5897
De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda
0.00
Type 1
###############################
Chrysotiel
10 - 15 %
Amosiet
Niet aantoonbaar
Crocidoliet
Niet aantoonbaar
Actinoliet
Niet aantoonbaar
Tremoliet
Niet aantoonbaar
Anthophylliet
Niet aantoonbaar
Hechtgebondenheid
Goed
Soort Materiaal
Plaatmateriaal
Aantal stukken
1
Gewicht materiaal (g)
37,9
0.00
Type 1
#Actinoliet (mg)
0
Amosiet (mg)
0
Anthophylliet (mg)
0
Chrysotiel (mg)
4700
Crocidoliet (mg)
0
Tremoliet (mg)
0
Methode

Totaal
Ondergrens
Bovengrens

Chrysotiel
(mg)
4700
3800
5700

Amosiet
(mg)
0
0
0

Crocidoliet
(mg)
0
0
0

Actinoliet
(mg)
0
0
0

Tremoliet
(mg)
0
0
0

Toelichting:
Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.

Anthophylliet
(mg)
0
0
0
Angele de Leeuw
Labcoördinator

Pagina 13 / 13
RPS analyse bv KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01
Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

BIJLAGE 5 BEREKENING ASBESTGEHALTEN

Ruimtelijke eenheid westelijk en zuidelijk terreindeel (toekomstig bouwblok)
Berekening op basis van gemiddelde concentratie asbest in materiaal
sooortelijk gewicht grond

1530 kg/m3
concentratie serpentijnasbest%

concentratie amfiboolasbest%

Plaatmateriaal in grond

soort

ondergrensgemiddeld bovengrens

Mat.1

golfplaat type 1

10

12,5

15

0

0

0

Mat.2

rode golfplaat type 2

10

12,5

15

2

3,5

5

Mat.3

0

0

0

0

0

0

Mat.4

0

0

0

0

0

0

Mat. 5

0

0

0

0

0

0

gat G5

ondergrens

gemiddeld

bovengrens

gat G6

asbest in fractie < 16 mm

190 mg/kg d.s.

asbest in fractie < 16 mm

190 mg/kg d.s.

asbest in fractie < 16 mm ondergrens

120 mg/kg d.s.

asbest in fractie < 16 mm ondergrens

120 mg/kg d.s.

asbest in fractie < 16 mm bovengrens

255 mg/kg d.s.

asbest in fractie < 16 mm bovengrens

255 mg/kg d.s.

inspectiezekerheid

100 %

inspectiezekerheid

100 %

Mat. 1

7 stuks

91,2 gram

Mat. 1

35 stuks

232 gram

Mat. 2

0 stuks

0 gram

Mat. 2

45 stuks

438 gram

Mat. 3

0 stuks

0 gram

Mat. 3

0 stuks

0 gram

Mat. 4

0 stuks

0 gram

Mat. 4

0 stuks

Volume geinspecteeerder partij

0,036 m3

Gemiddeld gewogen concentratie serpentijnasbest

Volume geinspecteeerder partij
246,69 mg/kg

Gemiddeld gewogen concentratie amfiboolasbest

0,00 mg/kg

0 gram
0,041 m3

Gemiddeld gewogen concentratie serpentijnasbest

1591,28 mg/kg

Gemiddeld gewogen concentratie amfiboolasbest

2912,76 mg/kg

gewogen concentratie asbest >16 mm OG

197,35 mg/kg

gewogen concentratie asbest >16 mm OG

2937,46 mg/kg

gewogen concentratie asbest >16 mm GEM

246,69 mg/kg

gewogen concentratie asbest >16 mm GEM

4504,04 mg/kg

gewogen concentratie BG

296,03 mg/kg

gewogen concentratie BG

6070,63 mg/kg

Totaal ondergrens

317,35 mg/kg

Totaal ondergrens

3057,46 mg/kg

Totaal gemiddeld

436,69 mg/kg

Totaal gemiddeld

4694,04 mg/kg

Totaal bovengrens

551,03 mg/kg

Totaal bovengrens

6325,63 mg/kg

gat G8
asbest in fractie < 16 mm

190 mg/kg d.s.

asbest in fractie < 16 mm

0 mg/kg d.s.

asbest in fractie < 16 mm ondergrens

120 mg/kg d.s.

asbest in fractie < 16 mm ondergrens

0 mg/kg d.s.

asbest in fractie < 16 mm bovengrens

255 mg/kg d.s.

asbest in fractie < 16 mm bovengrens

inspectiezekerheid

100 %

inspectiezekerheid

0 mg/kg d.s.
100 %

Mat. 1

9 stuks

89,5 gram

Mat. 1

0 stuks

0 gram

Mat. 2

0 stuks

0 gram

Mat. 2

0 stuks

0 gram

Mat. 3

0 stuks

0 gram

Mat. 3

0 stuks

0 gram

Mat. 4

0 stuks

0 gram

Mat. 4

0 stuks

Volume geinspecteeerder partij

0,027 m3

Gemiddeld gewogen concentratie serpentijnasbest

Volume geinspecteeerder partij
322,79 mg/kg

Gemiddeld gewogen concentratie amfiboolasbest

0,00 mg/kg

0 gram
0,1 m3

Gemiddeld gewogen concentratie serpentijnasbest

0,00 mg/kg

Gemiddeld gewogen concentratie amfiboolasbest

0,00 mg/kg

gewogen concentratie asbest >16 mm OG

258,23 mg/kg

gewogen concentratie asbest >16 mm OG

0,00 mg/kg

gewogen concentratie asbest >16 mm GEM

322,79 mg/kg

gewogen concentratie asbest >16 mm GEM

0,00 mg/kg

gewogen concentratie BG

387,34 mg/kg

gewogen concentratie BG

0,00 mg/kg

Totaal ondergrens

378,23 mg/kg

Totaal ondergrens

0,00 mg/kg

Totaal gemiddeld

512,79 mg/kg

Totaal gemiddeld

0,00 mg/kg

Totaal bovengrens

642,34 mg/kg

Totaal bovengrens

0,00 mg/kg

asbest in fractie < 16 mm

0 mg/kg d.s.

asbest in fractie < 16 mm ondergrens

0 mg/kg d.s.

asbest in fractie < 16 mm bovengrens

0 mg/kg d.s.

inspectiezekerheid

100 %

gat G5

valt binnen de intervallen van de overige sleuven

0

Mat. 1

0 stuks

0 gram

gat G6

valt binnen de intervallen van de overige sleuven

0

Mat. 2

0 stuks

0 gram

gat G8

valt binnen de intervallen van de overige sleuven

0

Mat. 3

0 stuks

0 gram

0 valt binnen de intervallen van de overige sleuven

0

Mat. 4

0 stuks

0 gram

0 valt binnen de intervallen van de overige sleuven

0

Volume geinspecteeerder partij

0,1 m3

Gemiddeld gewogen concentratie serpentijnasbest

0,00 mg/kg

Er is sprake van een homegene ruimtelijke verdeling. Dit betekent dat het hoogst

Gemiddeld gewogen concentratie amfiboolasbest

0,00 mg/kg

gemeten gehalte bepalend is.

gewogen concentratie asbest >16 mm OG

0,00 mg/kg

Eindoordeel gehalte voor de ruimtelijke eenheid is

gewogen concentratie asbest >16 mm GEM

0,00 mg/kg

gewogen concentratie BG

0,00 mg/kg

Totaal ondergrens

0,00 mg/kg

Totaal gemiddeld

0,00 mg/kg

Totaal bovengrens

0,00 mg/kg

<1

mg/kg d.s.

Berekening totaal gewogen asbestconcentratie per RE fractie > 16mm
gat G5
plaatmateriaal
type
aantal
k
nk
Mat. 1
Mat. 2
Mat. 3
Mat. 4

7
0
0
0

schatting serpentijn
schatting amfibool
gewicht
onder
gem
boven
onder
gem
boven
Mk
%k,i,o
%,k,I,b %k,i,o
%,k,I,b
91200
10
12,5
15
0
0
0
10
12,5
15
2
3,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
5
0
0

Poisson-variabelen
drooggew.
95%betrouwbaarheidsinterval
gemidd asbestgehalte
onder
boven verzamelm. ondergrens Cm,I
bovengrens Cm,I
door plaatmateriaal
lo
lb
Mlok
serpentijn amfibool serpentijn
amfibool serpentijn amfibool
2,8144 14,423
46,21
79,35
0,00
609,94
0,00
246,69
0,00
0
0
46,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
46,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
46,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79,35

Drooggewicht verzamelmonster
volume geinspoecteerder partij
stortgewicht
massa veldvochtig analysemonster
massa gedroogd analysemonster
schatting efficientie
drooggwicht verzamelmonster
bovengrens schatting inspectie inf.bij mv
ondergrens schatting inspectie inf.bij mv

Mlok= 1000*V*ns*%E/100*Ma/Mva
m3
V
0,036
kg/dm3
ns
1,53
kg
Mva
10,492
kg
Ma
8,802788
%
%E
100
kg
Mlok
46,21212
%Eb
100
%Eo
100

gat G6
plaatmateriaal
schatting serpentijn
schatting amfibool
type
aantal
gewicht
onder
gem
boven
onder
gem
boven
k
nk
Mk
%k,i,o
%,k,I,b %k,i,o
%,k,I,b
Mat. 1
35
232000
10
12,5
15
0
0
Mat. 2
45
438000
10
12,5
15
2
3,5
Mat. 3
0
0
0
0
0
0
0
Mat. 4
0
0
0
0
0
0
0

brekekende gehalten
ondergrens Cm
bovengrens Cm
gemiddeld gehalte

0
5
0
0

gat G8
plaatmateriaal
type
aantal
k
nk
Mat. 1
Mat. 2
Mat. 3
Mat. 4

9
0
0
0

Mlok= 1000*V*ns*%E/100*Ma/Mva
m3
V
0,041
kg/dm3
ns
1,53
kg
Mva
10,492
kg
Ma
8,802788
%
%E
100
kg
Mlok
52,63047
%Eb
100
%Eo
100

schatting serpentijn
schatting amfibool
gewicht
onder
gem
boven
onder
gem
boven
Mk
%k,i,o
%,k,I,b %k,i,o
%,k,I,b
89500
10
12,5
15
0
0
0
10
12,5
15
2
3,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
plaatmateriaal
type
aantal
k
nk
Mat. 1
Mat. 2
Mat. 3
Mat. 4

gewicht
Mk
0
0
0
0

0
0
0
0

Mlok= 1000*V*ns*%E/100*Ma/Mva
m3
V
0,027
kg/dm3
ns
1,53
kg
Mva
10,492
kg
Ma
8,802788
%
%E
100
kg
Mlok
34,65909
%Eb
100
%Eo
100

schatting serpentijn
schatting amfibool
onder
gem
boven
onder
gem
boven
%k,i,o
%,k,I,b %k,i,o
%,k,I,b
10
12,5
15
0
0
10
12,5
15
2
3,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mlok= 1000*V*ns*%E/100*Ma/Mva
m3
V
0,1
kg/dm3
ns
1,53
kg
Mva
10,103
kg
Ma
8,884
%
%E
100
kg
Mlok
134,5394
%Eb
100
%Eo
100

121,40

2589,97

556,79

1591,28

291,28

0,00

735,31

0,00

322,79

0,00

118,08
735,31
322,79

Poisson-variabelen
drooggewi
95%betrouwbaarheidsinterval
gemidd asbestgehalte
onder
boven verzm
ondergrens Cm,I
bovengrens Cm,I
door plaatmateriaal
lo
lb
Mlok
serpentijn amfibool serpentijn
amfibool serpentijn amfibool
0
0
134,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
134,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
134,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
134,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Drooggewicht verzamelmonster
volume geinspoecteerder partij
stortgewicht
massa veldvochtig analysemonster
massa gedroogd analysemonster
schatting efficientie
drooggwicht verzamelmonster
bovengrens schatting inspectie inf.bij mv
ondergrens schatting inspectie inf.bij mv

0,00

Poisson-variabelen
drooggewi
95%betrouwbaarheidsinterval
gemidd asbestgehalte
onder
boven verzm
ondergrens Cm,I
bovengrens Cm,I
door plaatmateriaal
lo
lb
Mlok
serpentijn amfibool serpentijn
amfibool serpentijn amfibool
4,1154 17,085
34,66
118,08
0,00
735,31
0,00
322,79
0,00
0
0
34,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
34,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
34,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

brekekende gehalten
ondergrens Cm
bovengrens Cm
gemiddeld gehalte

0
5
0
0

246,69

1035,45
3146,76
1882,56

118,08
Drooggewicht verzamelmonster
volume geinspoecteerder partij
stortgewicht
massa veldvochtig analysemonster
massa gedroogd analysemonster
schatting efficientie
drooggwicht verzamelmonster
bovengrens schatting inspectie inf.bij mv
ondergrens schatting inspectie inf.bij mv

0,00

Poisson-variabelen
drooggewi
95%betrouwbaarheidsinterval
gemidd asbestgehalte
onder
boven verzm
ondergrens Cm,I
bovengrens Cm,I
door plaatmateriaal
lo
lb
Mlok
serpentijn amfibool serpentijn
amfibool serpentijn amfibool
24,378 48,677
52,63
307,03
0,00
919,60
0,00
551,01
0,00
32,823 60,214
52,63
607,02
121,40
1670,37
556,79
1040,27
291,28
0
0
52,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
52,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

brekekende gehalten
ondergrens Cm
bovengrens Cm
gemiddeld gehalte

0
5
0
0

609,94

79,35
609,94
246,69

914,05
Drooggewicht verzamelmonster
volume geinspoecteerder partij
stortgewicht
massa veldvochtig analysemonster
massa gedroogd analysemonster
schatting efficientie
drooggwicht verzamelmonster
bovengrens schatting inspectie inf.bij mv
ondergrens schatting inspectie inf.bij mv

0,00

brekekende gehalten
ondergrens Cm
bovengrens Cm
gemiddeld gehalte

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0
plaatmateriaal
type
aantal
k
nk
Mat. 1
Mat. 2
Mat. 3
Mat. 4

gewicht
Mk
0
0
0
0

0
0
0
0

schatting serpentijn
schatting amfibool
onder
gem
boven
onder
gem
boven
%k,i,o
%,k,I,b %k,i,o
%,k,I,b
10
12,5
15
0
0
10
12,5
15
2
3,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
5
0
0

Poisson-variabelen
drooggewi
95%betrouwbaarheidsinterval
gemidd asbestgehalte
onder
boven verzm
ondergrens Cm,I
bovengrens Cm,I
door plaatmateriaal
lo
lb
Mlok
serpentijn amfibool serpentijn
amfibool serpentijn amfibool
0
0
134,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
134,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
134,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
134,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Drooggewicht verzamelmonster
volume geinspoecteerder partij
stortgewicht
massa veldvochtig analysemonster
massa gedroogd analysemonster
schatting efficientie
drooggwicht verzamelmonster
bovengrens schatting inspectie inf.bij mv
ondergrens schatting inspectie inf.bij mv

Mlok= 1000*V*ns*%E/100*Ma/Mva
m3
V
0,1
kg/dm3
ns
1,53
kg
Mva
10,103
kg
Ma
8,884
%
%E
100
kg
Mlok
134,5394
%Eb
100
%Eo
100

sleuf

gat G8

0

0

Ondergrens Cm

gat G5
79,35

1035,45

118,08

0,00

0,00

bovengrens Cm

609,94

3146,76

735,31

0,00

0,00

sleufgehalte gem.

246,69

1882,56

322,79

0,00

0,00

sleuf

sleufgehalte

ja
gat G5

nee
toetsing
246,69 >ondergrens

gat G6

gat G5

<bovengrens

gat G6

ja
nee
322,79 >ondergrens ja
<bovengrens ja
0,00 >ondergrens nee
<bovengrens ja
0,00 >ondergrens nee
<bovengrens ja

gat G6
nee
ja

1882,56 >ondergrens

<bovengrens

gat G8
0
0

nee
ja
nee
ja
nee
ja

gat G8
ja
ja
ja
nee

nee
ja
nee
ja

0
ja
nee
ja
nee
ja
nee

nee
nee

brekekende gehalten
ondergrens Cm
bovengrens Cm
gemiddeld gehalte

0 oordeel homogeniteit
ja
nee
ja
nee
ja
nee
nee
nee

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ruimtelijke eenheid westelijk en zuidelijk terreindeel (toekomstig bouwblok)
Berekening op basis van gemiddelde concentratie asbest in materiaal
sooortelijk gewicht grond

1530 kg/m3
concentratie serpentijnasbest%

concentratie amfiboolasbest%

Plaatmateriaal in grond

soort

ondergrensgemiddeld bovengrens

Mat.1

golfplaat type 1

10

12,5

15

0

0

0

Mat.2

rode golfplaat type 2

10

12,5

15

2

3,5

5

Mat.3

0

0

0

0

0

0

Mat.4

0

0

0

0

0

0

Mat. 5

0

0

0

0

0

0

gat G9

ondergrens

gemiddeld

bovengrens

gat G11

asbest in fractie < 16 mm

4,7 mg/kg d.s.

asbest in fractie < 16 mm

4,7 mg/kg d.s.

asbest in fractie < 16 mm ondergrens

3,1 mg/kg d.s.

asbest in fractie < 16 mm ondergrens

3,1 mg/kg d.s.

asbest in fractie < 16 mm bovengrens

8,5 mg/kg d.s.

asbest in fractie < 16 mm bovengrens

8,5 mg/kg d.s.

inspectiezekerheid

100 %

inspectiezekerheid

100 %

Mat. 1

2 stuks

30,3 gram

Mat. 1

1 stuks

22,5 gram

Mat. 2

1 stuks

3,09 gram

Mat. 2

0 stuks

0 gram

Mat. 3

0 stuks

0 gram

Mat. 3

0 stuks

0 gram

Mat. 4

0 stuks

0 gram

Mat. 4

0 stuks

Volume geinspecteeerder partij

0,036 m3

Volume geinspecteeerder partij

0 gram
0,0225 m3

Gemiddeld gewogen concentratie serpentijnasbest

91,19 mg/kg

Gemiddeld gewogen concentratie serpentijnasbest

Gemiddeld gewogen concentratie amfiboolasbest

23,63 mg/kg

Gemiddeld gewogen concentratie amfiboolasbest

gewogen concentratie asbest >16 mm OG

86,45 mg/kg

gewogen concentratie asbest >16 mm OG

gewogen concentratie asbest >16 mm GEM

114,81 mg/kg

gewogen concentratie asbest >16 mm GEM

gewogen concentratie BG

143,18 mg/kg

gewogen concentratie BG

98,31 mg/kg
0,00 mg/kg
78,65 mg/kg
98,31 mg/kg
117,98 mg/kg

Totaal ondergrens

89,55 mg/kg

Totaal ondergrens

81,75 mg/kg

Totaal gemiddeld

119,51 mg/kg

Totaal gemiddeld

103,01 mg/kg

Totaal bovengrens

151,68 mg/kg

Totaal bovengrens

126,48 mg/kg

gat G12
asbest in fractie < 16 mm

4,7 mg/kg d.s.

asbest in fractie < 16 mm

0 mg/kg d.s.

asbest in fractie < 16 mm ondergrens

3,1 mg/kg d.s.

asbest in fractie < 16 mm ondergrens

0 mg/kg d.s.

asbest in fractie < 16 mm bovengrens

8,5 mg/kg d.s.

asbest in fractie < 16 mm bovengrens

inspectiezekerheid

100 %

inspectiezekerheid

0 mg/kg d.s.
100 %

Mat. 1

1 stuks

37,9 gram

Mat. 1

0 stuks

0 gram

Mat. 2

0 stuks

0 gram

Mat. 2

0 stuks

0 gram

Mat. 3

0 stuks

0 gram

Mat. 3

0 stuks

0 gram

Mat. 4

0 stuks

0 gram

Mat. 4

0 stuks

Volume geinspecteeerder partij

0,045 m3

Volume geinspecteeerder partij

0 gram
0,1 m3

Gemiddeld gewogen concentratie serpentijnasbest

82,80 mg/kg

Gemiddeld gewogen concentratie serpentijnasbest

0,00 mg/kg

Gemiddeld gewogen concentratie amfiboolasbest

0,00 mg/kg

Gemiddeld gewogen concentratie amfiboolasbest

0,00 mg/kg

gewogen concentratie asbest >16 mm OG

66,24 mg/kg

gewogen concentratie asbest >16 mm OG

0,00 mg/kg

gewogen concentratie asbest >16 mm GEM

82,80 mg/kg

gewogen concentratie asbest >16 mm GEM

0,00 mg/kg

gewogen concentratie BG

99,36 mg/kg

gewogen concentratie BG

0,00 mg/kg

Totaal ondergrens

69,34 mg/kg

Totaal ondergrens

0,00 mg/kg

Totaal gemiddeld

87,50 mg/kg

Totaal gemiddeld

0,00 mg/kg

Totaal bovengrens

107,86 mg/kg

Totaal bovengrens

0,00 mg/kg

asbest in fractie < 16 mm

0 mg/kg d.s.

asbest in fractie < 16 mm ondergrens

0 mg/kg d.s.

asbest in fractie < 16 mm bovengrens

0 mg/kg d.s.

inspectiezekerheid

100 %

gat G9

valt binnen de intervallen van de overige sleuven

0

Mat. 1

0 stuks

0 gram

gat G11

valt binnen de intervallen van de overige sleuven

0

Mat. 2

0 stuks

0 gram

gat G12

valt binnen de intervallen van de overige sleuven

0

Mat. 3

0 stuks

0 gram

0 valt binnen de intervallen van de overige sleuven

0

Mat. 4

0 stuks

0 gram

0 valt binnen de intervallen van de overige sleuven

0

Volume geinspecteeerder partij

0,1 m3

Gemiddeld gewogen concentratie serpentijnasbest

0,00 mg/kg

Er is sprake van een homegene ruimtelijke verdeling. Dit betekent dat het hoogst

Gemiddeld gewogen concentratie amfiboolasbest

0,00 mg/kg

gemeten gehalte bepalend is.

gewogen concentratie asbest >16 mm OG

0,00 mg/kg

Eindoordeel gehalte voor de ruimtelijke eenheid is

gewogen concentratie asbest >16 mm GEM

0,00 mg/kg

gewogen concentratie BG

0,00 mg/kg

Totaal ondergrens

0,00 mg/kg

Totaal gemiddeld

0,00 mg/kg

Totaal bovengrens

0,00 mg/kg

<1

mg/kg d.s.

Berekening totaal gewogen asbestconcentratie per RE fractie > 16mm
gat G9
plaatmateriaal
type
aantal
k
nk
Mat. 1
Mat. 2
Mat. 3
Mat. 4

2
1
0
0

schatting serpentijn
schatting amfibool
gewicht
onder
gem
boven
onder
gem
boven
Mk
%k,i,o
%,k,I,b %k,i,o
%,k,I,b
30300
10
12,5
15
0
0
3090
10
12,5
15
2
3,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
5
0
0

Poisson-variabelen
drooggew.
95%betrouwbaarheidsinterval
gemidd asbestgehalte
onder
boven verzamelm. ondergrens Cm,I
bovengrens Cm,I
door plaatmateriaal
lo
lb
Mlok
serpentijn amfibool serpentijn
amfibool serpentijn amfibool
0,2422 7,2247
45,77
8,02
0,00
358,70
0,00
82,75
0,00
0,0253 5,5716
45,77
0,17
0,03
0,03
18,81
8,44
2,36
0
0
45,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
45,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,19

Drooggewicht verzamelmonster
volume geinspoecteerder partij
stortgewicht
massa veldvochtig analysemonster
massa gedroogd analysemonster
schatting efficientie
drooggwicht verzamelmonster
bovengrens schatting inspectie inf.bij mv
ondergrens schatting inspectie inf.bij mv
gat G11
plaatmateriaal
type
aantal
k
nk
Mat. 1
Mat. 2
Mat. 3
Mat. 4

1
0
0
0

Mlok= 1000*V*ns*%E/100*Ma/Mva
m3
V
0,036
kg/dm3
ns
1,53
kg
Mva
10,734
kg
Ma
8,919954
%
%E
100
kg
Mlok
45,77148
%Eb
100
%Eo
100

schatting serpentijn
schatting amfibool
gewicht
onder
gem
boven
onder
gem
boven
Mk
%k,i,o
%,k,I,b %k,i,o
%,k,I,b
22500
10
12,5
15
0
0
0
10
12,5
15
2
3,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

brekekende gehalten
ondergrens Cm
bovengrens Cm
gemiddeld gehalte

0
5
0
0

gat G12
plaatmateriaal
type
aantal
k
nk
Mat. 1
Mat. 2
Mat. 3
Mat. 4

1
0
0
0

Mlok= 1000*V*ns*%E/100*Ma/Mva
m3
V
0,0225
kg/dm3
ns
1,53
kg
Mva
10,734
kg
Ma
8,919954
%
%E
100
kg
Mlok
28,60718
%Eb
100
%Eo
100

schatting serpentijn
schatting amfibool
gewicht
onder
gem
boven
onder
gem
boven
Mk
%k,i,o
%,k,I,b %k,i,o
%,k,I,b
37900
10
12,5
15
0
0
0
10
12,5
15
2
3,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
plaatmateriaal
type
aantal
k
nk
Mat. 1
Mat. 2
Mat. 3
Mat. 4

gewicht
Mk
0
0
0
0

0
0
0
0

Mlok= 1000*V*ns*%E/100*Ma/Mva
m3
V
0,045
kg/dm3
ns
1,53
kg
Mva
10,734
kg
Ma
8,919954
%
%E
100
kg
Mlok
57,21435
%Eb
100
%Eo
100

schatting serpentijn
schatting amfibool
onder
gem
boven
onder
gem
boven
%k,i,o
%,k,I,b %k,i,o
%,k,I,b
10
12,5
15
0
0
10
12,5
15
2
3,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mlok= 1000*V*ns*%E/100*Ma/Mva
m3
V
0,1
kg/dm3
ns
1,53
kg
Mva
10,103
kg
Ma
8,884
%
%E
100
kg
Mlok
134,5394
%Eb
100
%Eo
100

0,00

657,32

0,00

98,31

0,00

0,00

553,61

0,00

82,80

0,00

1,68
553,61
82,80

Poisson-variabelen
drooggewi
95%betrouwbaarheidsinterval
gemidd asbestgehalte
onder
boven verzm
ondergrens Cm,I
bovengrens Cm,I
door plaatmateriaal
lo
lb
Mlok
serpentijn amfibool serpentijn
amfibool serpentijn amfibool
0
0
134,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
134,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
134,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
134,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Drooggewicht verzamelmonster
volume geinspoecteerder partij
stortgewicht
massa veldvochtig analysemonster
massa gedroogd analysemonster
schatting efficientie
drooggwicht verzamelmonster
bovengrens schatting inspectie inf.bij mv
ondergrens schatting inspectie inf.bij mv

2,36

Poisson-variabelen
drooggewi
95%betrouwbaarheidsinterval
gemidd asbestgehalte
onder
boven verzm
ondergrens Cm,I
bovengrens Cm,I
door plaatmateriaal
lo
lb
Mlok
serpentijn amfibool serpentijn
amfibool serpentijn amfibool
0,0253 5,5716
57,21
1,68
0,00
553,61
0,00
82,80
0,00
0
0
57,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
57,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
57,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

brekekende gehalten
ondergrens Cm
bovengrens Cm
gemiddeld gehalte

0
5
0
0

91,19

1,99
657,32
98,31

1,68
Drooggewicht verzamelmonster
volume geinspoecteerder partij
stortgewicht
massa veldvochtig analysemonster
massa gedroogd analysemonster
schatting efficientie
drooggwicht verzamelmonster
bovengrens schatting inspectie inf.bij mv
ondergrens schatting inspectie inf.bij mv

18,81

Poisson-variabelen
drooggewi
95%betrouwbaarheidsinterval
gemidd asbestgehalte
onder
boven verzm
ondergrens Cm,I
bovengrens Cm,I
door plaatmateriaal
lo
lb
Mlok
serpentijn amfibool serpentijn
amfibool serpentijn amfibool
0,0253 5,5716
28,61
1,99
0,00
657,32
0,00
98,31
0,00
0
0
28,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
28,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
28,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

brekekende gehalten
ondergrens Cm
bovengrens Cm
gemiddeld gehalte

0
5
0
0

358,73

8,22
377,54
93,55

1,99
Drooggewicht verzamelmonster
volume geinspoecteerder partij
stortgewicht
massa veldvochtig analysemonster
massa gedroogd analysemonster
schatting efficientie
drooggwicht verzamelmonster
bovengrens schatting inspectie inf.bij mv
ondergrens schatting inspectie inf.bij mv

0,03

brekekende gehalten
ondergrens Cm
bovengrens Cm
gemiddeld gehalte

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0
plaatmateriaal
type
aantal
k
nk
Mat. 1
Mat. 2
Mat. 3
Mat. 4

gewicht
Mk
0
0
0
0

0
0
0
0

schatting serpentijn
schatting amfibool
onder
gem
boven
onder
gem
boven
%k,i,o
%,k,I,b %k,i,o
%,k,I,b
10
12,5
15
0
0
10
12,5
15
2
3,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
5
0
0

Poisson-variabelen
drooggewi
95%betrouwbaarheidsinterval
gemidd asbestgehalte
onder
boven verzm
ondergrens Cm,I
bovengrens Cm,I
door plaatmateriaal
lo
lb
Mlok
serpentijn amfibool serpentijn
amfibool serpentijn amfibool
0
0
134,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
134,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
134,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
134,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Drooggewicht verzamelmonster
volume geinspoecteerder partij
stortgewicht
massa veldvochtig analysemonster
massa gedroogd analysemonster
schatting efficientie
drooggwicht verzamelmonster
bovengrens schatting inspectie inf.bij mv
ondergrens schatting inspectie inf.bij mv

sleuf

gat G9

Mlok= 1000*V*ns*%E/100*Ma/Mva
m3
V
0,1
kg/dm3
ns
1,53
kg
Mva
10,103
kg
Ma
8,884
%
%E
100
kg
Mlok
134,5394
%Eb
100
%Eo
100

0

0

Ondergrens Cm

8,22

1,99

1,68

0,00

0,00

bovengrens Cm

377,54

657,32

553,61

0,00

0,00

93,55

98,31

82,80

0,00

0,00

sleufgehalte gem.

gat G11

sleuf

sleufgehalte

ja
gat G9

nee
toetsing
93,55 >ondergrens

gat G9

<bovengrens

gat G11

ja
ja
82,80 >ondergrens ja
<bovengrens ja
0,00 >ondergrens nee
<bovengrens ja
0,00 >ondergrens nee
<bovengrens ja

gat G12

gat G11
ja
ja

98,31 >ondergrens

<bovengrens

gat G12
0
0

ja
ja
nee
ja
nee
ja

gat G12
ja
ja
ja
ja

nee
ja
nee
ja

0
ja
nee
ja
nee
ja
nee

nee
nee

brekekende gehalten
ondergrens Cm
bovengrens Cm
gemiddeld gehalte

0 oordeel homogeniteit
ja
nee
ja
nee
ja
nee
nee
nee

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BIJLAGE 6
Verklaring van onafhankelijkheid voor de kritische functie:
“veldwerk t.b.v. milieuhygiënisch bodemonderzoek”
“milieukundige begeleiding van bodemsanering (processturing / verificatie)”
Hierbij verklaren de navolgend genoemde veldwerkers / milieukundig begeleiders het veldwerk / de
processturing en/of de verificatie t.a.v. onderhavig onderzoek conform de eisen van de BRL SIKB
2000 / BRL SIKB 6000 te hebben uitgevoerd, onafhankelijk van de opdrachtgever en/of eigenaar
(zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem / locatie).

Naam geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers

Handtekening geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers

M.J.A. van Wuykhuyse

A.D.M. van Wuykhuyse

……………………………………

…………………………………………….
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BIJLAGE 7 VELDWERKVERSLAG

BIJLAGE 8 VERKLARENDE WOORDENLIJST
hechtgebonden asbest
Hechtgebonden asbest is asbesthoudend materiaal waarin de asbestvezels zodanig goed zijn
gebonden dat ze onder normale omstandigheden niet of nauwelijks vrijkomen. Voorbeelden hiervan
zijn asbestcement golfplaten, asbestboard en asbesthoudende vinyltegels. Volgens de NEN5707 is
hechtgebondenheid een factor die aangeeft hoe goed (slecht) asbestvezels in een materiaal zijn
gebonden. De hechtgebondenheid wordt uitgedrukt in een kwaliteitsfactor die wordt bepaald d.m.v. de
zogenaamde glaspareltest (zie hiervoor de NEN5896). In hoofdstuk 10 van de NEN5707 wordt de
analyse op asbest beschreven. Hierin wordt aangegeven dat de hechtgebondenheid wordt bepaald
door aangetroffen asbesthoudende materialen te vergelijken met referentiemateriaal waarvan de
hechtgebondenheid bekend is. Dit veronderstelt dat vastgesteld kan worden wat het uitgangsmateriaal
was. Vaak is dit in de bodem niet meer herkenbaar.
niet-hechtgebonden asbest
Niet-hechtgebonden asbest is asbesthoudend materiaal waarin de asbestvezel zodanig slecht is
gebonden dat ze onder normale omstandigheden makkelijk vrij kunnen komen. Voorbeelden hiervan
zijn spuitasbest, asbesthoudend isolatie- en pakkingsmateriaal en de onderlaag van asbesthoudend
vinylzeil.
serpentijn asbest:
Tot deze groep asbestsoorten hoort chrysotiel (wit asbest). De chrysotiel structuur bestaat uit een
dubbellaag. De beide lagen passen niet exact op elkaar, waardoor de structuur enigszins oprolt om
lange, holle buizen te vormen (fibrillen). De verbindingen tussen de lagen zijn zwak, waardoor
chrysotiel asbestvezels een goede flexibiliteit bezitten. De chrysotiel vezel heeft de neiging om in de
breedte te splitsen. De vezel wordt dan korter, maar houdt dezelfde diameter.
amfibool asbest:
Tot deze groep horen onder meer crocidoliet (blauw asbest) en amosiet (bruin asbest). Ze hebben
een andere vezelstructuur dan chrysotiel. Amfiboolvezels zijn massief, ruitvormig van doorsnede en
minder flexibel dan de chrysotiele vezels. Ze hebben de neiging tot het afsplitsen van kleine, zeer
scherpe splinters. De amfibole vezels hebben eerder de neiging om in de lengterichting af te splitsen.
Daardoor ontstaan vezels met dezelfde lengte maar met een kleinere diameter.
schadelijke vezel
Vezels vormen een gevaar voor de gezondheid als ze bepaalde afmetingen hebben. Het gaat om
vezels die:
- langer zijn dan 5 μm
- dunner zijn dan 3 μm
- een lengte-dikte verhouding hebben van minimaal 3:1
Losse asbestvezels vormen een groter risico voor de volksgezondheid omdat de vezels makkelijk het
lichaam kunnen binnendringen via de longwand. Met name de amfibole vezels zijn dermate scherp
zijn dat ze de cellen van de longwand voortdurend irriteren. De schadelijke vezels kunnen niet
ingekapseld worden door het lichaam om afgevoerd te worden.
boven- en ondergrens
Iedere onderzochte zeeffractie wordt, na drogen, gewogen. De aanwezige fragmenten asbest worden
geïdentificeerd. Bij de identificatie van het asbest wordt een concentratierange (onder- en
bovengrens) gerapporteerd (bijv. 30-45 % CHR). Het gemiddelde van deze range (37,5 %) bepaalt het
totale asbestgehalte in de grond. De laagste concentratie (30 %) bepaalt de ondergrens en de
hoogste concentratie (45 %) de bovengrens.
Naast de benadering van het asbestgehalte in een asbesthoudend materiaal is tevens het aantal
asbesthoudende deeltjes in de zeeffracties van invloed op de bepalingsgrenzen. Middels de
Poissonstatistiek wordt de kans dat aanwezige asbestdeeltjes niet gedetecteerd worden bij de
screening, ondervangen. Dit wordt uitgedrukt in een bepalingsondergrens en -bovengrens.
Indien er in de onderzochte zeeffracties geen asbest is aangetoond, wordt van de zeeffracties kleiner
dan 8 mm de bovengrens van het 95 % betrouwbaarheidsinterval berekend. Als standaard
asbestdeeltje wordt asbestcement met 10-15 % gewichtsprocent chrysotiel gebruikt.

BIJLAGE 8 VERKLARENDE WOORDENLIJST
polarisatiemicroscoop
Een lichtmicroscoop waarmee asbestvezels worden gekarakteriseerd op grond van kenmerkende
optische eigenschappen zoals: brekingsindex, dubbelbreking, dispersie en het gedrag in
gepolariseerd licht. De polarisatiemicroscoop werkt met doorvallend licht bij vergrotingen van 100 tot
500 maal; bij dergelijke vergrotingen kunnen afzonderlijke vezels of vezelbundels worden
waargenomen (conform NEN5896).
stereomicroscoop
Een lichtmicroscoop waardoor het object met opvallend licht wordt bekeken via twee objectieven en
oculairs, elk onder een iets afwijkende hoek bij vergrotingen van 10 tot 60 maal. Verschillende
beeldpunten worden op het netvlies samengevoegd, hetgeen een stereoscopisch beeld geeft.
scanning Elektronen Microscopie in combinatie met röntgenmicroanalyse (SEM/EDX)
SEM/EDX is een methode voor de detectie en identificatie van asbestvezels. Met SEM/EDX kunnen
asbestvezels worden gekarakteriseerd op grond van morfologische kenmerken en
elementensamenstelling. Daarnaast kunnen vezeltellingen worden uitgevoerd op goud gecoate
‘Nuclepore’-filters, waarbij op een aantal willekeurig over het oppervlak gekozen beeldvelden de
aanwezige vezels worden geteld, gemeten en geïdentificeerd.
NEN5707 (fijne fractie)
Alle mengmonsters (fijne fractie) zijn in het laboratorium volledig in behandeling genomen en
kwantitatief middels stereo- en polarisatie-microscopie conform NEN5707 geanalyseerd op de
aanwezigheid van asbest(houdende materialen). De voorbehandeling is uitgevoerd conform AP04.
Bij een kwantitatief onderzoek van grondmonsters conform NEN5707 worden de mengmonsters in
een oven gedroogd tot constant gewicht en vervolgens gewogen. De monsters worden gezeefd over 6
zeven met maaswijdtes van 16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm,
1 mm en 500 m. De zeeffracties worden met behulp van optische microscopie (gedeeltelijk)
gescreend op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen en asbestvezelbundels.
Bij aantreffen van verdachte materialen en vezelbundels worden deze gewogen en conform NEN5896
geanalyseerd middels optische microscopie. Vervolgens wordt het gehalte aan asbestvezels per kg
droge grond bepaald.
NEN5897 (fijne fractie)
Alle mengmonsters (fijne fractie) zijn in het laboratorium volledig in behandeling genomen en
kwantitatief middels stereo- en polarisatie-microscopie conform NEN5897 geanalyseerd op de
aanwezigheid van asbest(houdende materialen). De voorbehandeling is uitgevoerd conform AP04.
Bij een kwantitatief onderzoek van grondmonsters conform NEN5707 worden de mengmonsters in
een oven gedroogd tot constant gewicht en vervolgens gewogen. De monsters worden gezeefd over 6
zeven met maaswijdtes van 16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm,
1 mm en 500 m. De zeeffracties worden met behulp van optische microscopie (gedeeltelijk)
gescreend op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen en asbestvezelbundels.
Bij aantreffen van verdachte materialen en vezelbundels worden deze gewogen en conform NEN5896
geanalyseerd middels optische microscopie. Vervolgens wordt het gehalte aan asbestvezels per kg
droge grond bepaald.
NEN5896 (materiaal(verzamel)monsters)
Alle materiaal(verzamel)monsters (grove fractie) zijn in het laboratorium middels optische technieken
conform NEN5896 geanalyseerd. De optische analysetechniek maakt gebruik van dispersiekleuring
van één of meerdere uit de matrix (lijm, cement, stof etc.) geïsoleerde vezelbundels. Na de kleuring
wordt een vezelbundel met behulp van polarisatiemicroscopie volgens de Mc Crone methode
geïdentificeerd naar soort asbest. Het percentage asbest dat in het asbesthoudende materiaal
aanwezig is, wordt stereomicroscopisch afgeschat. Daarnaast wordt de massa van de monsters
bepaald.
NEN5707 (respirabele fractie)
De kleinste zeeffractie (respirabele fractie) van een gedroogd en gezeefd representatief mengmonster
dat met behulp van Scanning Electronen Microscopie (SEM) onderzocht op de aanwezigheid van
visueel niet-waarneembareasbestvezels.
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Foto 1: materiaal uit G2

Foto 2: materiaal uit G5
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Foto 3: materiaal uit G4

Foto 4: regenwaterverzamelput
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Foto 5: asbesthoudend materiaal uit G6

Foto 6: kapschuur met asbesthoudend dak zonder dakgoot
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Foto 7: weideperceel, westelijk van de woning

Foto 8: zuidelijke stal met asbesthoudend dak zonder dakgoot
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Foto 9: inspectiegat G13

BIJLAGE 10 STAPPEN RISICOBEOORDELING

Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013
Bijlage 3. : Milieuhygiënisch saneringscriterium bodem, protocol asbest
1. Inleiding
1.1. Aanleiding
De aanleiding voor het opstellen van het ‘Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem, protocol asbest’
(in het vervolg te noemen het ‘protocol asbest’) is het bodembeleid zoals geformuleerd in de
Beleidsbrief Bodem (TK 24 december 2003, 28 663 en 28 199, nr. 13) en het beleid ten aanzien van
asbest in de bodem zoals geformuleerd in de Beleidsbrief asbest in bodem, grond en puin(granulaat)
(TK 3 maart 2004, 28 663 en 28 199, nr.15). In de genoemde beleidsbrieven staat vermeld dat er een
‘milieuhygiënisch saneringscriterium’ bodem, onder andere voor asbest, zal worden ontwikkeld. Het
milieuhygiënisch saneringscriterium bodem is een wetenschappelijk onderbouwde systematiek
waarmee de risico’s van bodemverontreiniging bij een bepaald bodemgebruik locatie- en
gebiedsspecifiek kunnen worden vastgesteld. Met het voorliggende ‘protocol asbest’ wordt invulling
gegeven aan het milieuhygiënisch saneringscriterium bodem voor asbest. Het ‘protocol asbest’ is in
2004 verschenen als een zelfstandige uitgave, maar is later opgenomen als bijlage in de Circulaire
bodemsanering 2009. In het voorliggende protocol zijn enige aanpassingen doorgevoerd ten opzichte
van de 2009-versie, onder andere om tegemoet te komen aan de resultaten uit het rapport van de
Gezondheidsraad over asbest van 3 juni 2010.
1.2. Doel
Op basis van het ‘protocol asbest’ kan worden bepaald of er sprake is van onaanvaardbare risico’s ten
gevolge van de aanwezigheid van een bodemverontreiniging met asbest. Conform de Beleidsbrief
Bodem leidt de systematiek die door middel van dit protocol wordt beschreven tot de uitspraak ‘geen
onaanvaardbare risico’s’, of ‘onaanvaardbare risico’s’.
2. Uitgangspunten en reikwijdte
2.1. Uitgangspunten
Voor het toepassen van het ‘protocol asbest’ gelden de volgende uitgangspunten:
●. Het protocol heeft alleen betrekking op landbodems (inclusief de ‘drogere oevergebieden’, zie
paragraaf 1.2 van de hoofdtekst circulaire) en niet op de keuring van partijen grond.
●. Er wordt geen volumecriterium gehanteerd, zoals gebruikelijk is voor de andere
verontreinigingen, omdat met name de verontreinigde oppervlakte bepalend is voor de risico’s.
Gezien de onzekerheden in de modelmatige bepaling van de blootstellingsrisico’s van de mens
ten gevolge van asbest is echter vooralsnog geen oppervlaktecriterium vastgesteld.
●. Het protocol is alleen van toepassing op historische asbestverontreinigingen op locaties die
niet op basis van de zorgplicht gesaneerd dienen te worden (dat wil zeggen: alleen van
toepassing op verontreinigingssituaties die voor 1 juli 1993 zijn ontstaan).
2.2. Beperking tot humane risico’s
In geval van de aanwezigheid van asbest is er alleen sprake van schadelijke blootstelling van de
mens ten gevolge van het inademen van asbestvezels. Orale inname van asbest kan in principe geen
kwaad en dermale opname speelt geen rol. Effecten op het (bodem)ecosysteem spelen eveneens
geen rol. Verspreiding via grondwater van asbestdeeltjes vindt nauwelijks plaats, omdat de
asbestvezels niet in grondwater oplossen. Daarom is er in het geval van bodemverontreiniging met
asbest geen sprake van ecologische risico’s en verspreidingsrisico’s, alleen van humane risico’s ten
gevolge van inademing.

2.3. Relatie met het bodembeleid
Er wordt onderscheid gemaakt in twee categorieën van risico’s, namelijk ‘geen onaanvaardbare
risico’s’ en ‘onaanvaardbare risico’s’
Geen onaanvaardbare risico’s
Als er géén sprake is van onaanvaardbare risico’s kan bij de huidige of toekomstige terreininrichting
worden volstaan met een beperkingenregistratie van de bodemverontreiniging. Hierbij dient de plaats,
soort, mate van hechtgebondenheid en mate en omvang van de bodemverontreiniging nauwkeurig te
worden geregistreerd in het gemeentelijke beperkingenregister. Ook kan het bevoegd gezag
voorschrijven om beheermaatregelen te treffen om blootstelling aan de verontreiniging te voorkomen.
Eventueel kan het bevoegd tevens kiezen voor monitoring van de concentratie, indien door verwering
de risico’s van asbest mogelijk kunnen toenemen doordat de hechtgebondenheid kan verminderen.
Als de inrichting van de locatie wijzigt, dienen de locatiespecifieke risico’s opnieuw te worden
beoordeeld.
Onaanvaardbare risico’s
Indien sprake is van onaanvaardbare risico’s dienen, behalve beperkingenregistratie, spoedig
saneringsmaatregelen te worden getroffen op het deel van de locatie waar sprake is van de
onaanvaardbare risico’s ten gevolge van de aanwezigheid van asbest. Het bevoegd gezag dient
binnen de daarvoor gestelde termijn een beschikking ‘ernst en spoed’ te nemen. De sanering dient
binnen vier jaar na het afgeven van deze beschikking aan te vangen. Het bevoegd gezag zal op basis
van de locatiespecifieke situatie het precieze tijdstip voor aanvang van de sanering vaststellen.
3. Opzet risicobeoordeling
3.1. Basisinformatie en afstemming
Het ‘protocol asbest’ is gebaseerd op de door RIVM en TNO ontwikkelde systematiek voor
risicobeoordeling van bodemverontreiniging met asbest (RIVM-rapport 711701034/2003 ‘Beoordeling
van de risico’s van bodemverontreiniging met asbest’). Er heeft afstemming plaatsgevonden met de
toenmalige werkgroep BONS (Bodembeleid en Normstelling), de werkgroep Asbest in bodem, grond
en puin(granulaat) en de werkgroep NOBOWA (Normstelling Bodem en water). Tevens is bij het
opstellen van het protocol rekening gehouden met het TCB-advies over het nieuwe asbestbeleid
(kenmerk: TCB S56 (2003)).
3.2. Afzonderlijke stappen
In analogie met de risicobeoordeling voor de overige verontreinigingen bestaat het ‘protocol asbest’ uit
drie stappen, die in figuur 1 zijn weergegeven.
Stap 1 omvat het vaststellen of er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. Dit kan
worden vastgesteld op basis van de resultaten van een verkennend en/of nader onderzoek (zie
toelichtend kader over de NEN 5707).
Stap 2 omvat de standaard risicobeoordeling. Deze stap kan worden uitgevoerd op basis van de
resultaten uit een verkennend en/of nader onderzoek (zie toelichtend kader over de NEN 5707).
Stap 3 omvat de locatiespecifieke risicobeoordeling. Deze bestaat uit het uitvoeren van aanvullende
metingen gericht op het gehalte aan respirabele vezels in de contactzone van de bodem of de
bodemlaag die wordt bewerkt en eventueel van het gehalte aan vezels in huisstof. In het volgende
hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op de afzonderlijke stappen van het protocol.

Figuur 1: Stappen ‘protocol asbest’
De systematiek van het ‘protocol asbest’ is zodanig opgezet dat men kan stoppen met het verder
doorlopen van de stappen nadat geconcludeerd is in welke van de twee risicocategorieën de locatie
valt. Afhankelijk van de categorie dient geregistreerd te worden, eventueel aangevuld met het treffen
van beheer- en/of monitoringmaatregelen, of het spoedig uitvoeren van saneringsmaatregelen. Het
bevoegd gezag bepaalt welke beheer- en/of saneringsmaatregelen dienen te worden getroffen.
Beheermaatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een periodieke controle van de actuele toestand
van de locatie, zoals de dikte van de niet verontreinigde bovenlaag, de aanwezigheid van gebouwen,
verharding, vegetatie en beperkingen voor het gebruik van de locatie.
De NEN 5707 (Bodem – Inspectie, monsterneming en analyses van asbest in bodem en partijen grond, mei 2003) beschrijft een
methode voor de bepaling van het gehalte aan asbest in de bodem en in partijen grond. In de norm worden drie onderzoeksfasen
beschreven: vooronderzoek, verkennend onderzoek en nader onderzoek. Het vooronderzoek heeft als doel om op basis van
verzamelde (historische) informatie over de locatie een onderzoekshypothese op te stellen over de aard en ruimtelijke verdeling
van asbest in de bodem. Het verkennend onderzoek heeft als doel om de in het vooronderzoek gestelde hypothese te verifiëren.
Het doel van het nader onderzoek is het vaststellen van het gemiddelde gehalte aan asbest per ruimtelijke eenheid (RE = 1000 m
2) en in tweede instantie het in detail vaststellen van de omvang van de verontreiniging. De methode waarop de asbestanalyses
dienen te worden uitgevoerd is eveneens beschreven in de NEN 5707.

4. Nadere uitwerking afzonderlijke stappen
4.1. Stap 1 Vaststellen geval van ernstige verontreiniging
Stap 1 is schematisch weergeven in figuur 2. In deze stap wordt op basis van het verkennend en/of
nader onderzoek vastgesteld of er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. Er is sprake
van een geval van ernstige verontreiniging met asbest in de bodem indien de gemiddelde concentratie
binnen een ruimtelijke eenheid hoger is dan de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. (gewogen; dat
wil zeggen de concentratie serpentijn asbest + 10 x de concentratie amfibool asbest). Het vaststellen
van de gemiddelde gewogen asbestconcentratie dient te worden uitgevoerd conform de NEN 5707.
Opgemerkt wordt dat het volumecriterium voor een bodemverontreiniging met asbest niet van
toepassing is bij het vaststellen van de ernst.

Figuur 2: Stap 1: Vaststelling geval van ernstige verontreiniging

4.2. Stap 2 Standaard risicobeoordeling
Stap 2 is schematisch weergeven in figuur 3. In deze stap wordt op basis van de
contactmogelijkheden met asbestvezels vastgesteld of de aanwezigheid van onaanvaardbare risico’s
kan worden weerlegd op basis van de volgende elementen:
●. De situering onder bebouwing of duurzaam en aaneengesloten bedekking. Onder ‘duurzame
en aaneengesloten bedekking’ wordt bijvoorbeeld verstaan: asfalt of bestrating. Afdekfolie valt
hier niet onder.
●. De diepte waarop asbest zich bevindt. Als de bodemverontreiniging zich dieper dan 0,5 m
beneden maaiveld bevindt (of dieper dan 1,0 m beneden maaiveld bij veel
contactmogelijkheden) en er vinden op de locatie geen graafwerkzaamheden plaats tot in de
asbesthoudende laag is er géén sprake van onaanvaardbare risico’s.
●. De bedekking van de bodem met vegetatie. Als een locatie permanent en volledig bedekt is
met gras of vergelijkbare dichte vegetatie en de locatie wordt niet bewerkt of betreden, dan kan
er geen verwaaiing plaats vinden en is er géén sprake van onaanvaardbare risico’s.
●. De concentratie en de mate van hechtgebondenheid van asbest in de bodem. De concentratie
is bekend uit het uitgevoerde verkennend en/of nader onderzoek. De analyses moeten worden
uitgevoerd op basis van NEN 5707. Conform deze norm dient in de rapportage van de
uitgevoerde analyses, naast het onderscheid in amfibool en serpentijn asbest, ook onderscheid
te worden gemaakt in hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest. Dit laatstgenoemde
onderscheid wordt gemaakt door het aangetroffen materiaal te vergelijken met
referentiematerialen met bekende hechtgebondenheid. Uit praktijkmetingen is bekend dat er in
het geval van een bodemverontreiniging met alleen hechtgebonden asbest in gehalten lager
dan 1000 mg/kg d.s. (gewogen) geen asbest in de lucht wordt aangetroffen boven de
bepalingsondergrens. Om deze reden is het niet nodig verdere metingen te verrichten indien
het gehalte aan hechtgeboden asbest minder dan 1000 mg/kg d.s. (gewogen) bedraagt.

Figuur 3: Stap 2 : Standaard risicobeoordeling

4.3. Stap 3 Locatiespecifieke risicobeoordeling
Stap 3 is schematisch weergeven in figuur 4. In deze stap worden de concentratie respirabele vezels
in de bodem en eventueel in huisstof getoetst.
Respirabele vezels zijn vezels die kunnen worden ingeademd en in de longen terecht kunnen komen.
Dit zijn vezels met een diameter kleiner dan 3 μm en een lengte kleiner dan 200 μm. Eventueel
worden in tweede instantie metingen verricht naar het gehalte aan vezels dat zich ten gevolge van
secundaire besmetting in binnenhuisstof bevindt. Secundaire besmetting wordt veroorzaakt doordat
asbest afkomstig van verontreinigd bodemmateriaal aan kleding of schoeisel hecht en naar binnen
wordt gelopen. Binnenshuis kunnen asbestvezels van de kleding of het schoeisel afvallen. Om
tegemoet te komen aan toekomstige situaties dient de toetsing van de te verwachten emissie van
respirabele asbestvezels vanuit de bodem naar de buitenlucht of vanuit binnenhuisstof naar de
binnenlucht onafhankelijk van de daadwerkelijke gebruikssituatie en omgevingsfactoren plaats te
vinden.
Bepalen en toetsen concentratie respirabele vezels in de contactzone.
Als een te beoordelen locatie in stap 3 terecht komt dient de concentratie aan respirabele vezels in de
contactzone van de bodem te worden bepaald. Bij de contactzone gaat het om het gedeelte van de
bodem dat door betreden, berijden of graafwerkzaamheden wordt beïnvloed. De dikte van de
contactzone is afhankelijk van het gebruik van de bodem en dient gemotiveerd te worden. Voor de
contactzone wordt als standaard een diepte van 2 centimeter aangehouden, omdat bij betreden en
berijden de concentratie aan de oppervlakte het meest relevante criterium is. In geval van
graafwerkzaamheden moet de diepte aan worden gehouden van de bodemzone waarin deze
werkzaamheden plaats kunnen vinden.
De methode om de respirabele vezels in de contactzone te bepalen is beschreven in de NEN 5707. In
paragraaf 1 van hoofdstuk 10 van deze NEN is beschreven hoe een bodemmonster wordt
samengesteld en gedroogd. In paragraaf 4 van hoofdstuk 10 is de methode beschreven om de
concentratie respirabele vezels te bepalen. Afwijkend van de NEN 5707 dient echter het totale
gedroogde monster te worden gezeefd over een 4 mm zeef en daarna pas een deelmonster van 20
grepen van tenminste 5 gram te worden samengesteld. De reden van de afwijking van NEN 5707 is
dat het bij deze bepaling gewenst is om via het zeefproces zoveel mogelijk vezels vrij te maken, zodat
sprake is van een realistisch ‘worst case’ scenario voor het bepalen van de respirabele fractie.
Toetsing van de concentratie aan respirabele vezels vindt plaats door vergelijking van de gemeten
concentratie met een concentratie van 10 mg/kg d.s. (gewogen). Bij overschrijding van deze
concentratie is sprake van ‘onaanvaardbare risico’s buiten’. Indien deze concentratie niet wordt
overschreden is er geen sprake van ‘onaanvaardbare risico’s buiten’. Omdat in dat geval ook geen
hoge concentratie aan respirabele vezels door secundaire besmetting in huistof kan ontstaan, is er
ook geen sprake van ‘onaanvaardbare risico’s binnen’. In onderstaand kader staat een toelichting op
de risicogrens die voor respirabele vezels in de bodem wordt gehanteerd.
In theorie zou er sprake kunnen zijn van een verontreiniging met meer dan 10 mg/kg d.s. aan respirabele asbestvezels, terwijl
de totaalconcentratie aan asbest onder de interventiewaarde ligt. Uit onderzoek dat TNO heeft uitgevoerd blijkt echter dat zelfs
voor het meest ‘losse’ niet-hechtgebonden asbest (vrijwel ongebonden asbest) het aandeel aan respirabele vezels nooit meer zal
zijn dan 5–10% (zie RIVM-rapport 711701034/2003). Dit betekent dat bij een asbestconcentratie in de grond van 100 mg/kg d.s.
de concentratie aan respirabele vezels nooit meer zal zijn dan 5–10 mg/kg d.s.

Figuur 4: stap 3: locatiespecifieke risicobeoordeling
Bepalen en toetsen concentratie asbestvezels in huisstof
Wanneer er op basis van de concentratie respirabele vezels in de bodem sprake is van
‘onaanvaardbare risico’s buiten’ en secundaire besmetting binnen een gebouw niet valt uit te sluiten,
dient in het kader van dit protocol de hoeveelheid asbestvezels in binnenhuisstof te worden bepaald.
Dit gebeurt op basis van NEN 2991: 2005 ‘Lucht – risicobeoordeling in en rondom gebouwen of
constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt’ (zie toelichting in kader hieronder).
In binnenhuisstof worden niet alleen de respirabele vezels, maar alle asbesthoudende materialen
meegenomen. Dit omdat er van uit wordt gegaan dat door de grote activiteit binnenshuis de niet
respirabele vezelstructuren na verloop van tijd kunnen splijten. Op basis van NEN 2991 wordt de
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hoeveelheid ‘gesedimenteerde’ asbestvezels (in vezels/cm ) bepaald.
In het kader van het ‘protocol asbest’ dient deze bepaling niet te worden uitgevoerd als er binnenshuis
niet afgeschermde, niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen aanwezig zijn die niet afkomstig
zijn van de bodem, waarbij een risico op vezelemissie bestaat. In dat geval kan er namelijk geen

onderscheid worden gemaakt of de vezels afkomstig zijn van de verontreinigde bodem of van de
asbesthoudende materialen binnenshuis en kunnen ‘onaanvaardbare risico’s binnen’ ten gevolge van
bodemverontreiniging niet worden uitgesloten.
Toetsing van de concentratie asbestvezels in huisstof vindt plaats door vergelijking van de gemeten
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concentratie met een concentratie van 30 vezels/cm . Bij overschrijding van deze concentratie is
sprake van ‘onaanvaardbare risico’s binnen’.
NEN 2991: 2005:
Lucht – Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt.
De norm beschrijft hoe door het uitvoeren van visuele inspectie wordt beoordeeld of risicovolle asbestbronnen aanwezig zijn. De
inspectie dient in bepaalde gevallen te worden aangevuld met metingen van de asbestconcentratie in de binnenlucht. De toe te
passen methode voor de metingen en toetsing is in de norm beschreven.

5. Conclusies en consequenties
Met behulp van het ‘protocol asbest’ worden de ernst en spoed bepaald in geval van met
asbestverontreinigde landbodems.
Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging met asbest in de bodem indien de gemiddelde
concentratie binnen een ruimtelijke eenheid hoger is dan de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s.
(gewogen). Met als doel de spoed te bepalen wordt de locatie ingedeeld in de categorie ‘géén
onaanvaardbare risico’s’ of ‘onaanvaardbare risico’s’.
De locatie valt in de categorie ‘géén onaanvaardbare risico’s’ indien er aan de volgende voorwaarden
wordt voldaan:
●. er is geen grote kans op vezelemissie, omdat het onder de locatiespecifieke omstandigheden
hoogst onwaarschijnlijk is om met de asbest uit de bodem in contact te komen;
●. contact met asbest uit de bodem onder de locatiespecifieke omstandigheden weliswaar niet
kan worden uitgesloten, maar op basis van ervaringsgegevens blijkt dat in dergelijke situaties
vrijwel nooit gehalten aan asbest in de lucht zullen voorkomen die leiden tot onaanvaardbare
risico’s;
●. de concentratie aan respirabele vezels is niet hoger dan 10 mg/kg d.s. (gewogen) en de
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concentratie asbestvezels in huisstof niet hoger is dan 30 vezels/cm .
In dat geval is er geen sprake van spoed, maar moet wel een beperkingenregistratie plaatsvinden. Het
bevoegd gezag kan naast registratie aanvullend beheer- en/of monitoringmaatregelen voorschrijven.
De inhoud van de beheer- en/of monitoringsmaatregelen wordt door het bevoegd gezag bepaald. Als
de inrichting of het gebruik van de locatie verandert, dienen de locatiespecifieke risico’s opnieuw te
worden beoordeeld.
Indien aan deze voorwaarden niet wordt voldaan valt de locatie in de categorie ‘onaanvaardbare
risico’s’.en is er sprake van spoed. Er dienen dan spoedig saneringsmaatregelen te worden getroffen
op dat deel van de locatie waar sprake is van onaanvaardbare risico’s ten gevolge van de
aanwezigheid van de bodemverontreiniging met asbest. Met ‘spoedig’ wordt in dit kader bedoeld dat
de sanering binnen 4 jaar na het afgeven van de beschikking ernst en spoed moet aanvangen.
De consequenties van de risicobeoordeling conform het onderhavige "protocol asbest" worden door
het bevoegd gezag vastgelegd in een beschikking ‘ernst en spoed’. In paragraaf 3.5. van de Circulaire
bodemsanering 2009, zijn aandachtspunten voor de inhoud van een dergelijke beschikking
opgenomen.
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Samenvatting
Er zijn concrete plannen om drie oude varkensstallen op het adres Van der Capellenweg 23 in Heino te
slopen en een nieuwe vrijstaande woning net naast het huidige erf te bouwen. Om te onderzoeken of de
voorgenomen activiteit in overeenstemming is met de Flora- en Faunawet en wetgeving met betrekking
tot beschermde natuurgebieden heeft Natuurbank Overijssel opdracht gekregen om te onderzoeken
welke natuurwaarden in het onderzoeksgebied aanwezig zijn en welke functie het onderzoeksgebied
heeft voor beschermde planten en dieren. Tevens wordt onderzocht of de voorgenomen activiteit het
duurzaam voortbestaan van beschermd natuurgebied en -leefgebied van soorten in de omgeving negatief
beïnvloed.
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren, evenals
nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten, die
door de uitvoering van de voorgenomen activiteiten vernield of verstoord worden. Ook is onderzocht of
de voorgenomen activiteit een negatief effect heeft op beschermde leefgebieden van dieren in de directe
omgeving van het plangebied. Tevens is onderzocht of voorgenomen activiteit een negatief effect heeft
op beschermde natuurgebieden zoals Natura 2000 gebied en de ecologische hoofdstructuur.
Het onderzoeksgebied is eenmaal onderzocht op 16 oktober 2013. Voorliggend rapport beschrijft het
onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet, de resultaten van het onderzoek en de wettelijke consequentie
van de voorgenomen activiteit.
Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren van soorten van
tabel 1 geldt een algemene vrijstelling. Deze vrijstelling geldt ook voor soorten van tabel 2 van de Ff-wet,
mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Gelet op de voorgenomen activiteit zal
dat de ‘Gedragscode voor de bouw- en ontwikkelsector’ zijn. Deze is opgesteld door ‘Bouwend Nederland’
en de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen NEPROM (zie: www.NEPROM.NL).
Deze gedragscode geeft aan hoe bedrijven zorgvuldig met beschermde dier- en plantensoorten op
bouwplaatsen kunnen omgaan. Voor het verstoren van soorten uit tabel 3, evenals het verstoren van
bezette vogelnesten en jaar rond beschermde vogelnesten dient een ontheffing aangevraagd te worden.
Er nestelen vermoedelijk ieder broedseizoen vogels in de gebouwen in het onderzoeksgebied. Deze
gebouwen dienen buiten de voortplantingstijd gesloopt te worden. Het onderzoeksgebied vormt een
ongeschikt habitat voor de meeste beschermde planten- en diersoorten. Mogelijk komen sommige
(algemene) soorten zoogdieren en amfibieën, die vermeld staan in tabel 1 van de Ff-wet, voor in het
onderzoeksgebied. Voor deze soorten geldt een algemene vrijstelling voor het verstoren, verwonden
en/of doden in het kader van een ‘ruimtelijke ontwikkeling’. De soorten komen incidenteel en in een
dusdanig lage dichtheid voor, dat extra maatregelen in het kader van de algemene zorgplicht niet
noodzakelijk zijn.
Het onderzoeksgebied ligt niet in een straal van drie kilometer van een Natura 2000-gebied. Het ligt één
kilometer ten noorden van de EHS. De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit beperkt zich tot het
onderzoeksgebied en heeft geen negatief effect op gebieden erbuiten. De voorgenomen activiteit heeft
geen negatief effect op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied of de kernkwaliteiten en
omgevingscondities van de EHS. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden, er hoeft geen
ontheffing van de Omgevingsverordening Overijssel of natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd
te worden.
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1. Inleiding
Er zijn concrete plannen om drie oude varkensstallen op het adres Van der Capellenweg 23 in Heino te
slopen en een nieuwe vrijstaande woning net naast het huidige erf te bouwen. Om te onderzoeken of de
voorgenomen activiteit in overeenstemming is met de Flora- en Faunawet en wetgeving met betrekking
tot beschermde natuurgebieden heeft Natuurbank Overijssel opdracht gekregen om te onderzoeken
welke natuurwaarden in het onderzoeksgebied aanwezig zijn en welke functie het onderzoeksgebied
heeft voor beschermde planten en dieren. Tevens wordt onderzocht of de voorgenomen activiteit het
duurzaam voortbestaan van beschermd natuurgebied en -leefgebied van soorten in de omgeving negatief
beïnvloed.
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren, evenals
nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten, die
door de uitvoering van de voorgenomen activiteiten vernield of verstoord worden. Ook is onderzocht of
de voorgenomen activiteit een negatief effect heeft op beschermde leefgebieden van dieren in de directe
omgeving van het plangebied. Tevens is onderzocht of voorgenomen activiteit een negatief effect heeft
op beschermde natuurgebieden zoals Natura 2000 gebied en de ecologische hoofdstructuur.
Het onderzoeksgebied is eenmaal onderzocht op 16 oktober 2013. Voorliggend rapport beschrijft het
onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet, de resultaten van het onderzoek en de wettelijke consequentie
van de voorgenomen activiteit.

3

2. Het onderzoeksgebied
2.1 Situering
Het onderzoeksgebied is gelegen aan de Van der Capelleweg 23 in Heino. Het ligt in het buitengebied, net
300 meter ten oosten van de dorpskern van Heino. Op onderstaande afbeelding wordt de globale ligging
van het onderzoeksgebied met de gele cirkel weergegeven.

Situering van het onderzoeksgebied. Deze wordt met de gele contour aangeduid.

2.2 Beschrijving van het onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied bestaat uit een agrarisch erf met drie varkensstallen, een werktuigenberging en
grasland. De gebouwen zijn gedekt met golfplaat. Uitgezonderd de werktuigenberging, hebben de
gebouwen muurisolatie in de vorm van steen/glaswol en dakisolatie in de vorm van hardschuimen
isolatiepanelen. Uitgezonderd één boom, ontbreekt opgaande beplanting. Ook is er geen open water in
het onderzoeksgebied aanwezig. Op onderstaande afbeelding wordt het onderzoeksgebied meer
gedetailleerd weergegeven.

Detailopname van het onderzoeksgebied; deze wordt met de gele lijn aangeduid.
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3 Voorgenomen activiteiten
3.1 Algemeen
De initiatiefnemer is voornemens om de oude varkensstallen te slopen en een nieuwe woning op te
richten net ten westen van de huidige bedrijfswoning. De plek waar nu de stallen staan wordt ingericht als
schapenweide. De werktuigenberging blijft behouden. Aan de noordzijde van het erf wordt een rijbak
voor paarden aangelegd. Het nieuwe erf wordt landschappelijk ingepast.

Weergave van de wenselijke nieuwe situatie.

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten
De beoogde (ruimtelijke) ingreep heeft een mogelijk effect op beschermde dier- en plantensoorten.
Hierbij is onderscheid te maken tussen tijdelijke en permanente invloeden die effecten kunnen
veroorzaken. Dit zijn:

Mogelijke tijdelijke invloeden:
• Geluid en trillingen door sloop- en graafwerkzaamheden;
• Beïnvloeding van het waterpeil door tijdelijk peilbeheer (bronbemaling);
Mogelijke permanente invloeden:
• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaar rond
beschermde nesten;
• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten;
• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten;
• Aantasting van de kwaliteit van beschermde natuurgebieden.

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit
een negatief effect heeft op beschermde soorten of bezette vogelnesten in de omgeving van het
onderzoeksgebied. Dit noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door
de aard en omvang van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van het negatieve
effect verschilt per soorten en soortgroep.
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Beoordeling invloedsfeer van de voorgenomen activiteit:
De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit beperkt zich primair tot het onderzoeksgebied. Er worden
oude stallen gesloopt en er komt een nieuwe woning voor in de plaats. Mogelijk is er tijdens de sloop en
bouw tijdelijk meer geluid, maar na realisatie van de woning is dat voorbij.
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4. Toelichting Flora en faunawet
4.1 Algemeen
De Flora- en faunawet regelt (onder andere) de bescherming van kwetsbare en bedreigde inheemse
planten en diersoorten. Onder de algemene verbodsbepalingen (Artikelen 8 t/m 18) worden handelingen
verboden die kunnen leiden tot het vernielen van beschermde inheemse planten op hun groeiplaats en
beschermde inheemse dieren in hun natuurlijke leefomgeving. Zo is het onder meer verboden om
beschermde inheemse planten te plukken, verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te
beschadigen, te ontwortelen of op enige wijze van hun groeiplaats te verwijderen. Daarnaast is het
verboden om inheemse beschermde diersoorten opzettelijk te verontrusten dan wel hun nesten, holen of
andere voortplantingsplaatsen of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, vernielen, uit te halen,
weg te nemen of te verstoren.
De Ff-wet biedt onder Artikel 75 de mogelijkheid tot het verkrijgen van een ontheffing van de in de
Artikelen 8 t/m 18 genoemde verbodsbepalingen. De genoemde vrijstellingen worden alleen verleend in
zoverre er geen ‘andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen afbreuk wordt gedaan aan een
gunstige staat van instandhouding van de soort.
Om te bepalen of ontheffing kan worden gekregen moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan:
•
•

Er dient inzicht te bestaan in het voorkomen van wettelijk beschermde dier- en plantensoorten in
het projectgebied;
Er dient inzicht te bestaan in de mate waarin de voorgenomen activiteiten dusdanig negatieve
effecten hebben op soorten dat de ‘gunstige staat van instandhouding’ in het geding is.

Indien dit het geval zou zijn, dient aangegeven te worden welke mitigerende maatregelen getroffen
worden om de negatieve effecten op de ‘gunstige staat van instandhouding’ te voorkomen. Indien de
mogelijke negatieve effecten niet volledig gemitigeerd kunnen worden, dient aangegeven te worden op
welke wijze de effecten gecompenseerd zullen worden.

4.2 Toelichting Flora- en Fanawet, Wijzigingen Artikel 75 ( AMvB)
Sinds februari 2005 is een Algemene Maatregel van Bestuur van kracht worden, waarin wijzigingen inzake
art.75 zijn opgenomen. De wijzigingen in deze AMvB betekenen een zekere verruiming van ontheffing en
vrijstelling: niet in alle gevallen is een ontheffingsaanvraag meer nodig.

Globaal betekent dit het volgende:
Er zijn een drietal soortenlijsten waarvoor verschillende richtlijnen zijn. Deze zijn in toenemende mate van
‘zwaarte’:
Tabel 1: (soorten als egel, haas, bruine kikker, Zwanenbloem, Dotterbloem)
Voor activiteiten die te kwalificeren zijn als bestendig beheer of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een
vrijstelling voor de soorten van tabel 1. Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing aangevraagd te
worden. Voor andere activiteiten dient wel een ontheffingsaanvraag te worden aangevraagd (lichte
toets).
Tabel 2: (soorten als div. orchideeën, vogels)
Voor activiteiten die te kwalificeren zijn als bestendig beheer of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een
vrijstelling voor de soorten van tabel 2, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de
minister van LNV goedgekeurde ‘gedragscode’. Hetzelfde geldt voor alle vogelsoorten. Een gedragscode
moet zelf door aanvrager worden opgesteld en worden goedgekeurd door het ministerie van LNV. Voor
andere activiteiten dient wel een ontheffingsaanvraag te worden aangevraagd (uitzondering bepaalde
vogelsoorten: zie 3)
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Tabel 3: (echte kritische soorten bijlage IV HR/VR)
Dit is de zwaarste categorie, waarbij ook voor beheer de vrijstelling beperkt is. Voor andere activiteiten is
ontheffing nodig, waarbij een uitgebreide toets dient te worden verricht (behalve het criterium ‘geen
afbreuk aan gunstige staat van instandhouding’ ook ‘dwingende redenen van openbaar belang’,
mogelijkheden van alternatieven e.d.). De procedure is vastgelegd in een stappenplan. Hierin is vermeld
in welke gevallen de Ff-wet niet van toepassing is, of dat een ontheffing moet worden aangevraagd.
Naast een verbod op het doden en verwonden (Art. 9 Ff-wet) en het opzettelijk verontrusten (Art. 10 Ffwet) van vleermuizen, is het tevens verboden om verblijf- en voortplantingsplaatsen weg te nemen, te
verstoren en aan te tasten (Art. 11 Ff-wet). Belangrijke migratie- en foerageergebieden die van belang
zijn voor de instandhouding van een vaste rust- of verblijfplaats van de soort op populatieniveau, vallen
hier ook onder. Daarnaast vallen ook tijdelijke, seizoensgebonden, verblijfplaatsen (bijv. holen) of
standplaatsen die van belang zijn voor de gunstige staat van instandhouding van een soort op
populatieniveau of per exemplaar hieronder (Min. EL&I 2011).
De verbondsbepaling genoemd in artikel 11 van de ff-wet worden enkel overtreden wanneer de door dit
artikel beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen hun specifieke functie niet meer naar behoren kunnen
vervullen. De vaste rust- of verblijfplaats kan hierdoor niet meer dezelfde functie aan beschermde dier- of
plantensoort bieden als voorheen

In Bijlage 1 worden de tabellen van de AMvB nader verklaard. In de brochure ‘Buiten aan het werk’ van
het ministerie LNV is bovendien een toelichting op deze AMvB is te vinden (zie website dienst Regelingen
van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie).
Zorgplicht
In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen (artikel 2, lid 1: Een ieder neemt voldoende zorg in
acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. artikel 2, lid
2: De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan
vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden
veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan
worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd
teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze
zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken). De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en
dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze beschermd zijn ook als er ontheffing of
vrijstelling is verleend. De zorgplicht betekent niet dat er geen dieren mogen worden gedood, maar wel
dat dit, indien noodzakelijk, op zodanige wijze gebeurt dat het lijden zo beperkt mogelijk is.
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5. Gebiedsbescherming
5.1 Algemeen
Het onderzoeksgebied ligt in het buitengebied van Heino.

5.2 Natura 2000-gebied
De bescherming van Natura 2000-gebieden wordt geregeld via de Natuurbeschermingswet. De provincie
Overijssel is bevoegd gezag voor de duurzame veiligstelling van deze gebieden. Voor activiteiten die
leiden tot aantasting van de duurzame instandhouding van deze gebieden dient een
natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden.
Effectbeoordeling
Binnen een straal van drie kilometer rondom het onderzoeksgebied ligt geen Natura 2000-gebied. Gelet
op de aard en omvang van de voorgenomen activiteit en de afstand tussen onderzoeksgebied en Natura
2000-gebied (>3 km), wordt aangenomen dat de voorgenomen activiteit geen negatief effect op de
instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied heeft. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te
worden, er hoeft geen natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden.

5.3 Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
De EHS is een instrument dat verankerd is binnen de ruimtelijke ordening en de provincie Overijssel is
bevoegd gezag voor de ontwikkeling en veiligstelling van deze gebieden. De EHS wordt tevens beschouwd
als sturingsinstrument voor het inzetten van gelden voor een kwaliteitimpuls voor natuur- en landschap.
De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in de EHS dient uitgevoerd te worden in de afweging
van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing. Op onderstaande
afbeelding wordt de begrenzing van de EHS weergegeven.

Ligging van de EHS in de omgeving van het onderzoeksgebied. Het onderzoeksgebied wordt met rode cirkel aangeduid.

Effectbeoordeling
Het plangebied ligt circa één kilometer ten noorden van gronden welke tot de EHS behoren (Bron: Prov.
Overijssel 2013). Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen activiteit en de afstand tussen het
onderzoeksgebied en de EHS, wordt aangenomen dat de voorgenomen activiteit geen negatief effect op
de kernkwaliteiten en omgevingscondities van de EHS heeft.
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5.4 Beschermd Natuurmonument
Er ligt geen Beschermd Natuurmonument binnen een straal van drie kilometer rondom het
onderzoeksgebied. Aangenomen wordt dat de voorgenomen activiteit geen negatief effect op Beschermd
Natuurmonument-gebied heeft.

5.5 Conclusie
In de omgeving van het onderzoeksgebied ligt geen Natura 2000-gebied of beschermd Natuurmonumentgebied. Circa één kilometer ten zuiden van het onderzoeksgebied liggen gronden welke tot de EHS
behoren. De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal en heeft daarom geen negatief effect op
instandhouding van beschermd natuurgebied en de kernkwaliteiten en omgevingscondities van de EHS. Er
hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de
Omgevingsverordening Overijssel aangevraagd te worden of natuurbeschermingswetvergunning
aangevraagd te worden.
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6. Soortenbescherming; het onderzoek
6.1 Methode
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het onderzoeksgebied op 16 oktober 2013 eenmalig
onderzocht op het voorkomen van beschermde planten en dieren en de potentiële aanwezigheid van
deze soorten (geschiktheid van het gebied voor de desbetreffende soorten). Er zijn verder geen andere
aanvullende onderzoeken uitgevoerd m.b.t. vogels, vleermuizen, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders,
libellen en kevers. De inventarisatie is te voet in het terrein uitgevoerd onder goede
weersomstandigheden (half bewolkt, droog, temperatuur 18 ℃ en een zwakke zuidwestenwind).
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende
onderdelen:
• Veldbezoek op 16 oktober 2013, uitgevoerd door een ervaren veldbioloog;
• Aanvullend bronnenonderzoek (o.a. waarneming.nl, telmee.nl, internet);
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a.
• Digitale Atlas van de zoogdieren (VZZ 2013)
• Atlas van de zoogdieren van Overijssel (Douma et al. 2011)
• Digitale atlas van amfibieën en reptielen (RAVON 2013)

Flora en vegetatie
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde planten. De
onderzoeksperiode is beperkt geschikt voor floristisch onderzoek. De onderzoeksperiode ligt buiten de
bloeitijd van sommige soorten. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische parameters kan een goede
inschatting gemaakt worden wat de potentie van het onderzoeksgebied is en of de uitgevoerde
inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen.
Vogels
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van broedvogels, specifiek de
mogelijkheid dat er zich nesten, potentiële nestlocaties, beschermde vaste rust en -verblijfplaatsen in het
onderzoeksgebied bevinden. De onderzoeksperiode is beperkt geschikt om alle in Nederland
voorkomende broedvogels vast te stellen omdat het onderzoek buiten de broedtijd van de meeste
soorten is uitgevoerd. Op basis van een beoordeling van de biotoop kan een goede inschatting gemaakt
worden van de potentieel aanwezige soorten, evenals een beoordeling van het onderzoeksgebied op de
aanwezigheid van soorten waarvan nesten, nestplaatsen en het functionele leefgebied jaar rond
beschermd zijn.
Zoogdieren
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde zoogdieren. Er is gekeken
naar graaf, vraat-, krabsporen, uitwerpselen, prooiresten, pootafdrukken, haren en holen. De
onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar grondgebonden zoogdieren en vleermuizen.
Potentieel geschikte verblijfplaatsen van zoogdieren (incl. vleermuizen) in gebouwen en/of natuurlijke
holen worden visueel geïnspecteerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een endoscoop met minicamera
om holle ruimtes te inspecteren.
Amfibieën & reptielen
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van amfibieën en reptielen. De
onderzoeksperiode is beperkt geschikt voor onderzoek naar amfibieën en ongeschikt voor onderzoek naar
reptielen. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische parameters kan goed beoordeeld worden wat
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de potentie van het onderzoeksgebied is voor beschermde soorten en of de uitgevoerde inventarisatie
voldoet aan de gestelde eisen.
Dagvlinders
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van dagvlinders. De onderzoeksperiode is
ongeschikt voor onderzoek naar dagvlinders omdat het onderzoek buiten de vliegtijd van bepaalde
soorten is uitgevoerd. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische parameters kan goed beoordeeld
worden wat de potentie van het onderzoeksgebied is voor beschermde soorten en of de uitgevoerde
inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen.
Libellen
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van libellen. De onderzoeksperiode is
ongeschikt voor onderzoek naar libellen. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische parameters kan
goed beoordeeld worden wat de potentie van het onderzoeksgebied is voor beschermde soorten en of de
uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen.
Kevers en mieren
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van kevers en mieren. De
onderzoeksperiode is ongeschikt voor onderzoek naar kevers en mieren. Op basis van standplaatsfactoren
en abiotische parameters kan goed beoordeeld worden wat de potentie van het onderzoeksgebied is voor
beschermde soorten en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen.
Vissen en kreeftachtige
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van vissen en kreeftachtige. De
onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar vissen en kreeftachtige. Op basis van
standplaatsfactoren en abiotische parameters kan goed beoordeeld worden wat de potentie van het
onderzoeksgebied is voor beschermde soorten en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de
gestelde eisen.

6.2 Verwachting
Op basis van bronnenonderzoek, landschappelijke karakteristieken, bouwstijl en gebruikte
bouwmaterialen, aard, omvang en gebruik van het onderzoeksgebied, dan lijkt het onwaarschijnlijk dat er
beschermde soorten worden aangetroffen uit de volgende groepen:
•
•
•
•
•
•

Libellen;
Kevers;
Dagvlinders;
Vaatplanten;
Vissen en kreeftachtige;
Reptielen;

Het is niet onwaarschijnlijk om soorten uit de volgende soortgroepen aan te treffen:
• Vleermuizen (soorten die een verblijfplaats in gebouwen hebben)
• Vogels (soorten die in boeren schuren broeden als Spreeuw, Huismus, Holenduif);
• Grondgebonden zoogdieren (Steenmarter)
• Amfibieën (algemene soorten);
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6.3 Resultaten
Planten
In het onderzoeksgebied zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de
inrichting maken het plangebied tot een (nagenoeg) ongeschikte groeiplaats voor bijzondere planten.
Broedvogels
Er zijn aanwijzingen gevonden dat er vogels in de gebouwen in het onderzoeksgebied broeden. Er is een
oud nest van een Merel gevonden en er zijn sporen gevonden die duiden op de aanwezigheid van een
Spreeuwennest. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er Huismussen in het onderzoeksgebied
nestelen.
Zoogdieren; vleermuizen
Er zijn geen vleermuizen in het onderzoeksgebied waargenomen en er zijn geen sporen gevonden die op
de aanwezigheid van een verblijfplaats van vleermuizen in de gebouwen duiden. De te slopen gebouwen
zijn visuele geïnspecteerd. Verblijfplaatsen kunnen aangetroffen worden achter houten
gevelbetimmeringen, onder pannen en windveren en in holle ruimtes en in gebouwen zoals in de spouw
of kruipruimte. Ervaring heeft aangetoond dat er bijna nooit verblijfplaatsen van vleermuizen in oude
varkensstallen aanwezig zijn (eigen bevindingen Natuurbank Overijssel).
Grondgebonden zoogdieren
Er zijn in het onderzoeksgebied geen zoogdieren waargenomen en er zijn geen sporen waargenomen die
op de aanwezigheid van een verblijfplaats in de gebouwen duiden. De holle ruimte tussen de golfplaten
en de hardschuimen isolatieplaten vormen een potentiele verblijfplaats voor steenmarters. De plekken
waar steenmarters de gebouwen binnen gaan, zijn meestal duidelijk zichtbaar door de gebruikssporen
aan de buitenzijde van het gebouw.
Amfibieën & reptielen
In het onderzoeksgebied zijn geen amfibieën en reptielen waargenomen. Het onderzoeksgebied vormt
een ongeschikte habitat voor reptielen en een ongeschikte habitat voor de meeste amfibieënsoorten.
Mogelijk komen gewone pad en bruine kikker incidenteel en in lage dichtheden in het onderzoeksgebied
voor. De inrichting en het beheer maken het onderzoeksgebied tot een nagenoeg ongeschikte habitat
voor deze soorten.
Dagvlinders
Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Er is in het onderzoeksgebieden geen geschikt leefgebied
aanwezig voor beschermde soorten.
Libellen
Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Er is in het onderzoeksgebied geen geschikt leefgebied
aanwezig voor beschermde soorten.
Kevers en mieren
Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Er is in het onderzoeksgebied geen geschikt leefgebied
aanwezig voor beschermde soorten.
Vissen en kreeftachtige
Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Er is in het onderzoeksgebied geen geschikt leefgebied
aanwezig voor beschermde soorten. De sloten in het onderzoeksgebied vormen een ongeschikt habitat
voor deze soorten.
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6.4 Toetsingskader
Voor het verstoren van soorten van tabel 1 is geldt een algemene vrijstelling indien er sprake is van een
ruimtelijke ontwikkeling en/of bestendig beheer. Voor verstoren van soorten uit tabel 2 van de Ff-wet
geldt ook een vrijstelling, mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Wel dient
rekening gehouden te worden met jaar rond beschermde nesten en leefgebieden, evenals met bezette
vogelnesten. Soorten uit tabel 3 zijn beschermd. Voor het uitvoeren van werkzaamheden die leiden tot
verstoring of het doden van soorten is een ontheffing noodzakelijk. Dit is ook noodzakelijk voor het
uitvoeren van werkzaamheden die leiden tot verstoring of het doden van soorten, wanneer er niet
gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode.
Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren van soorten van
tabel 1 geldt een algemene vrijstelling. Deze vrijstelling geldt ook voor soorten van tabel 2 van de Ff-wet,
mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Gelet op de voorgenomen activiteit zal
dat de ‘Gedragscode voor de bouw- en ontwikkelsector’ zijn. Deze is opgesteld door ‘Bouwend Nederland’
en de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen NEPROM (zie: www.NEPROM.NL).
Deze gedragscode geeft aan hoe bedrijven zorgvuldig met beschermde dier- en plantensoorten op
bouwplaatsen kunnen omgaan. Voor het verstoren van soorten uit tabel 3, evenals het verstoren van
bezette vogelnesten en jaar rond beschermde vogelnesten dient een ontheffing aangevraagd te worden.

6.5 Samenvatting wettelijke consequenties
Flora
De voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op beschermde plantensoorten en heeft daarom
geen wettelijke consequentie. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische parameters kan een goede
inschatting gemaakt worden van de potentie van het onderzoeksgebied en of de uitgevoerde
inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt
niet noodzakelijk geacht.
(Broed)vogels
Er nestelen zeer waarschijnlijk ieder broedseizoen vogels in de gebouwen in het onderzoeksgebied. Dit
zijn soorten waarvan uitsluitend de bezette nesten beschermd zijn, niet de oude nesten of de nestplaats.
Gelet op de aard van de voorgenomen activiteit kan geen ontheffing verkregen worden voor het vernielen
van bezette nesten of het verwonden/doden van vogels. De activiteit wordt namelijk niet erkend als een
in de wet genoemd belang. Werkzaamheden die leiden tot het verwonden en/of doden van vogels en het
verstoren/vernielen van bezette vogelnesten dienen buiten de broedtijd uitgevoerd te worden. De beste
periode om de gebouwen te slopen is september-maart.
Zoogdieren; vleermuizen
Het onderzoeksgebied kan verschillende functies hebben binnen het functionele leefgebied van
vleermuizen. Om het effect van de voorgenomen maatregel te kunnen toetsen, dient het effect op deze
verschillende functies getoetst te worden. We onderscheiden de functies rust-/verblijfplaats,
foerageergebied en vliegroute. In onderstaande alinea’s wordt het effect op deze functies getoetst.
Functionaliteit als verblijfplaats
Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de te slopen gebouwen als verblijfplaats door vleermuizen
gebruikt worden. De aanwezigheid van een verblijfplaats van één of enkele dwergvleermuizen valt op
basis van het uitgevoerde onderzoek niet volledig uit te sluiten. Ervaring laat zien dat varkensstallen
doorgaans niet gebruikt worden als vaste verblijfplaats door vleermuizen. Nader onderzoek wordt niet
noodzakelijk geacht. De voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke consequentie m.b.t. dit aspect van
het functionele leefgebied van vleermuizen.
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Functionaliteit als leefgebied; foerageergebied
Het onderzoeksgebied heeft een zeer geringe betekenis als foerageergebied voor vleermuizen.
Vleermuizen foerageren meestal langs bosranden, loofbomen, (vochtig) hooiland, vijvers en ruige oevers.
Tijdens periodes met veel wind en net na het uitvliegen of voor het binnenvliegen van de verblijfplaats,
foerageren vleermuizen ook wel op en rond erven. Daarbij zoeken sommige soorten ook felle lampen op
vanwege de aantrekkingskracht van deze lampen op insecten. De voorgenomen activiteit leidt niet tot
een verslechtering van de geschiktheid van het erf als foerageergebied. Door de aanleg van erfbeplanting
kan de geschiktheid van het erf als foerageergebied zelfs toenemen. De voorgenomen activiteit heeft
geen wettelijke consequentie m.b.t. dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. Nader
onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt voor dit aspect van het functionele leefgebied niet
noodzakelijk geacht.
Functionaliteit als leefgebied; vliegroutes
Op basis van gebiedskenmerken kan voldoende geconcludeerd worden over de functionaliteit van het
onderzoeksgebied als vliegroute. Het onderzoeksgebied vormt geen lijnvormige landschapselement zoals
houtsingel, kanaal of en laanbeplanting. Dergelijke landschapselementen worden door sommige soorten
als vliegroute benut. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing naar dit aspect van het
functionele leefgebied voor vleermuizen wordt niet noodzakelijk geacht. De voorgenomen activiteit heeft
geen wettelijke consequentie m.b.t. dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen.
Zoogdieren; grondgebonden soorten
In het onderzoeksgebied komen geen soorten voor die vermeld worden in tabel 2 en 3 van de Ff-wet.
Mogelijk komen incidenteel soorten in het onderzoeksgebied voor die vermeld staan in tabel 1 van de Ffwet zoals egel, konijn en haas. Deze soorten hebben geen vaste rust- en verblijfplaats in het
onderzoeksgebied. Voor het verstoren, verwonden en doden van soorten die vermeld staan in tabel 1
geldt een algemene vrijstelling. Deze soorten komen waarschijnlijk incidenteel en in zeer lage dichtheden
in het onderzoeksgebied voor zodat er geen extra maatregelen genomen hoeven te worden in het kader
van de algemene zorgplicht. De voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke consequentie. Nader
onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is voor deze soorten niet vereist.
Amfibieën en Reptielen
Amfibieën en reptielen zijn niet vastgesteld in het onderzoeksgebied. Mogelijk komen incidenteel
amfibieën soorten in het onderzoeksgebied voor die vermeld staan in tabel 1 van de Ff-wet zoals gewone
pad en bruine kikker. De voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op reptielen en amfibieën en
heeft daarom geen wettelijke consequentie. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt
niet noodzakelijk geacht.
Dagvlinders
De voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op soorten zoals vermeld in tabel 2 en 3 van de Ffwet omdat het onderzoeksgebied niet tot het functionele leefgebied van deze soorten behoort. De
voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke consequentie. Gelet op de inrichting en het gevoerde
beheer is het onderzoeksgebied ongeschikt als leefgebied voor beschermde soorten. Nader onderzoek of
het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht.
Libellen
De voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op soorten zoals vermeld in tabel 2 en 3 van de Ffwet omdat het onderzoeksgebied niet tot het functionele leefgebied van deze soorten behoort. De
voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke consequentie. Gelet op de inrichting en het gevoerde
beheer is het onderzoeksgebied ongeschikt als leefgebied voor beschermde soorten. Er is geen geschikt
leefgebied aanwezig voor beschermde libellensoorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een
ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht.
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Kevers en mieren
De voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op soorten zoals vermeld in tabel 2 en3 van de Ffwet omdat het onderzoeksgebied niet tot het functionele leefgebied van deze soorten behoort. De
voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke consequentie. Gelet op de inrichting en het gevoerde
beheer is het onderzoeksgebied ongeschikt als leefgebied voor beschermde soorten. Er is geen geschikt
leefgebied aanwezig voor beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing
wordt niet noodzakelijk geacht.
Vissen en kreeftachtige
De voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op soorten zoals vermeld in tabel 2 en3 van de Ffwet omdat het onderzoeksgebied niet tot het functionele leefgebied van deze soorten behoort. De
voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke consequentie. Gelet op de inrichting en het gevoerde
beheer is het onderzoeksgebied ongeschikt als leefgebied voor beschermde soorten. Nader onderzoek of
het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht.

Soortgroep

Soorten planlocatie

Verbodsbepalingen*

aandachtspunt

Flora
Zoogdieren;
grondgebonden
Broedvogels tijdens
broedseizoen (1)

Niet aanwezig
Geen soorten van tabel 2/3.

Niet van toepassing
Niet van toepassing

geen
geen

Spreeuw, Merel

Gebouwen
slopen buiten
broedseizoen

Broedvogels,
beschermde vaste
nestplaatsen
Vleermuizen;
functionaliteit van het
leefgebied
(foerageergebied +
vliegroutes)
Vleermuizen; vaste
verblijfplaatsen
Reptielen
Amfibieën

Niet aanwezig

Artikel 12: Verbod: zoeken,
rapen, beschadigen, vernielen
of uit nesten nemen van
eieren
Niet van toepassing

Onbekend

Niet van toepassing

geen

Onbekend, zeer
waarschijnlijk niet aanwezig
Niet aanwezig
Niet aanwezig

Niet van toepassing

geen

Niet van toepassing
Niet van toepassing

geen
geen

Vissen
Dagvlinders

Niet aanwezig
Geen (aantasting van) tabel
2+3-soorten
Geen (aantasting van) tabel
2+3-soorten
Niet aanwezig

Niet van toepassing
Niet van toepassing

geen
geen

Niet van toepassing

geen

Libellen

geen

Overige
Niet van toepassing
geen
ongewervelden
(1) Het broedseizoen verschilt per soort. Indien werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode
september-februari is de kans op verstoring van vogelnesten minimaal.
* Toelichting verbodsbepalingen tabel:
Artikel 2: Zorgplicht en Zorgvuldig handelen ten aanzien van alle plant- en diersoorten, al dan niet beschermd
Artikel 8: Verbod: plukken, uitsteken, vernielen, beschadigen of verwijderen van beschermde planten
Artikel 9: Verbod: opsporen, vangen, bemachtigen, doden, verwonden van beschermde dieren
Artikel 10: Verbod: opzettelijk verontrusten van beschermde dieren
Artikel 11: Verbod: wegnemen, verstoren, aantasten van verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen
Artikel 12: Verbod: zoeken, rapen, beschadigen, vernielen of uit nesten nemen van eieren
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Artikel 13: Verbod: onder zich hebben van beschermde planten, dieren, eieren of producten hiervan
Tabel 1. Aangetroffen of verwachte beschermde soorten (Ff-wet tabel 2 of 3) die mogelijk geschaad worden.

6.6 Historische gegevens
Van de onderzoeksgebieden zijn geen historische gegevens bekend.
6.7 Volledigheid van het onderzoek
Het onderzoek is volledig uitgevoerd onder prima weersomstandigheden. Het volledige onderzoeksgebied
is onderzocht.
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7. Conclusies en advies
Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren van soorten van
tabel 1 geldt een algemene vrijstelling. Deze vrijstelling geldt ook voor soorten van tabel 2 van de Ff-wet,
mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Gelet op de voorgenomen activiteit zal
dat de ‘Gedragscode voor de bouw- en ontwikkelsector’ zijn. Deze is opgesteld door ‘Bouwend Nederland’
en de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen NEPROM (zie: www.NEPROM.NL).
Deze gedragscode geeft aan hoe bedrijven zorgvuldig met beschermde dier- en plantensoorten op
bouwplaatsen kunnen omgaan. Voor het verstoren van soorten uit tabel 3, evenals het verstoren van
bezette vogelnesten en jaar rond beschermde vogelnesten dient een ontheffing aangevraagd te worden.
Er nestelen vermoedelijk ieder broedseizoen vogels in de gebouwen in het onderzoeksgebied. Deze
gebouwen dienen buiten de voortplantingstijd gesloopt te worden. Het onderzoeksgebied vormt een
ongeschikt habitat voor de meeste beschermde planten- en diersoorten. Mogelijk komen sommige
(algemene) soorten zoogdieren en amfibieën, die vermeld staan in tabel 1 van de Ff-wet, voor in het
onderzoeksgebied. Voor deze soorten geldt een algemene vrijstelling voor het verstoren, verwonden
en/of doden in het kader van een ‘ruimtelijke ontwikkeling’. De soorten komen incidenteel en in een
dusdanig lage dichtheid voor, dat extra maatregelen in het kader van de algemene zorgplicht niet
noodzakelijk zijn.
Het onderzoeksgebied ligt niet in een straal van drie kilometer van een Natura 2000-gebied. Het ligt één
kilometer ten noorden van de EHS. De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit beperkt zich tot het
onderzoeksgebied en heeft geen negatief effect op gebieden erbuiten. De voorgenomen activiteit heeft
geen negatief effect op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied of de kernkwaliteiten en
omgevingscondities van de EHS. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden, er hoeft geen
ontheffing van de Omgevingsverordening Overijssel of natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd
te worden.
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Bijlagen:
Bijlage 1. De natuurkalender
Bijlage 2. Toelichting Flora- en faunawet
Bijlage 3. Fotobijlage
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Bijlage 2: Toelichting AMvB
Toelichting tabellen soorten Flora- en faunawet
In onderstaande tabellen staan alle beschermde soorten van de Flora- en faunawet. De tabellen zijn aan
de ene kant aan de orde bij ontheffingverlening voor Artikel 75 en aan de andere kant bij vrijstellingen in
het kader van het Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in
verband met wijziging van Artikel 75 van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen (AMvB
Artikel 75). Vogelsoorten zijn in deze tabellen niet apart opgenomen. Alle vogelsoorten in Nederland zijn
beschermd (behalve exoten). In de toelichting bij de tabellen staat aangegeven welk regime toepasselijk is
voor vogelsoorten.

Zoogdieren
aardmuis Microtus agrestis
bosmuis Apodemus sylvaticus
dwergmuis Micromys minutus
bunzing Mustela putorius
dwergspitsmuis Sorex minutus
egel Erinaceus europeus
gewone bosspitsmuis Sorex araneus
haas Lepus europeus
hermelijn Mustela erminea
huisspitsmuis Crocidura russula
konijn Oryctolagus cuniculus
ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus
ree Capreolus capreolus
rosse woelmuis Clethrionomys glareolus
tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus
veldmuis Microtus arvalis
vos Vulpes vulpes
wezel Mustela nivalis
woelrat Arvicola terrestris
Reptielen en amfibieën
bruine kikker Rana temporaria
gewone pad Bufo bufo
middelste groene kikker Rana esculenta
kleine watersalamander Triturus vulgaris
meerkikker Rana ridibunda

Mieren
behaarde rode bosmier Formica rufa
kale rode bosmier Formica polyctena
stronkmier Formica truncorum
zwartrugbosmier Formica pratensis
Slakken
wijngaardslak Helix pomatia
Vaatplanten
aardaker Lathyrus tuberosus
akkerklokje Campanula rapunculoides
brede wespenorchis Epipactis helleborine
breed klokje Campanula latifolia
dotterbloem Caltha palustris
gewone vogelmelk Ornithogalum
umbellatum
grasklokje Campanula rotundifolia
grote kaardenbol Dipsacus fullonum
kleine maagdenpalm Vinca minor
knikkende vogelmelk Ornithogalum nutans
koningsvaren Osmunda regalis
slanke sleutelbloem Primula elatior
zwanebloem Butomus umbellatus

Tabel 3. Tabel 1 van de Ff-wet (Algemene soorten)

Toelichting tabel 1
• Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud of
bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 1
voor Artikel 8 t/m 12 van de flora- & faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen
gesteld. Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing aangevraagd worden.
• Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 1 een ontheffing
nodig. Een ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium ‘doet geen
afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort’ (zgn. lichte toets).
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Tabel 2.

Toelichting tabel 2
Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud of
bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 2 voor
Artikel 8 t/m 12 van de flora- en faunawet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de
minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Hetzelfde geldt voor alle vogelsoorten. Een gedragscode
moet door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden en ingediend voor goedkeuring. Voor andere
activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 2 een ontheffing nodig. Een
ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium ‘doet geen afbreuk aan gunstige
staat van instandhouding van de soort’. Dit is niet van toepassing op alle vogelsoorten (zie toelichting
tabel 3)
Zoogdieren
Damhert Dama dama
Edelhert Cervus elaphus
Eekhoorn Sciurus vulgaris
Grijze zeehond Halichoerus grypus
Grote bosmuis Apodemus flavicollis
Steenmarter Martes foina
Wild zwijn Sus scrofa
Reptielen en amfibieën
Alpenwatersalamander Triturus alpestris
Levendbarende hagedis Lacerta vivipara
Dagvlinders
Moerasparelmoervlinder Euphydryas aurinia
Vals heideblauwtje Lycaeides idas
Vissen
Bermpje Noemacheilus barbatulus
Kleine modderkruiper Cobitis taenia
Meerval Silurus glanis
Rivierdonderpad Cottus gobio
Vaatplanten
Aangebrande orchis Orchis ustulata
Aapjesorchis Orchis simia
Beenbreek Narthecium ossifragum
Bergklokje Campanula rhomboidalis
Bergnachtorchis Platanthera chlorantha
Bijenorchis Ophrys apifera
Blaasvaren Cystopteris fragilis
Blauwe zeedistel Eryngium maritimum
Bleek bosvogeltje Cephalantera damasonium
Bokkenorchis Himantoglossum hircinum
Brede orchis Dactylorhiza majalis majalis
Bruinrode wespenorchis Epipactis atrorubens
Daslook Allium ursinum
Dennenorchis Goodyera repens
Duitse gentiaan Gentianella germanica
Franjegentiaan Gentianella ciliata
Geelgroene wespenorchis Epipactis muelleri
Gele helmbloem Pseudofumaria lutea
Gevlekte orchis Dactylorhiza maculata
Groene nachtorchis Coeloglossum viride
Groensteel Asplenium viride
Grote keverorchis Listera ovata
Grote muggenorchis Gymnadenia conopsea
Gulden sleutelbloem Primula veris
Harlekijn Orchis morio
Herfstschroeforchis Spiranthes spiralis
Hondskruid Anacamptis pyramidalis
Honingorchis Herminium monorchis
Jeneverbes Juniperus communis
Klein glaskruid Parietaria judaica
kleine keverorchis Listera cordata
kleine zonnedauw Drosera intermedia
klokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe

kluwenklokje Campanula glomerata
koraalwortel Corallorhiza trifida
kruisbladgentiaan Gentiana cruciata
lange ereprijs Veronica longifola
lange zonnedauw Drosera anglica
mannetjesorchis Orchis mascula
maretak Viscum album
moeraswespenorchis Epipactis palustris
muurbloem Erysimum cheiri
parnassia Parnassia palustris
pijlscheefkelk Arabis hirsuto sagittata
poppenorchis Aceras anthropophorum
prachtklokje Campanula persicifolia
purperorchis Orchis purpurea
rapunzelklokje Campanula rapunculus
rechte driehoeksvaren Gymnocarpium robertianum
rietorchis Dactylorhiza majalis praetermissa
ronde zonnedauw Drosera rotundifolia
rood bosvogeltje Cephalanthera rubra
ruig klokje Campanula trachelium
schubvaren Ceterach officinarum
slanke gentiaan Gentianella amarella
soldaatje Orchis militaris
spaanse ruiter Cirsium dissectum
steenanjer Dianthus deltoides
steenbreekvaren Asplenium trichomanes
stengelloze sleutelbloem Primula vulgaris
stengelomvattend havikskruid Hieracium amplexicaule
stijf hardgras Catapodium rigidum
tongvaren Asplenium scolopendrium
valkruid Arnica montana
veenmosorchis Hammarbya paludosa
veldgentiaan Gentianella campestris
veldsalie Salvia pratensis
vleeskleurige orchis Dactylorhiza incarnata
vliegenorchis Ophrys insectifera
vogelnestje Neottia nidus-avis
voorjaarsadonis Adonis vernalis
wantsenorchis Orchis coriophora
waterdrieblad Menyanthes trifoliata
weideklokje Campanula patula
welriekende nachtorchis Platanthera bifolia
wilde gagel Myrica gale
wilde herfsttijloos Colchicum autumnale
wilde kievitsbloem Fritillaria meleagris
wilde marjolein Origanum vulgare
wit bosvogeltje Cephalanthera longifolia
witte muggenorchis Pseudorchis albida
zinkviooltje Viola lutea calaminaria
zomerklokje Leucojum aestivum
zwartsteel Asplenium adiantum-nigrum
Kevers
vliegend hert Lucanus cervus
Kreeftachtige
rivierkreeft Astacus astacus

Tabel
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4. Tabel 2 van de Ff-wet.

Toelichting tabel 3
Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud of
bestendig gebruik, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 3 voor Artikel 8 t/m 12 van de flora &
faunawet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de minister van LNV goedgekeurde
gedragscode. Deze vrijstelling is enigszins beperkt; voor activiteiten die zijn te kwalificeren als bestendig
beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw en bestendig gebruik geldt geen vrijstelling voor
Artikel 10 van de flora- en faunawet. Ook niet op basis van een gedragscode. Een gedragscode moet door
een sector of ondernemer zelf opgesteld worden en ingediend voor goedkeuring. Als iemand activiteiten
onderneemt die zijn te kwalificeren als ruimtelijke ontwikkeling, geldt voor soorten in tabel 3 geen
vrijstelling. Ook niet op basis van een gedragscode. Hiervoor is een ontheffing nodig. Voor andere
activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 3 een ontheffing nodig.
Een ontheffingaanvraag voor de soorten van tabel 3 wordt getoetst aan drie criteria:
1) er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang1;
2) er is geen alternatief;
3) doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort. Deze drie criteria vormen
de zgn. uitgebreide toets. De drie criteria staan naast elkaar en niet na elkaar (aan alle drie moet
voldaan zijn).
De uitgebreide toets voor ontheffingverlening geldt ook voor alle vogelsoorten.

1

- onderzoek en onderwijs
- re-populatie en herintroductie
- bescherming van flora en fauna
- veiligheid van het luchtverkeer
- volksgezondheid of openbare veiligheid
- dwingende redenen van openbaar belang
- het voorkomen van ernstige schade aan vormen van eigendom
- belangrijke overlast veroorzaakt door dieren
- uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw
- bestendig gebruik
- uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling
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Tabel 3: soorten bijlage IV HR/bijlage 1 AMvB
Bijlage 1 AMvB
Zoogdieren
das Meles meles
boommarter Martes martes
eikelmuis Eliomys quercinus
gewone zeehond Phoca vitulina
veldspitsmuis Crocidura leucodon
waterspitsmuis Neomys fodiens
Reptielen en amfibieën
adder Vipera berus
hazelworm Anguis fragilis
ringslang Natrix natrix
vinpootsalamander Triturus helveticus
vuursalamander Salamandra salamandra
Vissen
beekprik Lampetra planeri
bittervoorn Rhodeus cericeus
elrits Phoxinus phoxinus
gestippelde alver Alburnoides bipunctatus
grote modderkruiper Misgurnus fossilis
rivierprik Lampetra fluviatilis
Dagvlinders
bruin dikkopje Erynnis tages
dwergblauwtje Cupido minimus
dwergdikkopje Thymelicus acteon
groot geaderd witje Aporia crataegi
grote ijsvogelvlinder Limenitis populi
heideblauwtje Plebejus argus
iepepage Strymonidia w-album
kalkgraslanddikkopje Spialia sertorius
keizersmantel Argynnis paphia
klaverblauwtje Cyaniris semiargus
purperstreepparelmoervlinder Brenthis ino
rode vuurvlinder Palaeochrysophanus hippothoe
rouwmantel Nymphalis antiopa
tweekleurig hooibeestje Coenonympha arcania
veenbesparelmoervlinder Bolaria aquilonais
veenhooibeestje Coenonympha tullia
veldparelmoervlinder Melitaea cinxia
woudparelmoervlinder Melitaea diamina
zilvervlek Clossiana euphrosyne
Vaatplanten
groot zeegras Zostera marina
Bijlage IV HR
Zoogdieren
baardvleermuis Myotis mystacinus
bechstein’s vleermuis Myotis bechsteinii
bever Castor fiber
bosvleermuis Nyctalus leisleri
brandt’s vleermuis Myotis brandtii
bruinvis Phocoena phocoena
euraziatische lynx Lynx lynx
franjestaart Myotis nattereri
gewone dolfijn Delphinus delphis
gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus
gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus
grijze grootoorvleermuis Plecotus austriacus
grote hoefijzerneus Rhinolophus ferrumequinum
hamster Cricetus cricetus

hazelmuis Muscardinus avellanarius
ingekorven vleermuis Myotis emarginatus
kleine dwergvleermuis Pipistrellus pygmaeus
kleine hoefijzerneus Rhinolophus hipposideros
laatvlieger Eptesicus serotinus
meervleermuis Myotis dasycneme
mopsvleermuis Barbastella barbastellus
nathusius’ dwergvleermuis Pipistrellus nathusii
noordse woelmuis Microtus oeconomus
otter Lutra lutra
rosse vleermuis Nyctalus noctula
tuimelaar Tursiops truncatus
tweekleurige vleermuis Vespertilio murinus
vale vleermuis Myotis myotis
watervleermuis Myotis daubentonii
wilde kat Felis silvestris
witflankdolfijn Lagenorhynchus acutus
witsnuitdolfijn Lagenorhynchus albirostris
Reptielen en amfibieën
boomkikker Hyla arborea
geelbuikvuurpad Bombina variegata
gladde slang Coronella austriacus
heikikker Rana arvalis
kamsalamander Triturus cristatus
knoflookpad Pelobates fuscus
muurhagedis Podarcis muralis
poelkikker Rana lessonae
rugstreeppad Bufo calamita
vroedmeesterpad Alytes obstetricans
zandhagedis Lacerta agilis
Dagvlinders
donker pimpernelblauwtje Maculinea nausithous
grote vuurvlinder Lycaena dispar
pimpernelblauwtje Maculinea teleius
tijmblauwtje Maculinea arion
zilverstreephooibeestje Coenonympha hero
Libellen
bronslibel Oxygastra curtisii
gaffellibel Ophiogomphus cecilia
gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis
groene glazenmaker Aeshna viridis
noordse winterjuffer Sympecma paedisca
oostelijke witsnuitlibel Leucorrhinia albifrons
rivierrombout Stylurus flavipes
sierlijke witsnuitlibel Leucorrhinia caudalis
Vissen
houting Conegonus oxyrrhynchus
steur Acipenser sturio
Vaatplanten
drijvende waterweegbree Luronium natans
groenknolorchis Liparis loeselii
kruipend moerasscherm Apium repens
zomerschroeforchis Spiranthes aestivalis
Kevers
brede geelrandwaterroofkever Dytiscus latissimus
gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus
heldenbok Cerambyx cerdo
juchtleerkever Osmoderma eremita
Tweekleppigen
bataafse stroommossel Unio crassus

Tabel 5. Tabel 3 van de Ff-wet : Soorten bijlage IV HR (+ Platte schijfhoren) / bijlage 1 AMvB (zie volgende bladzijde)
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Bijlage 3. Fotobijlage
Impressie van het onderzoeksgebied;
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datum
26-11-2013
dossiercode 20131126-4-7980
Geachte heer / mevrouw dhr. P. Daggenvoorde,
U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de korte
procedure. Binnen de procedure voor het bestemmingsplan of projectbesluit kunt u gebruik maken van de standaard
waterparagraaf uit dit document.
Standaard waterparagraaf
Watertoets
In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het verplicht ruimtelijke plannen te 'toetsen op water', de zogenaamde
Watertoets. De Watertoets is een waarborg voor water in ruimtelijke plannen en besluiten.
Relevant beleid
Het beleid van het Waterschap Groot Salland staat beschreven in het Waterbeheerplan 2010-2015, de beleidsnota Leven met
Water in Stedelijk Gebied, Strategische Nota Rioleringsbeleid 2007, Visie Beheer en Onderhoud 2050, beleid beheer en
onderhoud stedelijk water 2013-2018 en het Beleidskader Recreatief Medegebruik. Daarnaast is de Keur van het Waterschap
Groot Salland een belangrijk regelstellend instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden. De
genoemde beleidsdocumenten liggen ter inzage op het hoofdkantoor van het Waterschap Groot Salland. Ook zijn deze te
raadplegen op de internetsite: www.wgs.nl. Op gemeentelijke niveau is het in overleg met het waterschap opgestelde
gemeentelijk Waterplan en het (verbreed) gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van belang.
Invloed op de waterhuishouding
Binnen het bestemmingsplan worden niet meer dan 10 wooneenheden gerealiseerd en de toename van het verharde oppervlak
bedraagt niet meer dan 1500 m2. Het plangebied bevindt zich niet binnen een beekdal, primair watergebied of een stedelijke
watercorridor. Binnen het plangebied is geen sprake van (grond)wateroverlast.
Voor de aanleghoogte wordt een ontwateringsdiepte geadviseerd van minimaal 80 centimeter. Dit is de afstand tussen de
gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) en het maaiveld. Bij het bouwen zonder kruipruimte kan worden volstaan met een
geringere ontwateringsdiepte. Grondwateroverlast als gevolg van afwijkende aanleghoogten is voor verantwoordelijkheid van de
initiatiefnemers. Om een goed inzicht te krijgen in het grondwatersysteem wordt geadviseerd om in overleg met het waterschap
zo spoedig mogelijk te starten met een grondwateronderzoek. Dit kan in eerste instantie op basis van bestaande peilbuizen
binnen of in de omgeving van het plangebied. Indien noodzakelijk kunnen nieuwe peilbuizen worden geplaatst.
Om wateroverlast en schade in woningen en bedrijven te voorkomen wordt geadviseerd om een drempelhoogte van 30
centimeter boven het straatpeil te hanteren. Ook voor lager, beneden het maaiveld, gelegen ruimtes (kelders, parkeergarages)
moet aandacht worden besteed aan het voorkomen van wateroverlast.
Bij de aanleg van kelderconstructies dient aandacht te worden geschonken aan de toepassing van waterdichte materialen en
constructies.
Voor het dempen van watergangen / sloten (ook die niet in beheer zijn bij het waterschap) dient altijd een Watervergunning te
worden aangevraagd bij het Waterschap Groot Salland.
Er vindt een lozing van water op het oppervlaktewater plaats. Vindt de lozing plaats vanuit een inrichting of agrarisch bedrijf dan
gelden meestal de algemene regels van het Activiteitenbesluit en kan een melding verplicht zijn. Deze kan ingediend worden via
http://www.aim.vrom.nl/. Het lozen van water vanuit niet-inrichtingen is in principe vergunningplichtig in het kader van de
Waterwet. Voor kleinere, kortdurende lozingen kan in overleg worden afgezien van de vergunningplicht. Voor het lozen van
water kan tevens een Waterwet-vergunning op basis van de Keur noodzakelijk zijn.
Het rioleringssysteem grenzend aan het plangebied bestaat uit een drukrioleringssysteem met een beperkte capaciteit waarop
alleen huishoudelijk afvalwater mag worden aangesloten. Op het drukrioleringssysteem mag geen drainage of regenwater
worden aangesloten, omdat het rioleringssysteem daar niet op is berekend.

Voorkeursbeleid hemel- en afvalwater
Bij de afvoer van overtollig hemelwater is infiltratie in de bodem het uitgangspunt. Oppervlakkige afvoer naar de
infiltratievoorziening en infiltratie via wadi's geniet daarbij de voorkeur. Als oppervlakkige infiltratie niet mogelijk is, is
ondergrondse infiltratie door middel van bijvoorbeeld een infiltratieriool (IT-riool) of infiltratiekratten een optie. Als infiltratie niet
mogelijk is, kan hemelwater via een bodempassage worden geloosd op oppervlaktewater. Schoon hemelwater (bijvoorbeeld
vanaf dakoppervlakken) kan direct worden afgevoerd naar oppervlaktewater. Speciale aandacht wordt besteed aan duurzaam
bouwen en een duurzaam gebruik van de openbare ruimte om een goede kwaliteit van het afgekoppelde hemelwater te
garanderen.
Watertoetsproces
De initiatiefnemer heeft het Waterschap Groot Salland geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van
http://www.dewatertoets.nl//. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de korte procedure van de watertoets is
toegepast. De bestemming en de grootte van het plan hebben een geringe invloed op de waterhuishouding en de
afvalwaterketen. De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Waterschap Groot Salland geeft een positief
wateradvies.

De WaterToets 2012
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Hoofdstuk 1
Artikel 1

Inleidende regels
Begrippen

1.1
plan:
het bestemmingsplan 'Buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 5, omgeving Van der Capellenweg 23' met
identificatienummer NL.IMRO.0177.BP20130011-ON01 van de gemeente Raalte.
1.2
bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.
1.3
verbeelding
de analoge en digitale voorstelling van de in het bestemmingsplan opgenomen digitale ruimtelijke informatie,
bestaande uit de kaart NL.IMRO.0177.BP20130011-ON01.
1.4
agrarisch bedrijf
een ter plaatse functionerend deeltijd, reëel of volwaardig agrarisch bedrijf, gericht op het voortbrengen van
producten door middel van het telen van gewassen en/of het houden van dieren, nader te onderscheiden in
de volgende productietakken:
a.
b.
c.

d.
e.

f.
g.

akker- en vollegrondstuinbouw: de teelt van gewassen op open grond, daaronder niet begrepen sier-,
fruit- en boomkwekerij;
grondgebonden veehouderij: het houden van melk- en ander vee (nagenoeg) geheel op open grond,
waaronder tevens een paardenfokkerij wordt verstaan;
intensieve veehouderij: een agrarisch bedrijf of een deel daarvan met ten minste 250 m²
bedrijfsoppervlakte dat wordt gebruikt voor veehouderij volgens de Wet milieubeheer en waar geen
melkrundvee, schapen, paarden, of dieren 'biologisch' en waar geen dieren worden gehouden uitsluitend
of in hoofdzaak ten behoeve van natuurbeheer;
glastuinbouw: de teelt van gewassen (nagenoeg) geheel met behulp van kassen;
sierteelt en boomkwekerij: de teelt van tuin- en potplanten en/of bomen in open grond, in potten of in
containers, al dan niet met behulp van kassen en al dan niet gecombineerd met de handel in deze
gewassen;
fruitteelt: de teelt van fruit op open grond;
intensieve kwekerij: de teelt van gewassen of dieren (anders dan bij wijze van intensieve veehouderij)
(nagenoeg) zonder gebruik te maken van daglicht.

1.5
archeologisch onderzoek
onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning beschikt;
1.6
archeologische verwachtingswaarde
de kans op het aantreffen van archeologische resten in een bepaald gebied;
1.7
archeologische waarde
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende overblijfselen uit oude
tijden;
1.8
bebouwing
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
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1.9
bed & breakfast
een aan de woonfunctie ondergeschikte toeristisch-recreatieve voorziening gericht op het bieden van de
mogelijkheid tot overnachting en het serveren van ontbijt binnen de woning. Onder een bed & breakfast
wordt niet verstaan overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke of
seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid of permanente kamerverhuur.
1.10
bedrijf
een onderneming, niet zijnde een agrarisch bedrijf, gericht op het produceren, bewerken, herstellen,
installeren of inzamelen van goederen, alsmede verhuur, opslag en distributie van goederen, waarbij
eventueel detailhandel uitsluitend plaatsvindt als ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm
van verkoop dan wel levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen dan wel goederen
die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen.
1.11
bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen
afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen, die op het tijdstip van tervisielegging van het
ontwerpbestemmingsplan tot stand zijn gekomen of tot stand zullen komen met inachtneming van het
bepaalde bij of krachtens de Woningwet of de Wabo;
1.12
bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak;
1.13
bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;
1.14
bevoegd gezag
bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
1.15
bijgebouw
een vrijstaand of aangebouwd gebouw dat zowel bouwkundig als functioneel ondergeschikt is aan een
(bedrijfs)woning waarbij het volgende geldt:



functioneel ondergeschikt betekent dat bewoning van bijgebouwen niet is toegestaan (met uitzondering
van bewoningsfuncties zoals bijkeukens, bergingen en natte groepen);
bouwkundig ondergeschikt betekent dat het bijgebouw moet voldoen aan de voor bijgebouwen geldende
bouwregels.

1.16
bouwen
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;
1.17
bouwgrens
de grens van een bouwvlak;
1.18
bouwvlak:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing
is toegelaten.
1.19
bouwwerk
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct of indirect met
de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
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1.20
buitenopslag
het opslaan of opgeslagen houden van materialen of goederen, op onbebouwde gronden van
(bedrijfs)percelen, al dan niet ten behoeve van de bedrijfsuitoefening;
1.21
detailhandel
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, verkopen, verhuren en leveren van goederen, geen motorbrandstoffen
zijnde, aan personen die deze goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de
uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.
1.22
evenementen
gebeurtenissen, die ten hoogste 5 dagen duren, met een openbaar karakter, gericht op een groot publiek, met
betrekking tot kunst, sport, ontspanning en cultuur. Het aantal dagen is exclusief de benodigde dagen voor het
opbouwen en afbreken van voorzieningen ten behoeve van het evenement.
1.23
extensieve dagrecreatie
niet-gemotoriseerde recreatieve activiteiten, zoals wandelen, fietsen, skaten, paardrijden, vissen, zwemmen
en natuurobservatie.
1.24
gebouw
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten
ruimte vormt;
1.25
hoofdgebouw
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of functie als het belangrijkste
bouwwerk valt aan te merken.
1.26
kleinschalige beroepen- en bedrijven-aan-huis
een dienstverlenend beroep, dat in of bij een woning of bijgebouw door de bewoner wordt uitgeoefend
alsmede het in een woning of bijgebouw door de bewoner op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten,
waarvoor geen meldingplicht op grond van het Activiteitenbesluit of vergunningplicht op grond van het Besluit
omgevingsrecht geldt, op een oppervlak van niet meer dan 35% van de maximaal toegestane bebouwing met
een maximum van 100 m² en waarbij de woning in overwegende mate zijn woonfunctie behoudt met een
ruimtelijke uitstraling die daarbij past.
1.27
landschappelijke inpassing
de situering van de ontwikkeling waarbij rekening gehouden wordt met de landschappelijke kenmerken van de
nabije omgeving en waarbij de ontwikkeling wordt ingepast middels bijvoorbeeld erfbeplanting.
1.28
landschapswaarde
de aan een gebied toegekende waarde met betrekking tot het waarneembare deel van de aardoppervlakte,
die wordt bepaald door de herkenbaarheid van gebiedskenmerken en de identiteit van de onderlinge
samenhang tussen levende en niet-levende natuur.
1.29
mantelzorg
langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende
door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie
en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt.
1.30
natuurwaarde
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de aanwezige flora en fauna.
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1.31
normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden
werkzaamheden die regelmatig noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de gronden en bouwwerken,
waaronder begrepen de handhaving dan wel de realisering van de bestemming.
1.32
nutsvoorzieningen
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations,
schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzieningen ten behoeve
van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie.
1.33
paardenbak
een rijbaan ten behoeve van paardrijactiviteiten in de open lucht met een bodem van zand, hout, boomschors
of ander materiaal om de bodem te verstevigen, al dan niet voorzien van een omheining.
1.34
peil
a. voor een bouwwerk, waarvan de toegang onmiddellijk aan de weg grenst: een horizontaal vlak gelegen op
30 cm boven de hoogte van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang;
b. voor een bouwwerk op een perceel waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: 10 cm boven
de hoogte van het aansluitend afgewerkte terrein ter hoogte van de hoofdingang, waarbij plaatselijke,
niet bij het verdere verloop van het terrein passende, ophogingen of verdiepingen aan de voet van het
bouwwerk, anders dan noodzakelijk voor de bouw daarvan, buiten beschouwing blijven.
1.35
ruimtelijke kwaliteit
het resultaat van menselijk handelen en natuurlijke processen dat de ruimte geschikt maakt en houdt voor wat
voor mens, plant en dier belangrijk is.
1.36
seksinrichting
het bedrijfsmatig - of in een omvang of frequentie die daarmee overeenkomt - gelegenheid bieden tot het ter
plaatse, in een gebouw of in een vaartuig, verrichten van seksuele handelingen.
1.37
Staat van Bedrijfsactiviteiten
de Staat van Bedrijfsactiviteiten die van deze regels deel uitmaakt.
1.38
voorgevel
de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als belangrijkste gevel kan
worden aangemerkt.
1.39
voormalige bedrijfsbebouwing
bebouwing die niet meer in gebruik is voor de uitoefening van een (agrarisch) bedrijf.
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Artikel 2

Wijze van meten

2.1
afstand
de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen worden
daar gemeten waar deze afstand het kleinst is.
2.2
bouwhoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee
gelijk te stellen bouwonderdelen.
2.3
dakhelling
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.
2.4
goothoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot/de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te stellen
constructiedeel.
2.5
inhoud van een bouwwerk, niet zijnde recreatiewoningen
tussen de bovenkant van de begane grondvloer, de binnenzijde van de buitenmuren en/of scheidsmuren en de
binnenzijde van daken en dakkapellen.
2.6
oppervlakte van een bouwwerk
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.
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Hoofdstuk 2
Artikel 3
3.1

Bestemmingsregels
Agrarisch

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.

de uitoefening van een agrarisch bedrijf zoals genoemd in lid 1.4 onder a, b, e, f en g;
bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals paardenbakken, groen, nutsvoorzieningen, in- en
uitritten, (erf)ontsluitingen en voet- en fietspaden, water en voorzieningen ten behoeve van de
waterhuishouding waaronder ook voorzieningen ten behoeve van het tijdelijk bergen van water;

met daaraan ondergeschikt:
c.
d.
e.
f.

evenementen;
extensieve dagrecreatie;
paardenbakken behorende bij aangrenzende percelen met de bestemming 'Wonen';
hobbymatige, agrarische of natuurgerichte activiteiten.

3.2

Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a.
b.
c.

gebouwen zijn niet toegestaan;
de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 1 meter;
de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt ten hoogste 3 meter.

3.3

Afwijken van de bouwregels

3.3.1

Ten behoeve van paardenbakken behorende bij de bestemming Wonen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2 om paardenbakken
toe te staan, met inachtneming van het volgende:
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

van de bevoegdheid tot afwijken wordt uitsluitend gebruikgemaakt voor paardenbakken behorende bij
aangrenzende percelen met de bestemming 'Wonen' en dienen aansluitend aan de bestemming 'Wonen'
gerealiseerd te worden;
per woning is maximaal één paardenbak buiten het bouwvlak toegestaan;
de afmeting van een paardenbak mag maximaal 1.200 m² bedragen;
de afstand tussen de paardenbak en de bouwvlakken van derden of agrarische bouwvlakken bedraagt ten
minste 25 m;
de bouwhoogte van lichtmasten bedraagt ten hoogste 6 m;
lichtvervuiling als gevolg van verlichting bij paardenbakken dient tot een minimum te worden beperkt;
er dient voorzien te worden in een adequate landschappelijke inpassing.

3.4

Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:
a.
b.

buitenopslag is niet toegestaan;
het aantal evenementen bedraagt ten hoogste 2 per jaar.

3.5

Wijzigingsbevoegdheid

3.5.1

Ten behoeve van nieuwe natuur
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Burgemeester en wethouder zijn bevoegd om de bestemming 'Agrarisch' te wijzigen in de bestemming
'Natuur', met inachtneming van het volgende:
a.

b.

een besluit tot planwijziging wordt niet eerder genomen dan nadat de betrokken gronden in eigendom
zijn overgedragen aan een terreinbeherende instantie of natuur via particulier natuurbeheerschap wordt
gerealiseerd of in het kader van de realisatie van een nieuw landgoed, of als er contractueel is vastgelegd
dat gronden worden overgedragen aan een terreinbeherende instantie;
er mogen geen onevenredige beperkingen ontstaan als gevolg van de wijziging voor omringende
bestaande bestemmingen.

3.5.2

Ten behoeve van waterberging

Burgemeester en wethouder zijn bevoegd om ten behoeve van waterberging de bestemming 'Agrarisch' te
wijzigen in de bestemming 'Water', met inachtneming van het volgende:
a.

er mogen geen onevenredige beperkingen ontstaan als gevolg van de wijziging voor omringende
bestaande bestemmingen.
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Artikel 4
4.1

Wonen

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.

het wonen daaronder begrepen kleinschalige beroepen- en bedrijven-aan-huis;
bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals erven, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen,
tuinen, water en paardenbakken;
hobbymatige, agrarische of natuurgerichte activiteiten;

met daaraan ondergeschikt:
d.
e.
f.

bed & breakfast;
evenementen;
de in tabel 4.1 vermelde nevenfuncties;

Tabel 4.1 Nevenfuncties die bij recht zijn toegestaan
Nevenfunctie

verkoop-aan-huis van streekeigen agrarische
producten
inpandige opslag en stalling
ambachtelijke be- en verwerking van agrarische
producten (kaasmakerij, imkerij, riet- en
vlechtwerk, klompenmakerij)
kano-, boot- of fietsenverhuur

Maximaal aantal m2
grond in gebruik voor
nevenfunctie
-

bestaande bebouwing in
gebruik voor nevenfunctie
100

-

500
200

-

100

- = Niet van toepassing.
4.2

Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a.
b.
c.
d.

gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- of terreinafscheidingen,
mogen uitsluitend binnen het bouwvlak en ten dienste van de bestemming worden gebouwd;
bijgebouwen mogen uitsluitend achter de voorgevel gebouwd worden;
de afstand tussen de woning en het bijgebouw bedraagt ten hoogste 20 m;
verder geldt het volgende:
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woningen

max. aantal per
bouwvlak
één, tenzij middels
een
maatvoeringsaand
uiding anders is
aangegeven
-

bijgebouwen en
overkappingen:
- waarvan aangebouwd
lichtmasten ten
behoeve van
paardenbakken
erf- of
terreinafscheidingen:
- voor de voorgevel
- overige plaatsen
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

max.
inhoud
750 m³

max.
max.
oppervlakte goothoogte
4,5 m

max.
dakhelling
bouwhoogte
10 m
20° / 55°

-

100 m²

3m

6m

20° / 55° *

-

- 50 m²
-

-3m
-

-6m
6m

- 20° / 55° *
-

-

-

-

-

-

-

-1m
-2m
3m

-

* = Niet van toepassing voor platte, ondergeschikte bouwdelen.
- = Niet van toepassing.
met dien verstande dat:
e.

f.

voor de reeds bestaande bijgebouwen boven de 100 m² het volgende geldt:
1. het uitbreiden van bestaande bebouwing is in geen geval toegestaan;
2. nieuwbouw is in geen geval toegestaan;
3. het gebruik van kassen, anders dan hobbykassen, is in geen geval toegestaan;
4. van het bepaalde onder 2 kan eenmalig worden afgeweken indien bebouwing boven de 100 m², niet
zijnde de woning, wordt gesaneerd, met dien verstande dat het oppervlak van de nieuw op te richten
bebouwing ten hoogste 50% mag bedragen van de oppervlakte van de bebouwing die wordt
afgebroken met een maximum van 250 m² .
de bebouwing qua situering in hoofdlijnen overeen dient te komen conform het in Bijlage 1 opgenomen
Erftransformatieplan;

4.3

Afwijken van de bouwregels

4.3.1

Ten behoeve van het maximum oppervlakte aan bijgebouwen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2 teneinde het
maximum oppervlak aan bijgebouwen te vergroten tot 250 m² met inachtneming van het volgende:
a.

b.

c.
d.

van de bevoegdheid tot afwijken wordt uitsluitend gebruikgemaakt indien de bouw van extra
bijgebouwen noodzakelijk is voor het uitoefenen van hobbymatige agrarische of natuurgerichte
activiteiten;
van de bevoegdheid tot afwijken wordt uitsluitend gebruikgemaakt indien de bouw van extra
bijgebouwen noodzakelijk is voor werkzaamheden die bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van
het karakteristieke landschap;
er dient ten minste 1 ha grond in beheer te zijn;
er dient voorzien te worden in een adequate landschappelijke inpassing.
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4.4

Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:
a.

b.
c.
d.
e.
f.

g.

h.

4.5

bij een combinatie van nevenfuncties mag het bebouwingsoppervlak ten behoeve van de activiteiten niet
meer bedragen dan 50% van de totale oppervlakte aan gebouwen met een maximum van 850 m² en mag
er niet meer dan 5.000 m² aan onbebouwde gronden in gebruik worden genomen;
bed & breakfast is uitsluitend toegestaan in de woning;
het aantal slaapplaatsen ten behoeve van bed & breakfast bedraagt ten hoogste 10;
nevenfuncties zijn uitsluitend toegestaan binnen bestaande bebouwing;
het aantal evenementen bedraagt ten hoogste 2 per jaar;
de vloeroppervlakte ten behoeve van kleinschalige beroepen- en bedrijven-aan-huis bedraagt ten hoogste
35% van de maximaal toegestane bebouwing met een maximum van 100 m²; in het kader van deze
kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten is geen horeca en detailhandel toegestaan;
het gebruik van en het in gebruik laten nemen van gebouwen is uitsluitend toelaatbaar indien de
landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 1 opgenomen Erftransformatieplan is uitgevoerd en in
stand wordt gehouden;
in afwijking van het bepaalde onder g mogen gebouwen worden gebruikt onder de voorwaarde dat
binnen 1 jaar na de in gebruikname van de gebouwen, uitvoering wordt gegeven aan de aanleg en
instandhouding van de landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 1 opgenomen Erftransformatieplan
teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing.
Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.4 sub g en h
afwijken en toestaan dat in plaats van de bedoelde landschapsmaatregelen andere landschapsmaatregelen
worden getroffen, met dien verstande dat de landschapsmaatregelen minimaal gelijk zijn aan het in Bijlage 1
opgenomen Erftransformatieplan en voorzien in een minimaal gelijk beschermingsniveau van de
landschappelijke waarden.
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Artikel 5
5.1

Waarde - Archeologie - 1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie - 1' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar voorkomende
bestemming(en) - mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden in een
archeologische verwachtingszone met een hoge archeologische verwachting.
5.2

Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a.
b.

c.

op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 5.1 genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken,
geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 3 m;
ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met inachtneming van de
voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd, indien:
1. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport heeft overlegd waarin de
archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in
voldoende mate is vastgesteld;
2. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de bouwactiviteiten niet worden
geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het
bouwen regels te verbinden, gericht op het behoud van de archeologische resten in de bodem, het
doen van opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door een archeologische
deskundige;
het bepaalde in dit lid onder b1 en b2 is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft op één
of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken:
1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor
zover gelegen op of onder maaiveld, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de
bestaande fundering;
2. een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 2.500 m2;
3. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 50 cm en zonder heiwerkzaamheden kan
worden geplaatst.

5.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
5.3.1

Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie - 1' zonder of in afwijking van
een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of
werkzaamheden uit te voeren:
a.
b.
c.
d.
e.

egaliseren, ophogen, afgraven, grondwerkzaamheden dieper dan 50 cm (zoals diepploegen) en ontginnen;
graven en dempen van sloten, afdammen, herprofileren van sloten of ander oppervlaktewater, aanleggen
van drainage, uitgezonderd het vervangen van bestaande drainage;
de aanleg van verhardingen > 50 m² (zoals verharde wandel- of fietspaden en kavelpaden);
het aan brengen van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende constructies,
installaties of apparatuur;
het aanbrengen van diepwortelende beplanting en bomen.
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5.3.2

Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod

Het verbod van lid 5.3.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:
a.
b.
c.
d.
e.

noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 5.2 in acht is genomen;
een oppervlakte beslaan van ten hoogste 2.500 m²;
een diepte hebben van ten hoogste 50 cm onder maaiveld;
reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;
ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.

5.3.3

Voorwaarde voor een omgevingsvergunning

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 5.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de aanvrager van de
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden aan de
hand van nader archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen archeologische
waarden aanwezig zijn. Voorts zijn de werken en werkzaamheden toelaatbaar, indien:
a.

b.

de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden een rapport heeft overlegd waarin de archeologische waarde van de betrokken
locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld;
de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden geschaad of
mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de vergunning regels te verbinden, gericht op het
behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het begeleiden van
de bouwactiviteiten door een archeologische deskundige.
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Artikel 6
6.1

Waarde - Archeologie - 2

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie - 2' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar voorkomende
bestemming(en) - mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden in een
archeologische verwachtingszone met een middelhoge archeologische verwachting.
6.2

Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a.
b.

c.

op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 6.1 genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken,
geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 3 m;
ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met inachtneming van de
voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd, indien:
1. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport heeft overlegd waarin de
archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in
voldoende mate is vastgesteld;
2. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de bouwactiviteiten niet worden
geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het
bouwen regels te verbinden, gericht op het behoud van de archeologische resten in de bodem, het
doen van opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door een archeologische
deskundige;
het bepaalde in dit lid onder b1 en b2 is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft op één
of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken:
1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor
zover gelegen op of onder maaiveld, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de
bestaande fundering;
2. een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 5.000 m2;
3. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 50 cm en zonder heiwerkzaamheden kan
worden geplaatst.

6.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
6.3.1

Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie - 2' zonder of in afwijking van
een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of
werkzaamheden uit te voeren:
a.
b.
c.
d.
e.

egaliseren, ophogen, afgraven, grondwerkzaamheden dieper dan 50 cm (zoals diepploegen) en ontginnen;
graven en dempen van sloten, afdammen, herprofileren van sloten of ander oppervlaktewater, aanleggen
van drainage, uitgezonderd het vervangen van bestaande drainage;
de aanleg van verhardingen > 50 m² (zoals verharde wandel- of fietspaden en kavelpaden);
het aan brengen van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende constructies,
installaties of apparatuur;
het aanbrengen van diepwortelende beplanting en bomen.
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6.3.2

Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod

Het verbod van lid 6.3.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:
a.
b.
c.
d.
e.

noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 6.2 in acht is genomen;
een oppervlakte beslaan van ten hoogste 5.000 m²;
een diepte hebben van ten hoogste 50 cm onder maaiveld;
reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;
ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.

6.3.3

Voorwaarde voor een omgevingsvergunning

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 6.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de aanvrager van de
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden aan de
hand van nader archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen archeologische
waarden aanwezig zijn. Voorts zijn de werken en werkzaamheden toelaatbaar, indien:
a.

b.

de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden een rapport heeft overlegd waarin de archeologische waarde van de betrokken
locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld;
de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden geschaad of
mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de vergunning regels te verbinden, gericht op het
behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het begeleiden van
de bouwactiviteiten door een archeologische deskundige.
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Artikel 7
7.1

Waarde - Landschap - 1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Landschap - 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere aldaar voorkomende
bestemming(en), bestemd voor behoud, versterking en ontwikkeling van waarden die samenhangen met de
essen, te weten:
a.
b.

openheid;
reliëf;

met dien verstande dat:
c.

omschakeling naar fruitteelt en boomkwekerij zoals opgenomen in Artikel 3 lid 3.1 op gronden met deze
dubbelbestemming niet is toegestaan.

7.2
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
7.2.1

Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Landschap - 1' zonder of in afwijking van
een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde,
of werkzaamheden uit te voeren:
a.
b.
c.
d.
e.

egaliseren, ophogen, afgraven, grondwerkzaamheden dieper dan 50 cm (zoals diepploegen) en ontginnen;
graven en dempen van sloten, afdammen, herprofileren van sloten of ander oppervlaktewater, aanleggen
van drainage, uitgezonderd het vervangen van bestaande drainage;
het aanbrengen van opgaande beplanting uitgezonderd erfbeplanting;
het verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting;
de aanleg van verhardingen > 50 m² (zoals verharde wandel- of fietspaden en kavelpaden).

7.2.2

Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod

Het verbod van lid 7.2.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
a.
b.
c.
d.

plaatsvinden binnen een bouwvlak;
reeds vergunningplichtig zijn ingevolge de andere voor deze gronden geldende bestemming(en);
normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

7.2.3

Voorwaarde voor een omgevingsvergunning

De werken of werkzaamheden, zoals in lid 7.2.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor de waarden,
zoals in lid 7.1 bedoeld, niet onevenredig worden aangetast.
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Hoofdstuk 3
Artikel 8

Algemene regels
Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 9
9.1
a.

b.
c.

9.2

Algemene bouwregels

Toegelaten bouwwerken met afwijkende maten
Voor een bouwwerk, dat krachtens een omgevingsvergunning op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden en dat in het plan ingevolge
de bestemming is toegelaten, maar waarvan de bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en
oppervlaktematen afwijken van de maatvoeringbepalingen in de bouwregels van de betreffende
bestemming, geldt dat:
1. bestaande maten, die meer bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als ten hoogste
toelaatbaar worden aangehouden;
2. bestaande maten, die minder bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als ten minste
toelaatbaar worden aangehouden.
Ingeval van herbouw is lid a onder 1 en 2 uitsluitend van toepassing, indien de herbouw op dezelfde plaats
plaatsvindt.
Op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is het Overgangsrecht bouwwerken als opgenomen in dit plan
niet van toepassing.
Overschrijding bouwgrenzen

De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van aanduidingsgrenzen, aanduidingen
en bestemmingsregels worden overschreden door:
a.
b.
c.
9.3

tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, funderingen,
balkons, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding ten hoogste 2,5 m bedraagt;
tot gebouwen behorende erkers en serres, mits de overschrijding ten hoogste 2 m bedraagt;
andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste 1,5 m bedraagt.
Herbouw (bedrijfs)woningen

In aanvulling op het bepaalde in Hoofdstuk 2 geldt dat algehele herbouw van (bedrijfs)woningen uitsluitend
mag plaatsvinden op of binnen de bestaande funderingen.
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Artikel 10
10.1
a.
b.
c.
d.
10.2
a.

b.

Algemene gebruiksregels

Strijdig gebruik
Het gebruik van bijgebouwen als zelfstandige of afhankelijke woonruimte is niet toegestaan.
Het gebruik van boerderijkamers en plattelandskamers voor permanente bewoning is niet toegestaan.
Het gebruik van recreatiewoningen en overige verblijfsrecreatieve objecten voor permanente bewoning is
niet toegestaan.
Prostitutiebedrijven zijn niet toegestaan.
Voldoende parkeergelegenheid
Een bouwwerk, waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht, kan niet worden gebruikt
wanneer op het bouwperceel of in de omgeving daarvan niet in voldoende parkeergelegenheid is voorzien
en in stand wordt gehouden.
Onder voldoende parkeergelegenheid wordt verstaan dat voldaan wordt aan de normen in de
beleidsregels die zijn neergelegd in de “Parkeernormen Raalte 2015” en dat indien deze beleidsregels
gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening wordt gehouden met de wijziging.
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Artikel 11
11.1

Algemene aanduidingsregels

Geen reconstructiezone

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - geen reconstructiezone' is geen reconstructiezone van
toepassing.
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Artikel 12
12.1

Algemene afwijkingsregels

Mantelzorg

Het bevoegd gezag kan - tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afwijking mogelijk is - bij een
omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel Artikel 10 ten behoeve van het gebruik van een
(vrijstaand) bijgebouw/bedrijfsgebouw of nieuw te plaatsen woonunit als afhankelijke woonruimte, met
inachtneming van het volgende:
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.

12.2

een afhankelijke woonruimte is noodzakelijk uit het oogpunt van mantelzorg;
er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die van
omwonenden en (agrarische) bedrijven;
de afhankelijke woonruimte is gesitueerd binnen het bouwvlak en voldoet aan de regels inzake
bijgebouwen, met dien verstande dat de oppervlakte van de afhankelijke woonruimte niet meer dan
75 m² bedraagt;
de afhankelijke woonruimte heeft geen zelfstandig recht op bijgebouwen;
indien er op het perceel geen geschikt bijgebouw aanwezig is, is op grond van doelmatigheidsmotieven
het plaatsen van een tijdelijke woonunit toegestaan;
tijdelijke woonunits mogen op of aansluitend aan het bouwvlak gerealiseerd worden;
de tijdelijke woonunit dient landschappelijk ingepast te worden;
een verzoek om afwijking wordt voorgelegd aan een deskundige met de vraag of aan het bepaalde onder
a wordt voldaan.
Afwijkingsregels voor de herbouw van (bedrijfs)woningen buiten bestaande funderingen

Het bevoegd gezag kan - tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afwijking mogelijk is - bij een
omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 9.3 ten behoeve van de herbouw van
(bedrijfs)woningen buiten de bestaande funderingen met inachtneming van het volgende:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
12.3

de herbouw vindt plaats binnen hetzelfde bouwvlak;
de nieuwe situering van de (bedrijfs)woning leidt niet tot extra belemmeringen voor de
bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieuwetgeving;
de nieuwe (bedrijfs)woning mag niet worden gerealiseerd op gronden gelegen binnen 50 m ten opzichte
van de bestemming Leiding - Hoogspanningsverbinding;
het bepaalde onder c is niet van toepassing indien uit berekeningen blijkt dat het jaargemiddelde
magneetveld voldoet aan de normen;
de herbouw buiten de bestaande funderingen is stedenbouwkundig aanvaardbaar;
de geluidsbelasting aan de gevel ten gevolge van weg- en railverkeer mag de voorkeursgrenswaarde, zoals
vastgelegd in de Wet geluidhinder, niet overschrijden;
de nieuwe woning dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn.
Kleinschalige windmolens

Het bevoegd gezag kan - tenzij op grond van Hoofdstuk 2 reeds afwijking mogelijk is - bij een
omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in Hoofdstuk 2 ten einde de realisatie van windmolens
mogelijk te maken, met inachtneming van het volgende:
a.
b.
c.
d.

windmolens zijn uitsluitend toegestaan binnen een bouwvlak;
per bouwvlak is ten hoogste 1 windmolen toegestaan;
de tiphoogte van een windmolen bedraagt ten hoogste 25 m.
er dient voorzien te worden in een adequate landschappelijke inpassing.
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Artikel 13
13.1

Algemene wijzigingsregels

Waarde - Archeologie

Burgemeester en wethouders kunnen één of meer bestemmingsvlakken van de bestemming 'Waarde Archeologie - 1 en 'Waarde - Archeologie - 2' geheel of gedeeltelijk verwijderen, indien:
a.
b.

13.2

uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn;
het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het
bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden voorziet.
Herbouw van (bedrijfs)woningen buiten bestaande funderingen

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen teneinde de herbouw van (bedrijfs)woningen buiten
de bestaande funderingen mogelijk te maken met inachtneming van het volgende:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

de herbouw vindt plaats binnen hetzelfde bouwvlak;
de nieuwe situering van de (bedrijfs)woning leidt niet tot extra belemmeringen voor de
bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieuwetgeving;
de nieuwe (bedrijfs)woning mag niet worden gerealiseerd op gronden gelegen binnen 50 m ten opzichte
van de bestemming Leiding - Hoogspanningsverbinding;
het bepaalde onder c is niet van toepassing indien uit berekeningen blijkt dat het jaargemiddelde
magneetveld voldoet aan de normen;
de herbouw buiten de bestaande funderingen is stedenbouwkundig aanvaardbaar;
de geluidsbelasting aan de gevel ten gevolge van weg- en railverkeer mag de uiterste grenswaarde, zoals
vastgelegd in de Wet geluidhinder, niet overschrijden;
de ontwikkeling dient milieuhygienisch inpasbaar te zijn.
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Artikel 14
14.1

Overige regels

Werking wettelijke regelingen

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het moment van
vaststelling van het plan.
14.2

Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening

De regels van stedenbouwkundige aard en de bereikbaarheidseisen van paragraaf 2.5 van de
bouwverordening zijn uitsluitend van toepassing, voor zover het betreft:
a.
b.
c.
d.
e.

bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer, brandblusvoorzieningen;
brandweeringang;
bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten;
de ruimte tussen bouwwerken;
parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen.
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Hoofdstuk 4
Artikel 15
15.1

Overgangs- en slotregels
Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:
a.

b.
c.

15.2

een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een vergunning voor het bouwen en afwijkt van het
plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de
aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag
waarop het bouwwerk is tenietgegaan;
het bevoegd gezag kan eenmalig, in afwijking van dit lid onder a, een omgevingsvergunning verlenen voor
het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met maximaal 10%;
dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
Overgangsrecht gebruik

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:
a.
b.

c.
d.

het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te veranderen
of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de
afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer
dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;
dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 16

Slotregel

Deze regels worden aangehaald onder de naam 'Regels van het Buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 5,
omgeving Van der Capellenweg 23'.
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Bijlage bij de regels
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Bijlage 1

Erftransformatieplan

BJZ.nu
Bestemmingsplannen

28
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Kostenraming voor de landschappelijke inpassing aan de Capellenweg 23 te Heino
volgens het kwaliteitsplan.
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