
Schildwolde, Meenteweg 69



Schildw olde, Meentew eg 69 (vastgesteld)

Inhoudsopgave Toelichting

Toelichting          7

Hoofdstuk 1  Inleiding         7

1.1  Aanleiding opstellen bestemmingsplan      7

1.2  Plangebied bestemmingsplan Schildwolde, Meenteweg 69    8

1.3  Leeswijzer         9

Hoofdstuk 2  Planbeschrijving        10

2.1  Huidige situatie         10

2.2  Nieuwe situatie         11

Hoofdstuk 3  Planologisch beleidskader      13

3.1  Rijksbeleid         13

3.2  Provinciaal beleid        14

3.3  Gemeentelijk beleid        16

Hoofdstuk 4  Onderzoeken        18

4.1  Inleiding         18

4.2  Ladder voor duurzame verstedelijking      18

4.3  Bedrijven en milieuzonering       20

4.4  Externe veiligheid        21

4.5  Verkeer en parkeren        23

4.6  Water          24

4.7  Bodem          28

4.8  Luchtkwaliteit         29

4.9  Ecologie         30

4.10  Geluid          31

4.11  Archeologie         32

4.12  Cultuurhistorie         33

4.13  Kabels en leidingen        33

4.14  M.e.r.-beoordeling        34

4.15  Duurzaamheid         34

Hoofdstuk 5  Juridische planbeschrijving      35

5.1  Algemeen         35

5.2  Toelichting basisbestemmingen       35

5.3  Toelichting gebiedsaanduidingen       36

5.4  Verbeelding         37

Hoofdstuk 6  Economische uitvoerbaarheid      38

6.1  Exploitatieplan         38

6.2  Planschade         38

Hoofdstuk 7  Maatschappelijke uitvoerbaarheid      38

7.1  Vooroverleg         38

7.2  Zienswijzen         39

7.3  Vaststelling         39

Bijlagen           41

Bijlage 1  Vooroverleg reactie       42

Bijlage 2  Nota van zienswijzen bestemmingsplan Schildwolde, Meenteweg 69  46

Bijlage 3  Inrichting terrein        58

Bijlage 4  Wateradvies        60

3  



Schildw olde, Meentew eg 69 (vastgesteld)

Bijlage 5  Bodemonderzoek        76

Bijlage 6  Ecologische quickscan       199

4  



Schildw olde, Meentew eg 69 (vastgesteld)

Inhoudsopgave Regels

Regels          227

Hoofdstuk 1  Inleidende regels       227

Artikel 1  Begrippen        227

Artikel 2  Wijze van meten        237

Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels       238

Artikel 3  Bedrijf         238

Artikel 4  Wonen - 1A        241

Hoofdstuk 3  Algemene regels       244

Artikel 5  Overige regels        244

Artikel 6  Anti-dubbeltelregel       246

Artikel 7  Algemene bouwregels       247

Artikel 8  Algemene gebruiksregels       248

Artikel 9  Algemene aanduidingsregels      249

Artikel 10  Algemene afwijkingsregels      250

Artikel 11  Algemene wijzigingsregels      253

Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels       253

Artikel 12  Overgangsrecht        253

Artikel 13  Slotregel        255

Bijlagen           257

Bijlage 1  Watercompensatie       258

Bijlage 2  Beleidsnota aan-huis-verbonden beroepen Midden-Groningen 2019  261

Bijlage 3  Staat van Bedrijven: Bedrijf      275

Bijlage 4  Beleidsregels recreatieve verblijfsaccommodaties    283

Bijlage 5  Beleidsregels kamperen       286

5  



Schildw olde, Meentew eg 69 (vastgesteld)

6  



Schildw olde, Meentew eg 69 (vastgesteld)

Toelichting

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding opstellen bestemmingsplan

1.1.1  Algemeen

Aan de Meenteweg 69 te Schildwolde was een kwekerij gevestigd. Dit gebruik is beëindigd en 
het hele perceel is verkocht. Het perceel bevat gronden met een bedrijfsbestemming, 
woonbestemming en een agrarische bestemming. Alleen bij de woonbestemming was een 
bouwvlak opgenomen.

De aanleiding voor het opstellen van voorliggend bestemmingsplan betreft een particulier 
initiatief. Een bedrijf werkzaam in de dienstverlening ten behoeve van de landbouw, heeft de 
gronden aangekocht. De initiatiefnemer zoekt al geruime tijd naar passende huisvesting voor 
het bedrijf. Daarnaast wil de initiatiefnemer in de buurt van het bedrijf wonen.

Het initiatief betreft het bouwen van een woning met garage en berging, het bouwen van een 
loods en het slopen van de bestaande woning met bijgebouw.

De nieuw te bouwen loods ten behoeve van het bedrijf, is bedoelt voor het onderdak stallen van 
het materieel (vrachtwagen, shovel, straatmachine, kraan, etc.). Onderhoud aan het materieel 
zal uitgevoerd worden op een andere locatie. Het materiaal dat gebruikt wordt (klinkers, zand, 
et cetera) wordt rechtstreeks op locatie geleverd.

De bestaande woning aan de Meenteweg 69 te Schildwolde wordt gesloopt zodra de nieuwe 
woning gereed is.

1.1.2  Locatiekeuze

Zoals hierboven is aangegeven is de initiatiefnemer al jaren op zoek naar een passende locatie 
waarbij het wonen bij het werken gecombineerd kan worden. Daarbij is ook gezocht naar 
locaties binnen bestaand stedelijk gebied. Voor twee locaties is een ruimtelijke procedure 
gestart. Deze konden vanwege beperkingen echter geen doorgang vinden. Vanwege de aard 
van de bedrijvigheid, waarbij met groot materieel wordt gewerkt, moet een locatie voor de 
initiatiefnemer aan specifieke eisen voldoen, zowel qua omvang als qua ontsluiting.

Het type bedrijf past niet in een woonomgeving, waardoor de vestiging in een woonwijk niet 
gewenst is. De voorliggende locatie was al bedrijfsmatig in gebruik. Deze locatie leent zich er 
voor om wonen en werken te combineren, de kavel is daarvoor voldoende groot. Een 
bedrijfsbestemming is daarom passend in het straatbeeld.

Er is ook geen bedrijventerrein in de omgeving waar het bedrijf terecht kan. Het dichtstbijzijnde 
bedrijventerrein dat enigszins aansluit op het werkgebied van de initiatiefnemer is 
bedrijventerrein Korenmolendreef/Korenmolenweg te Slochteren. Dit terrein heeft geen 
uitgeefbare gronden. Het bedrijventerrein in Siddeburen aan Kalverkampen is ook volledig 
ingevuld. De toekomstige uitbreiding van Kalverkampen, wordt ontwikkeld door de gebruikers 
en is in beginsel ook volledig ingevuld.

Het bedrijf is werkzaam voor verschillende werkgevers in de wegenbouw en straatwerk. De 
werkzaamheden bestaan uit lasergestuurd egaliseren, machinaal straten en het graven van 
funderingen. Dit is altijd werk op locatie. De locaties verschillen per dag en zijn gesitueerd 
rondom Schildwolde bij agrarische bedrijven. De initiatiefnemer heeft geen werknemers in 
dienst en geeft aan dat dit in de toekomst ook zo zal blijven. Voor de werkzaamheden van het 
bedrijf is het noodzakelijk dat minimaal twee vrachtwagens gestald kunnen worden. Één 
vrachtwagen is beladen met een shovel en één vrachtwagen is beladen met een kraan.
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Deze locatie is groot genoeg om de benodigde loods op te richten. Bovendien is er ruimte 
genoeg om met zwaar materieel op het terrein te manoeuvreren. De ligging is aangrenzend aan 
het stedelijk gebied. De ontsluiting van het bedrijfsgedeelte vindt plaats aan de Singel. Vanuit 
het oogpunt van verkeersveiligheid heeft dit de voorkeur boven een ontsluiting aan de drukkere 
Meenteweg.

De locatie is centraal gelegen in het werkgebied van het bedrijf. In de huidige situatie staat 
materiaal her en der bij diverse boerenbedrijven gestald. Dit is verre van praktisch en niet 
efficiënt voor de bedrijfsvoering. Daarom is de initiatiefnemer op zoek gegaan naar een 
woonplek waarbij een schuur gebouwd mag worden zodat hij in de ochtend direct met het 
juiste materieel naar de klant kan. Door stalling bij het huis en de centrale ligging, wordt het 
aantal verkeersbewegingen met zwaar verkeer beperkt tot een minimum.

1.2  Plangebied bestemmingsplan Schildwolde, Meenteweg 69

1.2.1  Begrenzing plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Meenteweg 69 te Schildwolde. Het betreft het kadastrale 
perceel sectie S, nummer 2029, van de voormalige gemeente Slochteren. Het plangebied 
betreft lintbebouwing aan de N865 richting Ten Post. Het perceel wordt aan de westelijke zijde 
begrenst door de Meenteweg. Aan deze kant zijn voornamelijk woningen gelegen, net zoals 
aan de noordelijke zijde. Aan de zuidelijke zijde grenst het perceel aan de Singel. Aan de 
oostelijke zijde grenst het perceel aan het buitengebied en agrarische gronden.

Figuur 1. Weergave plangebied

1.2.2  Geldend bestemmingsplan

Ter plaatse is het bestemmingsplan Slochteren-Schildwolde van toepassing, vastgesteld door 
de gemeenteraad op 5 april 2012 en op 28 juni 2012 onherroepelijk geworden. Het perceel 
heeft in dit bestemmingsplan de bestemmingen 'bedrijf', 'wonen 1a' en 'agrarisch'.

Voor het grootste gedeelte van de bestemming 'agrarisch' en voor een gedeelte van de 
bestemming 'bedrijf' geldt tevens de dubbelbestemming 'waarde-archeologie-3'. Voor het 
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gedeelte met de bestemming 'bedrijf' is ook de functieaanduiding 'specifieke vorm van 
bedrijf-kwekerij' opgenomen. Bedrijven in de milieucategorieën categorieën 1, 2 en 3.1 zijn 
toegestaan (bijlage 2 Staat van Bedrijven: Bedrijf).

Langs de Meenteweg, tot globaal halverwege op het perceel, is de gebiedsaanduiding 
'veiligheidszone-vervoer gevaarlijke stoffen' opgenomen. De gronden met de bestemming 
'agrarisch' en het grootste gedeelte met de bestemming 'wonen 1a' wordt tot het provinciaal 
buitengebied gerekend.

Figuur 2. Fragment verbeelding van bestemmingsplan Slochteren-Schildwolde (bron Ruimtelijkeplannen.nl)

Naast bovenstaand bestemmingsplan is bestemmingsplan Slochteren-Schildwolde, 
wijzigingsplan Staat van Bedrijven geldig (vastgesteld door de gemeenteraad op 26 maart 
2013). Dit plan beperkt de mogelijkheden voor detailhandel bij de bestemmingen 'bedrijf' en 
'gemengd'.

1.3  Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk Planbeschrijving wordt ingegaan op de huidige en de nieuwe situatie 
van het plangebied.

In het hoofdstuk Planologisch beleidskader wordt de op het bestemmingsplan betrekking 
hebbende wetgeving en beleid van de verschillende overheden beschreven. Hierop volgend 
worden in het hoofdstuk Onderzoeken de relevante onderzoeken behandeld. Het gaat hierbij 
onder andere om geluid, bodem en verkeer.

De uitleg van de juridische vormgeving van de verbeelding en de regels is opgenomen in het 
hoofdstuk Juridische planbeschrijving. Hierna wordt de Economische uitvoerbaarheid en de 
Maatschappelijke uitvoerbaarheid behandeld. Hier zijn onder andere de resultaten van het 
gevoerde overleg en de inspraak en zienswijzen opgenomen.

In de toelichting wordt op een aantal plaatsen verwezen naar bijlagen. Deze zijn aan het slot 
van de toelichting apart gebundeld als Bijlagen. 
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

2.1  Huidige situatie

Op het perceel was eerder een kwekerij gevestigd. Het gedeelte met bedrijfsbestemming heeft 
geen bouwvlak, of bebouwing, maar beplanting. De voormalige bedrijfswoning met bijgebouwen 
heeft een reguliere woonbestemming en wordt nu door de initiatiefnemer bewoond. Naast de 
woning richting de Singel ligt nog een groenstrook en een onbebouwd gedeelte. Aan Singel en 
aan de Meenteweg zijn ontsluitingen.

Figuur 3 en 4. Luchtfoto 2018 huidige situatie (bron Cyclomedia 2018)
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2.2  Nieuwe situatie

In de nieuwe situatie wordt achter de huidige woning een nieuwe woning met garage en berging 
gerealiseerd. De huidige woning wordt gesloopt. Oostelijk van de nieuwe woning wordt een 
nieuwe loods gebouwd.

Figuur 5. Positionering nieuwe woning en loods (Architect Karla Ubels, december 2018)

De beoogde woning beslaat een oppervlakte van maximaal 300 m2 (inclusief de garage en de 
berging), circa 25 m breed en circa 12 m diep. De bouwhoogte is circa 9,5 m. De goothoogte 
is maximaal 3 m hoog.

De loods heeft een oppervlakte van circa 650 m2 circa 36 m breed en circa 18 m diep. De 
bouwhoogte is circa 10 m. De goothoogte is maximaal 5 m hoog.

Nadat de nieuwe woning en loods zijn gebouwd zijn de maximale bouwmogelijkheden bereikt.

2.2.1  Strijdigheid met het bestemmingsplan

Figuur 6 Fragment verbeelding van bestemmingsplan Slochteren-Schildwolde (bron Ruimtelijkeplannen.nl)

11  



Schildw olde, Meentew eg 69 (vastgesteld)

De nieuwe bouwplannen passen niet binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan. Op 
het gedeelte waar de nieuwe woning wordt gerealiseerd is nu nog geen bouwvlak opgenomen.

Het gedeelte waar nu een bedrijfsbestemming met de functieaanduiding 'specifieke vorm van 
bedrijf - kwekerij' is opgenomen, zal als tuin bij de woning worden gebruikt.

Waar de loods wordt opgericht, geldt een agrarische bestemming zonder bouwvlak. Voor de 
activiteiten van de initiatiefnemer is de bestemming 'bedrijf' nodig.

2.2.2  Strijdigheid Omgevingsverordening provincie Groningen 2016

Het gedeelte van de gronden met de bestemming 'agrarisch' en het grootste gedeelte van de 
bestemming 'wonen 1a' worden tot het provinciaal buitengebied gerekend.

Figuur 6 Grens prov inciaal buitengebied (bron Cyclomedia 2018)

De loods is geprojecteerd op een gedeelte van de gronden dat in de Omgevingsverordening 
aangewezen is als buitengebied. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op het 
buitengebied bevat geen bestemmingen die voorzien in een nieuwe stedelijke ontwikkeling 
(artikel 2.13.1, lid 1, van de Omgevingsverordening).

Een uitzondering kan worden gemaakt als het een stedelijke ontwikkeling betreft die aansluit 
op het bestaand stedelijk gebied en als binnen het bestaand stedelijk gebied geen ruimte 
beschikbaar is of na intensivering, revitalisering en herstructurering kan worden verkregen 
(artikel 2.13.1, lid 2, onder a. van de Omgevingsverordening). Dit houd in dat gemotiveerd moet 
worden waarom de loods op deze plek noodzakelijk is omdat elders binnen bestaand stedelijk 
gebied geen ruimte beschikbaar is. De onderbouwing voor de keuze van de locatie is hierboven 
onder 1.1.2 opgenomen.

De gronden die aangemerkt zijn als buitengebied maken deel uit van het bebouwingslint aan 
de Meenteweg. Daarmee sluit de locatie aan op bestaand stedelijk gebied.

De gronden hebben niet altijd helemaal deel uitgemaakt van het buitengebied. Voor 2013 had 
een groot gedeelte van de gronden de bestemming "bedrijfsdoeleinden, categorie B(kt)" en 
maakten deel uit van de kwekerij. Bij de herziening van het bestemmingsplan heeft op basis 
van het feitelijke gebruik een omzetting in de bestemming 'agrarisch' zonder bouwvlak 
plaatsgevonden. Op dit moment zijn de gronden met de bestemming 'agrarisch', maar ook het 
grootste gedeelte van de bestemming 'wonen 1a', onderdeel van het buitengebied.

Op het perceel was in het vorige bestemmingsplan ook een bestemming "bedrijf" opgenomen. 
De reden om de bedrijfsbestemming binnen het perceel "te verschuiven" richting de Singel, is 
in belangrijke mate ingegeven door verkeersveiligheid. De verkeersstroom van het bedrijf 
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(vrachtwagen, shovel, straatmachine, kraan, etc.) kruist de verkeersstroom van de woning nu 
niet. Doordat het terrein ook een inrit heeft aan de Singel is de openbare verkeersveiligheid ook 
niet in het gedrang. Op eigen terrein kan goed gekeerd worden zodat het terrein vooruitrijdend 
verlaten kan worden. De aansluiting van de Singel op de Meenteweg is ruim en overzichtelijk. 
Dit heeft de voorkeur boven de directe aansluiting op de Meenteweg.

De bestaande beplanting op en rond het terrein is beoordeeld. Vooral de beukenhaag langs de 
Meenteweg is beeldbepalend. Door de bestaande opritten te hergebruiken, blijft deze intact. 
Ook is er gekeken naar de bestaande beplanting op het terrein. Er hoeven voor het bouwen van 
de loods geen bomen gekapt te worden en de bestaande begroeiing vormt nu een mooie 
natuurlijk buffer tussen de woning en de loods. Aan de noordoost-zijde van de loods zorgt de 
bestaande beplanting langs de sloot voor voldoende afscherming naar het erachter gelegen 
meer open gebied. De loods wordt in gedekte kleuren uitgevoerd. De afschermende beplanting 
rond het perceel is op de verbeelding opgenomen (functieaanduiding 'groenvoorziening'). In de 
regels van het bestemmingsplan is bij de bestemmingen 'bedrijf' en 'wonen-1A' de verplichtng 
opgenomen om de beplanting in stand  te houden als het plan wordt uitgevoerd.

Hoofdstuk 3  Planologisch beleidskader

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een integraal kader voor het ruimtelijk- 
en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. De structuurvisie schetst de rijksambities tot 2040 en 
formuleert doelen, belangen en opgaven tot 2028.

De leidende gedachte in de SVIR is ruimte maken voor groei en beweging. De SVIR is de 
eerste rijksnota die de onderwerpen infrastructuur en ruimte integraal behandelt. In de SVIR 
richt het rijk zich vooral op decentralisatie. De verantwoordelijkheid wordt verplaatst van 
rijksniveau naar provinciaal en gemeentelijk niveau. Door urbanisatie, individualisering, 
vergrijzing en ontgroening nemen de ruimtelijke verschillen toe. Vanaf 2035 groeit de bevolking 
niet meer. De samenstelling van de bevolking, en daarmee de samenstelling van huishoudens, 
verandert. Ambities tot 2040 zijn onder andere het aansluiten van woon- en werklocaties op de 
(kwalitatieve) vraag en het zoveel mogelijk benutten van locaties voor transformatie en 
herstructurering.

Ook wil het Rijk ervoor zorgen dat in 2040 een veilige en gezonde leefomgeving met een goede 
milieukwaliteit wordt geboden. Dit moet voor zowel het landelijk als het stedelijk gebied gelden. 
In de SVIR is verder vastgelegd dat provincies en (samenwerkende) gemeenten 
verantwoordelijk zijn voor programmering van verstedelijking. (Samenwerkende) gemeenten 
zorgen voor (boven) lokale afstemming van woningbouwprogrammering die past binnen de 
provinciale kaders. Ook zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
woningbouwprogramma's. Ter versterking van het vestigingsklimaat in de stedelijke regio's 
rondom de main-, brain- en greenports geldt een gebiedsgerichte, programmatische 
urgentieaanpak. In krimpregio's wordt het interbestuurlijke programma bevolkingsdaling 
doorgezet.

Nationaal belang 13 van de SVIR van het Rijk vraagt om een zorgvuldige afweging en 
transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten. Dit moet met 
behulp van de zogeheten Ladder voor duurzame verstedelijking (hierna: de Ladder) worden 
onderbouwd. Deze onderbouwing is opgenomen in paragraaf Ladder voor duurzame 
verstedelijking.
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3.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Het kabinet heeft in de hiervoor genoemde Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 
vastgesteld dat voor een aantal onderwerpen algemene regels moeten worden gesteld. 
Hiermee wordt de doorwerking van de nationale belangen op lokaal niveau geborgd. In het 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen uit de SVIR 
voorzien van juridische kaders. 

De volgende nationale belangen uit het Barro zijn van toepassing op de gemeente 
Midden-Groningen:

Waddenzee en waddengebied.
Hoofdwegen en landelijke spoorwegen.
Elektriciteitsvoorziening. 
Buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. 
Natuurnetwerk Nederland.

3.1.3  Conclusie

Het bestemmingsplan heeft geen betrekking op rijksbelangen. Het rijksbeleid werkt wel door in 
het beleid van lagere overheden. Het rijksbeleid werkt tevens door in de verschillende 
omgevingsaspecten die in dit bestemmingsplan zijn getoetst. Dit komt in de volgende 
paragrafen en in hoofdstuk 4 Onderzoeken aan de orde. In dit hoofdstuk wordt onder andere 
ingegaan op de Ladder voor duurzame verstedelijking.

3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Provinciale Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie 2016 - 2020 van de provincie Groningen bevat de integrale lange 
termijnvisie van de provincie op de fysieke leefomgeving. In de Omgevingsvisie zijn zoveel 
mogelijk de visies op verschillende terreinen zoals ruimtelijke ontwikkeling, landschap en 
cultureel erfgoed, natuur, verkeer en vervoer, water, milieu en gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen samengevoegd en inhoudelijk met elkaar verbonden. Er zijn ook onderdelen 
opgenomen van het provinciale beleid voor economie, energie en cultuur en welzijn, voor zover 
die gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving.

Doel van de Omgevingsvisie is het aantrekkelijke woon- en leefklimaat in de provincie verder 
verbeteren. Het accent in het beleid ligt op het benutten van de ontwikkelingsmogelijkheden, 
naast het beschermen van de karakteristieke bebouwde en onbebouwde elementen. De 
provincie wil ruimte bieden voor ondernemerschap om in te spelen op de dynamische 
ontwikkelingen. Activiteiten lopen steeds meer door elkaar heen. Dat heeft gevolgen voor het 
ruimtegebruik. Functies, als bijvoorbeeld wonen en werken, zijn steeds minder van elkaar 
gescheiden.

In de Omgevingsvisie is al het provinciale beleid dat op een of andere manier raakt aan de 
fysieke leefomgeving geformuleerd en geordend in vijf samenhangende thema's en elf 
provinciale 'belangen': 

Ruimte

1. Versterken van ruimtelijke kwaliteit bij nieuwe bovenlokale ontwikkelingen;
2. Het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor woningbouw, bedrijventerreinen, 

kantoorlocaties en detailhandel door het concentreren van ruimtelijke ontwikkelingen in 
stedelijke gebieden en vitale kernen;

3. Voorwaarden scheppen voor een goede infrastructuur ven ruimte voor veilige winning, 
transport en opslag van duurzame energie;

4. Zorgen voor een vitale landbouwsector in balans met de omgeving.

Natuur en landschap
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5. Beschermen en versterken van de kenmerkende landschapsstructuren en het culturele 
erfgoed dat bijdraagt aan de identiteit en de variëteit van de diverse landschappen in onze 
provincie;

6. Beschermen en ontwikkelen van de biodiversiteit, zowel binnen als buiten het Nationaal 
Natuurnetwerk Nederland.

Water

7. Zorgen voor bescherming tegen wateroverlast en overstromingen
8. Zorg dragen voor de beschikbaarheid van kwalitatief en voldoende schoon water

Mobiliteit

9. Zorgen voor goede en veilige (inter)nationale, provinciale en regionale bereikbaarheid over 
weg, water, spoor, door de lucht en digitaal

Milieu

10. Tegengaan van milieueffecten en -hinder door te sturen op de kwaliteit van water, lucht, 
geluid en bodem;

11. Streven naar een zorgvuldig gebruik van de ondergrond en een veilige winning en opslag 
van (delf)stoffen

Naast de genoemde provinciale belangen worden er in het beleid 5 specifieke opgaven 
genoemd voor specifieke onderwerpen of gebieden. De 5 opgaven zijn: 
Gaswinning, Energyport, Groei en krimp, Regio Groningen-Assen en Waddengebied. Met 
uitzondering van het laatste onderwerp zijn de andere 4 opgaven in meer of mindere mate 
relevant voor de gemeente Midden-Groningen.

3.2.2  Provinciale Omgevingsverordening

In de Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016 (hierna Omgevingsverordening 
genoemd) heeft de provincie regels opgenomen om de doelstellingen aangegeven in de 
omgevingsvisie te realiseren. De Omgevingsverordening bevat dan ook regels voor de fysieke 
leefomgeving in de provincie Groningen. Deze regels richten zich op de thema's ruimtelijke 
ordening, water, infrastructuur, milieu en ontgrondingen.

3.2.3  Provinciaal buitengebied

In het provinciaal beleid wordt onderscheid gemaakt tussen stedelijk gebied en buitengebied. 
Binnen het stedelijk gebied laat de provincie veel ruimtelijke bevoegdheden over aan 
gemeenten. In het buitengebied ziet de provincie, in verband met taken op het gebied van 
onder meer natuur, water, landschap en erfgoed een grotere verantwoordelijkheid voor zichzelf.

In de provinciale omgevingsverordening is het provinciaal buitengebied vastgelegd. Een 
gedeelte van het plangebied ligt in het buitengebied (kaart 1 bij de Omgevingsverordening). Het 
betreft het gedeelte dat in het voorgaande bestemmingsplan de bestemming 'agrarisch' had en 
een gedeelte van de bestemming 'wonen-1a'. Voor het grootste gedeelte van deze gronden 
wordt in dit bestemmingsplan de bestemming 'bedrijf' opgenomen.

Artikel 2.13.1 van de Omgevingsverordening geeft regels met betrekking tot de nieuwvestiging 
of uitbreiding van niet-functioneel aan het buitengebied gebonden functies. Een bedrijf dat zich 
richt op agrarische dienstverlening, wordt tot deze categorie gerekend. In artikel 2.13.1 staat 
aangeven

"1 Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op het buitengebied bevat geen bestemmingen 
die voorzien in een nieuwe stedelijke ontwikkeling. 
2 Het eerste lid is niet van toepassing:

a.op een stedelijke ontwikkeling die aansluit op het bestaand stedelijk  gebied, op voorwaarde 
dat in de plantoelichting is aangetoond dat voor deze ontwikkeling binnen het bestaand 
stedelijk  gebied geen ruimte beschikbaar is of na intensivering, revitalisering en 
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herstructurering kan worden verkregen;..."

De onderbouwing voor de keuze van de locatie is hierboven onder 1.1.2 opgenomen. In 
paragraaf 2.2 bij de beschrijving van de nieuwe situatie, wordt een verdere onderbouwing 
gegeven.

3.2.4  Conclusie

Het plan bevat in de plantoelichting een motivering ten aanzien van de locatie, waarom binnen 
bestaand stedelijk gebied geen ruimte beschikbaar is. Daarom is het plan in overeenstemming 
met het provinciale beleid uit de Omgevingsvisie en -verordening.

3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Harmonisatie beleid

Het beleid van de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde 
moet geharmoniseerd worden tot nieuw beleid voor Midden-Groningen. Hierbij vormen de 
uitgangspunten en bouwstenen uit het Kompas de basis. Het huidige beleid is (met een aantal 
uitzonderingen, waaronder bestemmingsplannen) geldig tot 1 januari 2020. Voorliggend 
bestemmingsplan wordt dan ook getoetst aan het beleid van de voormalige gemeenten, voor 
zover relevant.

3.3.2  Kompas gemeente Midden-Groningen

Per 1 januari 2018 zijn de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en 
Menterwolde samengegaan tot de nieuwe gemeente Midden-Groningen. In het Kompas is de 
richting beschreven waarin de nieuwe gemeente zich wil gaan ontwikkelen. Hierbij is de 
gemeente eerst en vooral bondgenoot van inwoners, bedrijven en organisaties. Het motto is: 
minder voorschrijven, meer samenwerken. 

Het Kompas benoemt drie bouwstenen voor een gemeenschappelijke maatschappelijke 
agenda. Deze bouwstenen bevatten de gemeenschappelijke doelen waar gemeente, inwoners, 
ondernemers, organisaties en bestuur de komende jaren aan gaan werken.

Bouwsteen 1: Groots in kleinschaligheid
De gemeente zet sterk in op zelfredzame en leefbare dorpen en kernen. Hierbij zijn inwoners 
medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid. Leefbaarheid heeft sterk te maken met 'schoon, 
heel en veilig'. Gemeente en inwoners worden hierin steeds meer gelijkwaardige partners.

De nieuwe gemeente is een verband van vitale, lokale gemeenschappen die bestaan uit de 
inwoners van dorpen, kernen en wijken. Al deze gemeenschappen hebben hun eigen identiteit 
en alle dorpen en wijken zijn anders. De omstandigheden, mogelijkheden en wensen zijn op 
elke plek anders en vragen om specifieke initiatieven, arrangementen en maatregelen. Daarom 
wordt nadrukkelijk gekozen voor maatwerk. Door inwoners zelf meer verantwoordelijkheid en 
zeggenschap te geven, wordt eveneens meer ruimte gegeven aan de verschillen tussen dorpen 
en kernen.

Het maatwerk dat geleverd wordt, valt binnen een overkoepelende visie. In alle dorpen en 
wijken kunnen mensen goed en plezierig wonen. Iedere lokale gemeenschap beschikt over een 
gelegenheid of voorziening waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast zijn alle dorpen 
en kernen fysiek en digitaal goed bereikbaar. Het streven is om de voorzieningen die van 
belang zijn voor het dagelijks leven, zo dicht mogelijk bij mensen te brengen of te zorgen dat 
deze goed bereikbaar zijn. Daarbij blijven we realistisch: wie in een klein dorp woont, mag een 
bij die schaal passend aanbod van voorzieningen verwachten. Meer gemeente-brede of 
regionale voorzieningen worden geconcentreerd in de stedelijke kern van Hoogezand.

Bouwsteen 2: Ieder mens telt 
In de gemeenschap telt ieder mens: iedereen heeft betekenis voor zichzelf en zijn omgeving, 
en komt tot zijn recht om wie hij is. Het uitgangspunt is 'eigen kracht': alle inwoners - van jong 
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tot oud, met of zonder beperking - nemen zelf de regie over hun leven en zijn zelf 
verantwoordelijk voor hun leven. 

Voor mensen die maatschappelijk kwetsbaar zijn, is het soms moeilijk hun eigen kracht te 
vinden. Scholing voor kinderen is de manier om de vicieuze cirkel van maatschappelijke 
kwetsbaarheid te doorbreken. De integrale kindcentra kunnen daar goed bij helpen, maar niet 
per se en overal. Ook hier is ruimte voor verschillen en maatwerk. De sociale teams leveren 
ook maatwerk. De sociale teams spelen in individuele situaties een belangrijke rol bij het 
vinden van oplossingen. Samen met de ouders en/of gezinnen gaan zij na hoe belemmeringen 
op het gebied van geld, gezondheid, onderwijs en/of werkloosheid kunnen worden 
weggenomen. Ze redeneren daarbij vanuit het gezin, niet vanuit de verschillende hokjes of 
budgetten bij de gemeente. Verder wil de gemeente samen met werkgevers en 
onderwijsinstellingen snel een concreet plan maken en uitvoeren om werkzoekenden 'fit' te 
maken voor werk.

Bouwsteen 3: Economie van de toekomst 
De gemeente Midden-Groningen heeft een stevige economische basis, dankzij de bedrijvigheid 
in stuwende sectoren zoals (maak-)industrie, landbouw, handel, bouw en energie. Vooral met 
de maakindustrie, met name scheepsbouw, onderscheiden wij ons regionaal. Voor de 
werkgelegenheid zijn ook de publiek gefinancierde instellingen en ondernemingen van belang. 
De maakindustrie en de landbouw kunnen worden versterkt. Nieuwe kansen bieden de 
energietransitie en de vrijetijdseconomie. De gemeente heeft weinig mogelijkheden om de 
economie en de arbeidsmarkt te veranderen; daarvoor zijn vooral partijen als onderwijs en 
bedrijfsleven aan zet. De gemeente zet zich wel samen met lokale en regionale partners in 
voor onder andere de volgende zaken:

het innoveren van de arbeidsmarkt en economie;
het creëren van nieuwe partnerschappen en allianties en bestaande allianties versterken:
excellente dienstverlening voor ondernemers en instellingen;
beschikbaarheid van snel internet;
meer regionale waarde voor de landbouw;
blijvende vernieuwing van de maakindustrie;
duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking;
energietransitie om de afhankelijkheid van fossiele energie te verkleinen;
bredere samenwerkingsverbanden;
uitwerken van de regionale agenda.

3.3.3  Woonvisie Nieuw Midden-Groningen 2019-2028

Op 28 februari 2019 heeft de gemeenteraad van Midden-Groningen de 'Woonvisie Nieuw 
Midden-Groningen 2019-20208' vastgesteld. De belangrijkste ambitie van de woonvisie is 
woonkwaliteit van Midden-Groningen verbeteren. Voor de stedelijke kern van 
Hoogezand-Sappemeer is een grootschalige herstructurering de grootste opgave voor de 
komende jaren. Geen van de dorpen van Midden-Groningen gaat 'op slot'. Door 
aardbevingsproblematiek en krimp zet het college daar in op dorpsvernieuwing met een 
belangrijke rol voor bewoners.  De woonvisie is opgesteld in nauwe samenspraak met 
woningbouwcorporaties en inwoners van Midden-Groningen.

In het stedelijk gebied van Hoogezand-Sappemeer wordt fors ingezet op realisatie van het 
Stadshart: een project van ongeveer 300 woningen. Na afronding van sloop-nieuwbouw in 
Gorecht-West zijn de woningen in Gorecht, Spoorstraat-Kieldiep, Noorderpark-Margrietpark en 
Foxhol aan de beurt. In de Vosholen en de IJsbaanlocatie wil Midden-Groningen woningen 
bouwen die aansluiten op de vraag. Voor de dorpen ontwikkelen inwoners en gemeente de 
komende jaren dorpsvisies. In die visies is ruimte voor kleinschalige woningbouw, als daaraan 
behoefte is bij dorpsbewoners. Aan de westzijde van de gemeente wil Midden-Groningen 
mogelijkheden voor groei benutten door creatieve nieuwe woonmilieus toe te voegen. 

Onderdeel van de Woonvisie is een uitvoeringsagenda. De uitvoeringsagenda is een jaar geldig 
en wordt jaarlijks vernieuwd.
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3.3.4  Ecologische basiskaart

Ruimtelijke ontwikkelingen en werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor beschermde 
en/of bedreigde planten en dieren. De Wet natuurbescherming stelt daar regels voor. Concrete 
ontwikkelingen, werkzaamheden en beheer en onderhoud moeten daaraan getoetst worden. 
Als hulpmiddel daarbij heeft de gemeente Midden-Groningen de 'Ecologische basiskaart en 
leidraad Midden-Groningen’ opgesteld. 

De ecologische basiskaart bestaat uit meerdere kaarten, waarop onder meer de ligging van 
natuurgebieden en de populaties van soorten zijn aangegeven. In de bijbehorende leidraad is 
aangegeven wanneer bepaalde werkzaamheden op het vlak van bouwen (en slopen) en 
groenbeheer kunnen plaatsvinden.

Er is vooral gekeken buiten de reeds beschermde natuurgebieden. Binnen de natuurgebieden 
zijn de bijzondere waarden namelijk al beschermd door de planologische status van die 
gebieden. De aandacht is vooral gevestigd op bijzondere soorten en waarden uit de Wet 
natuurbescherming die voorkomen in bepaalde typen gebieden, zoals agrarische 
cultuurgronden, bosgebieden en landschapselementen. 

3.3.5  Conclusie

Het plan is in overeenstemming met het gemeentelijk beleid. Er worden geen extra woningen 
in het plan mogelijk gemaakt. Ten aanzien van ecologie is voor de locatie een Ecologische 
quickscan uitgevoerd in het kader van de Wet natuurbescherming. In paragraaf Ecologie 
worden de conclusies behandeld.

Hoofdstuk 4  Onderzoeken

4.1  Inleiding

Dit hoofdstuk bevat de resultaten van de verschillende onderzoeken naar de randvoorwaarden 
voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan en de bijbehorende regelingen.

4.2  Ladder voor duurzame verstedelijking

4.2.1  Inleiding

Een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, moet voldoen 
aan de 'Ladder voor duurzame verstedelijking'. Het doel van de Ladder is zorgvuldig en 
duurzaam ruimtegebruik, met oog voor de toekomstige ruimtebehoefte en ontwikkelingen in de 
omgeving.

Op 1 juli 2017 is de nieuwe 'Ladder voor duurzame verstedelijking' in werking getreden. Deze is 
opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). De Ladder houdt in dat de toelichting bij 
een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, de volgende 
onderdelen moet bevatten:

Beschrijving van de behoefte aan de ontwikkeling. 
Indien de ontwikkeling ligt buiten het bestaande stedelijk gebied moet tevens gemotiveerd 
worden waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in de behoefte kan worden 
voorzien.

Beoordeeld moet worden of sprake is van een nieuw beslag op de ruimte. Daarvan is in 
beginsel sprake als het nieuwe ruimtelijke besluit meer bebouwing mogelijk maakt dan er op 
grond van het voorheen geldende planologische regime aanwezig was, of kon worden 
gerealiseerd. Of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling wordt bepaald door de aard en 
omvang van de ontwikkeling in relatie tot de omgeving. Voorziet het plan in de toevoeging van 
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een gebouw, dan ligt de ondergrens 'in beginsel' bij een bruto-vloeroppervlakte van minder dan 
500 m2.

4.2.2  Toetsing

Stedelijke ontwikkeling 
Voordat de Ladder voor de duurzame verstedelijking wordt doorlopen, moet de vraag worden 
beantwoord of er wel sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Of er sprake is van een 
stedelijke ontwikkeling wordt bepaald door de aard en omvang van de ontwikkeling in relatie tot 
de omgeving. In onderlinge samenhang moet worden beoordeeld in hoeverre het plan, in 
vergelijking met het voorgaande bestemmingsplan, voorziet in een functiewijziging en welk 
planologische beslag op de ruimte het nieuwe plan mogelijk maakt in vergelijking met het 
voorgaande bestemmingsplan.

In het voorgaande bestemmingsplan was een bedrijf (kwekerij) mogelijk (zonder bouwvlak) op 
het westelijke gedeelte van het perceel, een woning en agrarische grond (zonder bouwvlak). Zie 
ook paragraaf 1.2.2 Geldend bestemmingsplan. Ten aanzien van de bedrijfsbestemming is het 
goed om op te merken dat bedrijven in de milieucategorieën categorieën 1, 2 en 3.1 waren 
toegestaan, alsmede een kwekerij met ondergeschikte detailhandel. Inmiddels zijn geen 
bedrijfsgebouwen meer aanwezig en was er ook geen bouwvlak opgenomen.

In de nieuwe situatie wordt op het oostelijke gedeelte een bedrijfsbestemming toegevoegd. De 
agrarische bestemming wordt omgezet naar de bedrijfsbestemming. Ten behoeve van een 
loods wordt een bouwvlak opgenomen, waarin hoofdzakelijk stalling van de voertuigen 
plaatsvindt. Bebouwing voor dienstverlening ten behoeve van de landbouw met een 
bedrijfsoppervlakte van meer dan 500 m2 wordt mogelijk gemaakt. Daarmee zou in beginsel 
sprake zijn van een stedelijke ontwikkeling.

Het gaat in dit geval echter niet om vestigen van een nieuw bedrijventerrein. Het betreft 1 
solitair bedrijf, waar enkel stalling van voertuigen zal plaatsvinden . Strikt genomen gaat het om 
het verplaatsen van een bedrijfsbestemming. De bedrijfsbestemming in het westelijke gedeelte 
van het plangebied komt te vervallen. Dit wordt als tuin aan de woonbestemming toegevoegd. 
Aan het oostelijke gedeelte van het plangebied wordt een bedrijfsbestemming toegevoegd.

Gezien de aard en omvang van de ontwikkeling is er geen sprake van een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling. Er is sprake van het verschuiven van een bedrijfstemming binnen een kadastraal 
perceel.

Behoefte 
Wanneer de ladder niet van toepassing is op een plan is wel een motivering nodig waaruit blijkt 
dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Daarbij moet onder andere aandacht 
worden besteed aan de uitvoerbaarheid van het plan. In het kader van de uitvoerbaarheid moet 
aandacht worden besteed aan de behoefte. Op grond van de Omgevingsverordening van de 
provincie Groningen moet ook gemotiveerd worden waarom de loods op deze plek noodzakelijk 
is en elders binnen bestaand stedelijk gebied geen ruimte beschikbaar is. Dit wordt hierboven 
behandeld bij paragraaf 2.2 Nieuwe situatie.

4.2.3  Conclusie

Voorliggend plan voldoet aan de Ladder voor duurzame verstedelijking.
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4.3  Bedrijven en milieuzonering

4.3.1  Inleiding

De VNG publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' (editie 2009) biedt een handreiking voor de 
afstemming tussen ruimtelijke ordening en milieu op lokaal niveau. 
De publicatie geeft informatie over de milieu- en hinderaspecten van verschillende typen 
bedrijven. Die aspecten worden weergegeven in scores of in richtafstanden tot hindergevoelige 
objecten. Op basis van de aspecten worden de verschillende bedrijfstypen gescoord in 
milieucategorieën. Daaruit volgt een indicatie van de afstand die voor dat type bedrijf worden 
aangehouden tot woningen of andere gevoelige objecten. 
De norm is niet wettelijk verankerd. Het gaat om een richtafstand. Het bestuursorgaan kan met 
die richtafstand in de hand differentiëren naar omgevingstypen: rustige woonwijk, rustig 
buitengebied, en gebied met functiemenging (gemengd gebied). Ook de specifieke 
eigenschappen van het geval doen ter zake, bijvoorbeeld de schaal van de activiteiten. In 
voorkomende gevallen zal de bestuursrechter de afwegingen van het bestuursorgaan toetsen 
aan een goede ruimtelijke ordening. Daarbij weegt de VNG-brochure meestal zwaar.

De richtafstand werkt twee kanten op. Nieuwe bedrijvigheid moet voldoende afstand houden tot 
gevoelige objecten, maar nieuwe woningen moeten ook afstand houden tot bedrijvigheid. Niet 
alleen het woon- en leefklimaat telt immers. Ook de continuïteit van het bedrijf en de 
uitbreidingsmogelijkheden moeten worden gewogen.

Naast het afwegingskader van de brochure kunnen ook wettelijke normen van toepassing zijn. 
Zo heeft een melkveehouderij bijvoorbeeld te maken met de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, het Activiteitenbesluit en/of de Wet geurhinder en veehouderij. Van geval tot 
geval moet worden beoordeeld hoe eventuele wettelijke normen en de VNG-richtlijn zich tot 
elkaar verhouden, beide bevatten immers maximum afstanden tot omliggende objecten. In zijn 
algemeenheid geldt dat in ieder geval aan de wettelijk normen moet worden voldaan. In 
sommige gevallen kan er uit het oogpunt van een goed woon- en leefklimaat aanleiding 
bestaan op basis van de VNG-brochure een grotere afstand aan te houden

4.3.2  Toetsing

Het plangebied is te karakteriseren als lintbebouwing van de kern Schildwolde aan een 
doorgaande weg. Het lint wordt omsloten door het buitengebied, met hoofdzakelijk een 
agrarische functie. In het gebied komen meerdere functies voor. In de directe omgeving wordt 
overwegend gewoond. Daarnaast komen een bedrijfsbestemmingen (opslag) en diverse 
percelen met een gemengde bestemming voor. Het gebied kan gekarakteriseerd worden als 
een gemengd gebied, waar diverse functies voorkomen.

Op grond van de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering' en de Staat van Bedrijven: Bedrijf 
moet een bedrijf dat dienstverlening ten behoeve van de landbouw verricht met een grotere 
bedrijfsoppervlakte dan 500 m2 in milieucategorie 3.1 geplaatst worden. Voor dit type bedrijf is 
de richtlijn voor de grootste afstand die moet worden aangehouden tot gevoelige functies 50 
meter in verband met geluid. Omdat het een gemengd gebied betreft mag de afstand met 1 
stap worden verlaagd. De afstand tot gevoelige functies, in dit geval woningen, moet dan 
volgens de richtlijn minimaal 30 meter bedragen.

De afstand wordt gemeten van de grens van de bestemming 'bedrijf' en het bouwvlak van de 
bestemming 'Wonen - 1A'. De kortste afstand tot een woning is circa 11 meter. Dit is aan de 
Singel. Daarom is binnen de bestemming 'bedrijf' een zonering opgenomen. Ter plaatse van het 
bouwvlak waar de loods wordt gebouwd en in een gebied er omheen is bedrijvigheid tot en met 
categorie 3.1 toegestaan. Voor de rest van het bestemmingsvlak 'bedrijf' is bedrijvigheid tot en 
met categorie 2 toegestaan. Voor deze milieucategorie is de richtlijn een afstand van 10 meter 
tot woningen. Op de verbeelding van het bestemmingsplan zijn aanduidingen voor de 
milieucategorieën opgenomen.
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4.3.3  Conclusie

Door een zonering op te nemen is er voldoende afstand tot de omliggende woningen. Zoals 
eerder al aangegeven, beperken de bedrijfsactiviteiten zich tot stalling van het materieel 
(vrachtwagen, shovel, straatmachine, kraan, etc.). Eventueel onderhoud aan het materieel zal 
op een andere locatie worden uitgevoerd. Buitenopslag is niet toegestaan. Dit alles maakt dat 
er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

4.4  Externe veiligheid

4.4.1  Inleiding

Wetgeving inrichtingen

Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) is het wettelijk kader voor risicovolle 
inrichtingen als het gaat om afstanden tot risicogevoelige objecten. Uitgangspunt is dat 
personen die ergens langdurig of permanent verblijven geen onevenredig groot risico lopen als 
er ramp gebeurt. 

Kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 

Het BEVI maakt onderscheid tussen twee categorieën risicogevoelige objecten: kwetsbare 
objecten en beperkt kwetsbare objecten. Dit onderscheid is gebaseerd op maatschappelijke 
opvattingen over welke groepen mensen in het bijzonder moeten worden beschermd. 
Daarnaast spelen ook het aantal personen en de verblijfsduur een rol. 

Het BEVI geeft geen harde definities van kwetsbaar of beperkt kwetsbaar. Het noemt enkele 
categorieën kwetsbare objecten, met daarbij voorbeelden. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht 
aan woningen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, scholen, kinderopvang, grote kantoren, hotels en 
winkelcomplexen en grote kampeer- en recreatieterreinen. Beperkt kwetsbare objecten zijn 
volgens het besluit in ieder geval verspreid liggende woningen, dienstwoningen van derden, 
kleinere kantoren, hotels, winkels, bedrijfsgebouwen, sporthallen, zwembaden, overige sport- 
en kampeerterreinen en objecten van hoge infrastructurele waarde zoals 
elektriciteitscentrales. 

Plaatsgebonden risico

Het BEVI onderscheidt twee vormen van risico: het plaatsgebonden risico en het 
groepsgebonden risico. 

Het plaatsgebonden risico (PR) is een maat voor het overlijdensrisico van één persoon op een 
bepaalde plaats in de omgeving van een ongeval. Het maakt niet uit of daar echt personen 
aanwezig zijn. Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als: de kans per jaar dat een persoon 
die onafgebroken en onbeschermd op een bepaalde plaats in de omgeving van een inrichting 
zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval met een gevaarlijke 
stof. 

Het plaatsgebonden risico laat zich goed vertalen op een kaart. De verschillende punten in de 
omgeving met hetzelfde risico worden verbonden en zo ontstaat een contour. Zo wordt op de 
kaart een gebied met een bepaald risico aangegeven. Voor kwetsbare objecten geldt een 
zogenaamde grenswaarde: een kans van 10-6  per jaar. Die mag niet worden overschreden.  
Voor beperkt kwetsbare objecten is de kans van 10-6 een zogenoemde richtwaarde. Als het 
risico groter wordt, moet dat goed gemotiveerd worden.

Groepsrisico

Het groepsrisico (GR) is de kans per jaar dat een groep van bijvoorbeeld 10, 100 of 1000 
personen tegelijk slachtoffer wordt van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico is 
niet een vast getal, maar wordt uitgezet in een grafiek. Die geeft een curve waarin de kans op 
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een bepaald aantal doden is af te lezen: zoveel kans op één dode, zoveel kans op twee doden 
en zo verder. Het groepsrisico geeft inzicht in de eventuele maatschappelijke ontwrichting. 
Daardoor kan er bewuster worden omgegaan met risico's. Het groepsrisico kan op twee 
manieren toenemen: 

door uitbreiding van risicovolle activiteiten: de kans op een ongeval neemt toe; 
door het verhogen van de personendichtheid (bijvoorbeeld door woningbouw): het aantal 
mogelijke doden neemt toe.

In beide gevallen neemt het groepsrisico toe. Daarom wordt er bij het opstellen van ruimtelijke 
plannen naar het groepsrisico gekeken.

Voor het groepsrisico gelden geen harde normen, maar alleen oriënterende waarden. Als die 
waarden worden overschreden, moet het bestuur dat motiveren. De regels daarvoor staan in 
het BEVI en de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. Wij moeten in ieder geval 
aandacht besteden aan:

het aantal personen in het invloedsgebied;
het groepsrisico;
de mogelijkheden om het risico te verminderen;
de alternatieven;
de mogelijkheden om de omvang van de ramp te beperken;
de mogelijkheden tot zelfredzaamheid.

Wetgeving buisleidingen

Sinds 1 januari 2011 geldt het Bevb regelt de taken en verantwoordelijkheden van de 
leidingexploitant en van de gemeente. De gemeente moet in bestemmingsplannen rekening 
houden met risicovolle buisleidingen.

De gemeente moet een ruimtelijke reservering opnemen voor het plaatsgebonden risico (PR). 
Het bestemmingsplan mag binnen de PR 10-6 risicocontour geen kwetsbare objecten mogelijk 
maken. Ook risicoverhogende objecten mogen niet. Risicoverhogende objecten zijn 
bijvoorbeeld windmolens (afvallende wieken) en hoogspanningslijnen. Beperkt kwetsbare 
objecten moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. 

De gemeente moet het groepsrisico (GR) verantwoorden. Het verwachte aantal aanwezigen 
binnen het invloedsgebied van de buisleiding moet worden verantwoord. Het invloedsgebied bij 
brandbare vloeistoffen reikt tot net buiten de 10-6 contour. Voor leidingen met aardgas en 
chemicaliën moet het invloedsgebied per geval berekend worden.

De gemeente moet een ruimtelijke reservering opnemen voor belemmeringenstrook met aanleg 
vergunningstelsel: de voor onderhoud gereserveerde ruimte bedraagt ten minste 5 meter aan 
beide zijden van de leiding.

Voorheen vielen de transportleidingen voor chemische stoffen (anders dan aardgas of 
aardolieproducten) nog niet onder het Bevb, maar onder de Circulaire Risiconormering vervoer 
gevaarlijke stoffen. De Circulaire is echter in 2015 vervallen. Deze types leidingen zijn vanaf dat 
moment ook onder het Bevb gaan vallen. Als de ruimtelijke inpassing van deze leidingen 
echter voldoet aan het Bevb, wordt automatisch voldaan aan de huidige Circulaire.

Wetgeving transportroutes

Voor ruimtelijke plannen binnen het invloedsgebied (1% letaliteitsgebied) van de risicovolle 
transportassen (spoor, weg of water) is de circulaire "RisicoNormering Vervoer Gevaarlijke 
Stoffen" (RNVGS) van toepassing. Deze circulaire zal worden vervangen door het Besluit 
transportroutes externe veiligheid (BTEV). De circulaire RNVGS blijft gelden totdat het BTEV in 
werking treedt. Een ontwerp van het BTEV is al in 2008 gepubliceerd. 

Basisnet 

Aan het BTEV is het zogenaamde basisnet gekoppeld. Dat is bedoeld om de transportroutes 
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vast te leggen. Het basisnet houdt rekening met de veiligheid, maar ook met de dynamiek van 
het transport en met toekomstige groei. In het basisnet is de grotere weg-, spoor- en 
waterinfrastructuur opgenomen. 

Onder het landelijk basisnet vallen binnen de gemeente Slochteren de A7, de N33 en het 
Eemskanaal. 

De provincie Groningen heeft ook al een provinciaal basisnet vastgesteld, als onderdeel van de 
Provinciale Omgevingsverordening. Het basisnet geeft aan voor welke provinciale wegen 
aspecten van externe veiligheid aan de orde zijn. Het basisnet ziet toe op het plaatsgebonden 
risico en het groepsrisico. Provinciespecifiek is een extra regel voor de bescherming voor 
minder zelfredzame personen.

Voor Slochteren is de volgende infrastructuur opgenomen in het provinciaal basisnet: A7, N33, 
N387, N860, N865, N987 en het Eemskanaal. De A7, N33 en het Eemskanaal zijn zoals 
gezegd tevens opgenomen in het nationaal basisnet.

Binnen 30 meter van de rand van wegen en spoorwegen in het basisnet mogen wij geen 
nieuwe objecten of functies voor beperkt zelfredzame personen toestaan (scholen, 
zorgwoningen, zorgcentra et cetera). 
In de toelichting van bestemmingsplannen moeten wij aandacht besteden aan het 
groepsrisico binnen 200 meter van een weg uit het basisnet. Met name de risico's van een 
plasbrand (een brandende plas) en een BLEVE (gasexplosie) moeten beschouwd worden. 
In de toelichting moeten wij ook aandacht besteden aan het groepsrisico in gebieden 
binnen 1500 meter van de spoorweg Groningen-Zuidbroek. Een strook aan de zuidkant van 
de gemeente valt binnen de invloedsafstand voor toxisch gas. De invloedsafstanden voor 
een plasbrand en een BLEVE vallen buiten de gemeentegrens.
Er zijn geen wegvakken nabij waar de contour van het plaatsgebonden risico (PR 10-6) 
buiten de contour van de weg valt. 

4.4.2  Toetsing

In het plangebied treden geen veranderingen op met betrekking tot externe veiligheid. Er zijn 
geen risicovolle inrichtingen en/of risicovolle infrastructuur aanwezig en ook geen 
(noemenswaardige) wijzigingen in het plaatsgebonden en groepsrisico. De Meenteweg (N865) 
maakt onderdeel uit van het provinciaal basisnet. Daarom is de gebiedsaanduiding 
'veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen' opgenomen. De nieuw te bouwen woning valt 
buiten deze zone.

4.4.3  Conclusie

Het bestemmingsplan is wat betreft het aspect externe veiligheid uitvoerbaar.

4.5  Verkeer en parkeren

4.5.1  Inleiding

Het plangebied is gelegen aan de Meenteweg te Schildwolde. Het plan maakt een 
woonbestemming aan de Meenteweg mogelijk. Hier wordt een woning vervangen. De woning 
heeft een eigen ontsluiting aan de Meenteweg.

Op de hoek Meenteweg en Singel komt de bedrijfsbestemming waar een loods wordt 
toegevoegd. Het bedrijf heeft een eigen in-/uitrit aan Singel. Hierdoor hoeft de Meenteweg niet 
een nieuwe aansluiting te krijgen voor zwaar verkeer. Voor de verkeersveiligheid is het beter dat 
het bedrijfsverkeer (vrachtwagen, shovel, straatmachine, kraan, etc.) niet meteen op de 
Meenteweg wordt ontsloten. De aansluiting Singel – Meenteweg is ruim en overzichtelijk. Op 
eigen terrein kan goed gekeerd worden zodat het terrein vooruitrijdend verlaten kan worden.

Singel is een landweg die een aantal percelen in het buitengebied ontsluit. De weg wordt  
gebruikt door bestemmingsverkeer. De Meenteweg is een provinciale weg. Ter plaatse van het 
plangebied is het binnen de bebouwde kom en geldt een maximumsnelheid van 50 km per uur. 
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4.5.2  Toetsing

Om te bepalen welke verkeerseffecten de nieuwe ontwikkeling heeft, is gebruik gemaakt van 
de publicatie van het CROW (Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, publicatie 381). Het 
uitgangspunt is dat parkeren op het eigen terrein plaatsvindt. Het bouwplan is te 
onderscheiden in het (vervangen) van een woning en het verplaatsen van een 
bedrijfsbestemming inclusief het toevoegen van een loods.

Parkeren 
Naast kencijfers voor de verkeersgeneratie zijn ook kencijfers voor parkeren in de publicatie van 
het CROW opgenomen. Het dorp Schildwolde is op deze locatie te beschouwen als een 
weinig stedelijk gebied in de rest van de bebouwde kom. Voor een koopwoning, vrijstaand, is 
de parkeerbehoefte minimaal 1,9 en maximaal 2,7 parkeerplaatsen per woning. De 
initiatiefnemer zal op het terrein 3 parkeerplaatsen ten behoeve van de woning aanleggen. Op 
het terrein is in zowel de huidige als toekomstige situatie voldoende ruimte aanwezig om in 
parkeren op eigen terrein te voorzien. 

Het parkeren ten behoeve van de bedrijfsbestemming is maatwerk. De oppervlakte van de op te 
richten loods is specifiek op de behoefte van de initiatiefnemer afgestemd. Het parkeren ten 
behoeve van de bedrijfsbestemming vindt inpandig plaats.

Verkeersgeneratie 
Voor de woning kan volgens is in de publicatie van het CROW een verkeersgeneratie van 
minimaal 7,8 en maximaal 8,6 motorvoertuigen per weekdag opgenomen. In de huidige situatie 
is eenzelfde soort woning aanwezig die dezelfde verkeersaantrekkende werking heeft. Met het 
planvoornemen verandert er dan ook niets aan de verkeerssituatie ter plaatse.

Voor het vrachtverkeer kan, op basis van de bedrijfsvoering uitgegaan van 2 vrachtwagens per 
dag. Rekening houdend met het komen en gaan van elke vrachtwagen, zijn dit 4 ritten.

De Meenteweg kan deze verkeersstroom prima aan. Bij de provincie Groningen zijn 
telgegevens opgevraagd. De laatste 10 jaar neemt de verkeersintensiteit eerder af dan toe.

4.5.3  Conclusie

Het planvoornemen is wat betreft het aspect verkeer en parkeren uitvoerbaar.

4.6  Water

4.6.1  Inleiding

Het opnemen van een waterparagraaf in een bestemmingsplan is wettelijk verankerd in artikel 
3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en het overleg met het waterschap wordt 
gevoerd op basis van artikel 3.1.1 Bro. In die paragraaf dient te worden uiteengezet wat voor 
gevolgen het plan in kwestie heeft voor de waterhuishouding, dat wil zeggen het grondwater en 
het oppervlaktewater.

Het waterbeleid, zoals opgenomen in het Nationaal Waterplan 2016-2021 geeft de hoofdlijnen, 
principes en richting van het nationale waterbeleid in de planperiode 2016-2021, met een 
vooruitblik richting 2050. Het kabinet zet hiermee in op een robuust en toekomstgericht 
inrichten van het watersysteeem, gericht op een goede bescherming tegen overstromingen, het 
voorkomen van wateroverlast en droogte en het bereiken van een goede waterkwaliteit en een 
gezond ecosysteem als basis voor welzijn en welvaart.

In het kader van de ontwikkelingen van dit plan dient overleg gevoerd te worden met 
waterschap Hunze en Aa's. De wijze waarop de aanvrager het waterschap informeert over 
ruimtelijke plannen en om advies vraagt, hangt sterk af van de aard van het plan. In de 
waterparagraaf dienen de keuzes in ruimtelijke plannen ten aanzien van de 
waterhuishoudkundige aspecten gemotiveerd worden beschreven. Het wateradvies van het 
waterschap moet daarin zijn meegenomen.
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Bij het opstellen van de waterparagraaf zijn ruimtelijk relevante criteria te onderscheiden in 
criteria die betrekking hebben op de locatiekeuze en in criteria die betrekking hebben op de 
inrichting van een ruimtelijk plan. In de waterparagraaf van het bestemmingsplan dienen zowel 
de huidige- als toekomstige relevante thema's te worden beschreven. Thema's die in de 
waterparagraaf meegenomen kunnen worden zijn: veiligheid, wateroverlast, afvalwater & 
riolering, grondwater& ontwatering, peilen & drooglegging, waterkwaliteit & volksgezondheid, 
inrichting watersysteem, natuur & ecologie en bodemdaling.

Waterhuishoudkundige consequenties van een plan mogen niet op de omgeving afgewenteld 
worden. Het waterschap streeft ernaar om de ingrepen binnen een peilgebied waterneutraal te 
houden. Wateraspecten die met een specifiek instrument geregeld kunnen worden, worden in 
de watertoets wel gesignaleerd maar niet geregeld. In het afgegeven advies wordt wel verwezen 
naar de regelstellende instrumenten zoals, de Keur van het waterschap, Activiteitenbesluit, 
Besluit lozen buiten inrichtingen, Besluit bodemkwaliteit, peilbesluit, gemeentelijke 
verordening, watervergunning.

4.6.2  Toetsing

Het Waterschap Hunze en Aa's is geïnformeerd over het plan Meenteweg 69 te Schildwolde 
door gebruik te maken van de digitale watertoets (www.dewatertoets.nl). De beantwoording van 
de vragen heeft ertoe geleid dat de Normale procedure van de watertoets wordt doorlopen. Dit 
houdt in dat het waterschap Hunze en Aa's een maatwerk wateradvies levert. Dit advies is 
hieronder opgenomen. Het volledige wateradvies is in Bijlage 4 bij deze toelichting opgenomen.

Specifiek en aanvullend advies (bron: wateradvies waterschap Hunze en Aa's)

"Het plangebied ligt in een peilgebied met een zomerpeil van -2,95 m NAP en een winterpeil 
van -3,45 m NAP. Aan de noordoostzijde ligt een hoofdwatergang en aan de zuid-, en 
zuidwestzijde ligt een schouwsloot (zie figuur 1). Onder de oostzijde van het gebied (op de 
locatie van de nieuwe loods) komen relatief hoge grondwaterstanden voor van ongeveer 0,4 m 
onder maaiveld (zie figuur 2). Het perceel kan dus vrij nat worden; het waterschap adviseert om 
hiermee rekening te houden bij de bouw van de nieuwe loods. Het bouwpeil kan bijvoorbeeld 
verhoogd worden. Zoals de hoogtekaart (figuur 3) laat zien ligt deze locatie namelijk relatief 
laag ten opzichte van het omliggende landschap. De laagste grondwaterstanden op deze plek 
liggen op ongeveer 0,9 meter onder maaiveld.
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Figuur 1 opperv laktewatersysteem

Binnen het plan vindt verhardingstoename plaats. De verhardingstoename bestaat uit de bouw 
van een nieuwe loods (+ 648 m2), de sloop van de oude woning (-200 m2), de bouw van een 
nieuwe woning (+ 293) en het plaatsen van aanvullende bestrating rondom deze woning (300 
m2). Dit komt neer op een toename van 1041 m2. Hierdoor wordt de compensatiedrempel van 
150 m2 verhardingstoename in het stedelijk gebied overschreden. Dit houdt in dat 
compenserende waterberging moet worden gerealiseerd. De gebiedsspecifieke afvoer is 1,6 
l/sec/ha. Om deze afvoer in het plangebied niet te overschrijden bij piekbuien (waardoor het 
oppervlaktewatersysteem overbelast kan raken), is 81 m3 compenserende waterberging nodig.

In de planomschrijving staat dat het vrijkomende hemelwater op het hemelwaterriool wordt 
afgekoppeld, of op een gemengd stelsel. Het waterschap heeft sterk de voorkeur bij 
afkoppeling op een gescheiden stelsel, of op een oppervlaktewatersysteem. Omdat het 
plangebied omgrensd wordt door oppervlaktewater is afkoppeling hierop dan ook sterk te 
adviseren.

De planindiener dient een voorstel te doen over de te nemen maatregel(en) om de benodigde 
hoeveelheid compenserende waterberging te realiseren. Het waterschap kan hierbij 
ondersteunen, indien nodig. Het voorstel wordt vervolgens beoordeeld door het waterschap om 
te bepalen of de maatregel afdoende is. Om de effectiviteit van de compenserende 
waterbergingsmaatregelen goed te kunnen beoordelen is van belang om duidelijk aan te geven; 
wat de maatvoering van de bergingsmaatregel is, waar de maatregel wordt genomen en hoe 
het geborgen water wordt afgevoerd (bijvoorbeeld via infiltratie of met een aansluiting op het 
watersysteem).

Compenserende waterberging kan op meerdere manieren gerealiseerd worden. Naast 
uitbreiding van het bestaande oppervlaktewater kan bijvoorbeeld gedacht worden aan berging 
in/op het bouwoppervlak, via een groen dak of een waterdak. Indien de locatie hiervoor geschikt 
is zouden bodeminfiltratiemaatregelen kunnen worden toegepast, zoals grindkoffers, 
infiltratiekratten of een infiltratieriool. De in het gebied voorkomende hoge grondwaterstanden 
maken dergelijke maatregelen echter minder effectief. Indien infiltratiemaatregelen gewenst zijn 
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is aanvullend onderzoek te adviseren."

Figuur 2 Gemiddeld Hoogste Grondwaterstanden

Figuur 3 Hoogtekaart
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Maatregelen

Conform het wateradvies van het waterschap Hunze en Aa's zijn de volgende maatregelen 
getroffen. Er is een bestaande vijver van 10 x 20 meter.

Er is een toename van verhard gebied van 1041 m2. Per m2 toename moet er 80 liter kunnen 
worden opgevangen. 80 x 1041 = 83.280 liter.

De vijver is uitgediept tot een diepte van 1 meter. De grond die er uit kwam is gebruikt voor het 
ophogen van het terrein ter plaatse van de loods. De vijver kan 20 x 1 = 200 m3 = 200.000 liter 
bergen en is dus voldoende.

Op advies van het waterschap is aan de bestemmingen een voorwaardelijke verplichting 
toegevoegd die een minimale waterberging van 81 m3 verplicht. Aan de regels is een Bijlage 
Watercompensatie toegevoegd.

4.6.3  Conclusie

Het bestemmingsplan Meenteweg 69, Schildwolde is voor wat betreft het aspect water 
uitvoerbaar.

4.7  Bodem

4.7.1  Inleiding

Bodemkwaliteit

De aanwezige milieuhygiënische bodemkwaliteit behoort te passen bij het huidige of het 
toekomstige gebruik van de bodem. De bodemkwaliteit mag geen onaanvaardbaar risico 
opleveren voor de gebruikers van de bodem. Bovendien mag de bodemkwaliteit niet 
verslechteren door menselijk handelen (zorgplicht).

Informatie over uitgevoerde bodemonderzoeken, bodemsaneringen en historisch verdachte 
locaties staan vermeld op de Bodeminformatiekaart (via www.provinciegroningen.nl).

Grondverzet

Voor toepassing van grond, bouwstoffen en baggerspecie gelden de regels van het Besluit 
bodemkwaliteit. Een deel van de regels voor hergebruik van grond staan beschreven in de 
gemeentelijke de Regionale bodemkwaliteitskaart Groningen en de Regionale Nota 
bodembeheer provincie Groningen (2014).

Bodemtoets

Bij graafwerkzaamheden, bouwactiviteiten, uitbreiding of verandering van (bedrijfs-) activiteiten 
dient de initiatiefnemer bij de gemeente na te gaan of een actueel bodemonderzoek ingediend 
moet worden of niet.

4.7.2  Toetsing

Door Klijn Bodemonderzoek is het "Verkennend bodem- en asbestonderzoek Meenteweg 69 te 
Schildwolde" uitgevoerd (Rapport 18KL435, 4 december 2018). Het Bodemonderzoek omvat 
het gehele perceel.

De belangrijkste bevinding op grond van het onderzoek van Klijn is dat ter plaatse van de 
voorgenomen nieuwbouw van de woning, rondom de garage en ter plaatse van de voormalige 
schuur, matig tot sterke verontreinigingen met onder andere zink, DDT en DDE aangetroffen 
zijn. De omvang van deze verontreiniging(en) is nog niet helemaal in beeld gebracht, daarvoor 
is nader onderzoek nodig. Dit betekent dat de aanvrager een vervolgonderzoek moet laten 
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doen. Dit nader bodemonderzoek moet de omvang en spoedeisendheid van de geconstateerde 
verontreinigingen in kaart te brengen. Gezien de mogelijke omvang van de verontreiniging, moet 
het nader onderzoek worden uitgevoerd door een bedrijf dat erkend is voor saneringen. Bij 
vergunningaanvragen met betrekking tot graafwerkzaamheden, bouw- of bedrijfsactiviteiten 
dient de initiatiefnemer alsnog na te gaan of de bodemkwaliteit voldoende in beeld is gebracht 
of niet.

In de rest van het plangebied, verspreid over het terrein, zijn licht verhoogde gehalten in de 
bovengrond aangetroffen. Deze licht verhoogde gehalten liggen echter onder het criterium voor 
nader onderzoek en vormen geen aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek en 
vormen geen belemmering voor de voorgenomen bouw van de loods.

4.7.3  Conclusie

De gemiddelde bodemkwaliteit voldoet aan de functie Wonen en vormt geen belemmering voor 
de wijziging van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is wat betreft het aspect bodem 
uitvoerbaar.  

4.8  Luchtkwaliteit

4.8.1  Inleiding

In hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer (Wm) zijn de grenswaarden op het gebied van de 
luchtkwaliteit vastgelegd. Daarbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk vooral de 
grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10) en zeer fijn stof (PM2,5) van belang. 
Grenswaarden ten aanzien van de jaargemiddelde concentratie betreffen 40 µg/m3 voor zowel 
NO2 als PM10 en 25 µg/m3 voor PM2,5. Projecten met een invloed van 'niet in betekenende 
mate' (nibm) op de luchtkwaliteit zijn verder vrijgesteld van toetsing aan de grenswaarden. Op 
grond van de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) zijn (onder 
andere) de volgende projecten vrijgesteld van toetsing:

woningbouwprojecten met minder dan 1.500 woningen;
projecten die leiden tot minder dan 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename 
van maximaal 1,2 µg/m3 NO2 of PM10). Deze grens komt overeen met 1.401 auto's dan wel 
109 vrachtwagens per weekdagetmaal.

PM10 en PM2,5 zijn overigens sterk gerelateerd, aangezien PM2,5 onderdeel uitmaakt van de 
emissie van PM10. Als aan PM10 wordt voldaan, mag daarom worden aangenomen dat ook de 
grenswaarde van PM2,5 niet wordt overschreden.

4.8.2  Toetsing

Met de NIBM-tool is de bijdrage aan de luchtkwaliteit vastgesteld. De NIBM-tool is in 2008 
ontwikkeld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met 
Kenniscentrum InfoMil. De NIBM-tool wordt jaarlijks door InfoMil geactualiseerd.

Het doel van de NIBM-tool is:

eenvoudig en snel bepalen of een plan niet-in-betekenende-mate bijdraagt aan de 
concentratie van een stof in de buitenlucht.
het beperken van de onderzoekslast bij kleinere projecten.
het vaststellen van grenzen voor het aantal extra voertuigbewegingen, dat niet zal leiden tot 
een concentratietoename die groter is dan de NIBM-grens.

Het extra aantal voertuigbewegingen en het aandeel vrachtverkeer is ingevoerd. Voor de overige 
invoergegevens is in de NIBM-tool uitgegaan van worst-case omstandigheden. Met deze 
beperkte invoergegevens wordt vastgesteld of een plan NIBM is.

Voor de verkeersaantrekkende werking aangeven is met in achtneming van de worst-case 
omstandigheden rekening gehouden met 7 ritten per dag voor de woning. Verder is op basis 
van de bedrijfsvoering uitgegaan van 2 ritten met vrachtwagens per dag. Rekening houdend met 
het komen en gaan van elke vrachtwagen, zijn dit 4 ritten. Het totaal is derhalve 11 ritten per 
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dag waarbij het aandeel vrachtverkeer 4/11 = 36% bedraagt.

4.8.3  Conclusie

Het planvoornemen is wat betreft het aspect luchtkwaliteit uitvoerbaar.

4.9  Ecologie

4.9.1  Inleiding

Ter bescherming van ecologische waarden moet bij ruimtelijke ingrepen een afweging worden 
gemaakt in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb). De Wet natuurbescherming is op 
1 januari 2017 in werking getreden en betreft zowel soortenbescherming als bescherming van 
(Europese) natuurgebieden (Natura 2000).

Leidraad Gemeente Midden-Groningen

De gemeente Midden-Groningen heeft in 2017 een leidraad met bijbehorende themakaarten 
opgesteld dat als handreiking dient voor ruimtelijk beleid en inzicht geeft in de ecologische 
waarden in de gemeente Midden-Groningen. Met behulp van de leidraad kan een goed beeld 
worden verkregen van de natuurwaarden in de gemeente.

Ecologische quick scan 

Door Dillerop natuuradvies is een Ecologische quickscan uitgevoerd in het kader van de Wet 
natuurbescherming. De locatie is bezocht op 6 november 2018.

4.9.2  Toetsing

In de quick scan wordt geconcludeerd dat in het plangebied geen beschermde dier- of 
plantensoorten die door de activiteiten wezenlijk kunnen worden beïnvloed. Vanuit de Wet 
natuurbescherming zijn er geen belemmeringen. In het plangebied komen mogelijk wel enkele 
algemene kleine zoogdieren en amfibieënsoorten voor.

Door de voorgenomen sloop van de oude woning zullen voor vleermuizen geen verblijfplaatsen, 
vliegroutes en geen significant oppervlak aan foerageergebied worden aangetast. Er treden 
geen negatieve effecten op; derhalve hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd.

In het plangebied noch in de directe omgeving daarvan zijn jaarronde vaste rust- of 
verblijfplaatsen (van strenger beschermde soorten) aangetroffen; hier zijn geen effecten te 
verwachten.
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Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied of een ander gebied 
beschermd middels de Wet natuurbescherming. Er is geen sprake van externe werking. De 
voorgenomen werkzaamheden hebben om deze reden geen negatieve effecten op het 
functioneren van Natuurnetwerk Nederland.

4.9.3  Conclusie

In de quickscan worden aanbevelingen gedaan. Als deze in acht worden genomen is het 
planvoornemen wat betreft het aspect ecologie uitvoerbaar.

4.10  Geluid

4.10.1  Inleiding

Wat betreft geluid zijn de regels uit de Wet geluidhinder van toepassing. In deze wet wordt 
onderscheid gemaakt in wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en industrielawaai.

Wegverkeerslawaai 
In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen zones, met uitzondering 
van wegen waar een maximumsnelheid van 30 km/geldt en wegen die zijn aangeduid als 
'woonerf'. In geval van nieuwe geluidgevoelige bebouwing binnen een zone dient akoestisch 
onderzoek plaats te vinden. Voor 30 km wegen geldt formeel geen zone, maar hiervoor geldt in 
het kader van goede ruimtelijke ordening een onderzoeksplicht. Alleen indien zonder twijfel 
vaststaat dat het aantal voertuigbewegingen over de weg beperkt is, is akoestisch onderzoek 
niet noodzakelijk. Behoudens situaties waarbij door burgemeester en wethouders een hogere 
waarde is vastgesteld, geldt voor geluidgevoelige bebouwing, waaronder woningen binnen een 
zone als hoogst toelaatbare geluidsbelasting van de gevel 48 dB.

Railverkeerslawaai 
Ook hoofdstuk 7 (Zones langs spoor-, tram- en metrowegen) van de Wet geluidhinder is van 
belang. Behoudens situaties waarbij door Gedeputeerde Staten een hogere waarde is 
vastgesteld, geldt voor woningen binnen een zone als hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 
de gevel 55 dB (artikel 106 Wet geluidhinder).

Bij het voorbereiden van de vaststelling of de herziening van een bestemmingsplan dat geheel 
of gedeeltelijke betrekking heeft op grond behorende bij een zone als bedoeld in artikel 106b 
van de Wet geluidhinder, dienen burgemeester en wethouders een akoestisch onderzoek in te 
stellen naar:

de geluidsbelasting die door woningen, door andere geluidgevoelige gebouwen of door 
geluidgevoelige terreinen binnen de zone vanwege de spoorweg zou worden ondervonden, 
zonder de invloed van maatregelen die de geluidsoverdracht beperken;
de doeltreffendheid van de in aanmerking komende maatregelen om te voorkomen dat de 
in de toekomst vanwege de spoorweg optredende geluidsbelasting van de woningen te 
boven zou gaan.

Industrielawaai 
Zonering van industrielawaai in het kader van de Wet geluidhinder is het ruimtelijk scheiden 
industrieterreinen met grote lawaaimakers enerzijds en woningen en andere geluidsgevoelige 
bestemmingen anderzijds.

Met zonering wordt beoogd geluidgevoelige bestemmingen enerzijds en geluidproducerende 
bedrijven anderzijds ruimtelijk te scheiden en rechtszekerheid te bieden aan zowel bedrijven 
als bewoners/gebruikers van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen. Bedrijven 
kunnen aan de ene kant hun geluidsproducerende activiteiten niet onbeperkt uitbreiden ter 
bescherming van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen en buiten de 
zone. Aan de andere kant wordt, ter bescherming van hun akoestische ruimte, voorkomen dat 
woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen te veel oprukken naar de bedrijven toe.
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4.10.2  Toetsing

In de nabijheid van het plangebied is geen spoorlijn aanwezig die kan bijdragen aan eventuele 
geluidhinder op het perceel. 

In het plangebied ligt geen zone van een gezoneerd industrieterrein.

De Meenteweg  is de enige geluidsrelevante weg in de omgeving van het plangebied. De nieuw 
te bouwen woning ligt circa 40 meter uit het hart van de weg. De provincie houdt tellingen bij 
van het verkeer.  Uitgaande van de hoogste intensiteit van de afgelopen jaren en rekening 
houdend met substantiële groei, wordt de hoogst toelaatbare geluidsbelasting niet 
overschreden. Uit tellingen blijkt dat de verkeersintensiteit gelijk blijft, of afneemt.

4.10.3  Conclusie

Het planvoornemen is wat betreft het aspect geluid uitvoerbaar.     

4.11  Archeologie

4.11.1  Inleiding

Begin 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Valletta (Malta). Daarna heeft de 
rijksoverheid beleid ontwikkeld voor een zorgvuldige omgang met het archeologisch erfgoed. 
Het uitgangspunt is het behoud van archeologische waarden 'in situ' (ter plekke; in de bodem).

In 2007 heeft het verdrag zijn neerslag gekregen in de Nederlandse wetgeving. Op 1 september 
van dat jaar trad de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) in werking. In 
samenhang daarmee werden ook de Monumentenwet 1988 en drie andere wetten aangepast. 

De Monumentenwet 1988 is per 1 juli 2016 vervallen. Een deel van de wet is op deze datum 
overgegaan naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de 
fysieke leefomgeving gaat over naar de Omgevingswet, wanneer deze naar verwachting in 2021 
in werking treedt. Vooruitlopend op de datum van ingang van de Omgevingswet zijn deze 
artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd van 
toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is.

De Erfgoedwet bundelt en wijzigt een aantal wetten op het terrein van cultureel erfgoed. De 
kern van deze wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, de archeologische resten intact 
moeten blijven (in situ). Wanneer dit niet mogelijk is, worden archeologische resten 
opgegraven en elders bewaard (ex situ).

De gemeente Midden-Groningen is gestart met een grote harmonisatie van de bescherming 
van het gemeentelijk erfgoed. In de drie voormalige gemeenten heeft in 2017 een inventarisatie 
plaatsgevonden van het gemeentelijk erfgoed. Het is de bedoeling medio 2018 meer 
gemeentelijke monumenten te selecteren en aan te wijzen, enerzijds om bijzonder waardevolle 
panden zo goed mogelijk te kunnen beschermen tegen gevolgen van de gaswinning, anderzijds 
vanwege benodigde harmonisatie van erfgoedbeleid.

Nederlandse gemeenten zijn vanwege wetgeving op het gebied van archeologische 
monumentenzorg (Wet op de archeologische monumentenzorg) verplicht om archeologische 
waarden in de ruimtelijke planprocedures te betrekken en waardevolle resten te 
beschermen.Om deze wettelijke taak goed te kunnen uitvoeren en direct mee te kunnen 
nemen in de actualisering van bestemmingsplannen is gemeentelijk archeologiebeleid, 
bestaande uit een beleidsnota en beleidskaart, opgesteld. Op de archeologische beleidskaart 
is aangegeven welk archeologisch beleid van toepassing is in het bestemmingsplan.Door het 
archeologisch onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit beleid is duidelijk geworden waar (hoge) 
archeologische verwachtingswaarden zijn en waar deze laag zijn. Door deze kaart is nu vooraf 
duidelijk voor welke bouw- en graafwerkzaamheden wel en voor welke geen inventariserend 
archeologisch onderzoek vooraf meer nodig is om uit te sluiten dat archeologische waarden 
worden aangetast. Wanneer de beleidskaart aangeeft dat de verwachtingswaarden hoog zijn 

32  



Schildw olde, Meentew eg 69 (vastgesteld)

moet de aanvrager middels een onderzoek aantonen of er waarden aanwezig zijn. De kaart is 
gebruikt als input voor het bestemmingsplan.

4.11.2  Toetsing

In het vorige bestemmingsplan was voor delen van het plangebied de dubbelbestemming 
'waarde-archeologie-3' opgenomen. De actuele archeologische verwachtingskaart geeft voor het 
hele perceel een lage archeologische verwachting. Er is dan geen archeologisch onderzoek 
nodig. De archeologische dubbelbestemming is daarom in dit plan niet meer opgenomen.

4.11.3  Conclusie

Het bestemmingsplan is wat betreft het aspect archeologie uitvoerbaar.  

4.12  Cultuurhistorie

4.12.1  Inleiding

Ieder ruimtelijk plan moet een analyse van de overige cultuurhistorische waarden van het 
plangebied te bevatten. Voor zover in een plangebied sprake is van erfgoed, dient op grond van 
voorgaande dan ook aangegeven te worden op welke wijze met deze cultuurhistorische 
waarden en in de grond aanwezige of te verwachten archeologie rekening wordt gehouden.

4.12.2  Toetsing

In 2017 heeft de gemeente Midden-Groningen een inventarisatie uitgevoerd naar karakteristieke 
bebouwing in de gemeente. Deze karakteristieke bebouwing is opgenomen in 
Facetbestemmingsplan karakteristieke objecten, vastgesteld 20 december 2018 door de 
gemeenteraad van Midden-Groningen.

4.12.3  Conclusie

De te slopen woning is niet een object dat is opgenomen in het Facetbestemmingsplan 
karakteristieke objecten. In het plangebied is geen karakteristieke bebouwing aanwezig. De 
nieuwe woning en loods hoeven niet aan het Facetbestemmingsplan karakteristieke objecten 
te worden getoetst. Het planvoornemen is wat betreft het aspect cultuurhistorie uitvoerbaar.   

4.13  Kabels en leidingen

De hogedrukgasleidingen zijn al aan de orde gekomen in de paragraaf 4.4 Externe veiligheid. 
Voor het overige liggen in het plangebied geen ondergrondse kabels en leidingen waarvoor een 
specifieke planologische bescherming van belang is.

Bij de realisering van nieuwe bebouwing wordt wel geadviseerd een Klic-melding te doen, voor 
de ligging van eventuele kabels en/of leidingen (aansluitleidingen). Dit is de 
verantwoordelijkheid van de betrokken initiatiefnemer.    
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4.14  M.e.r.-beoordeling

4.14.1  Inleiding

In de Wet milieubeheer en het bijbehorende Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) is 
wettelijk geregeld voor welke projecten en besluiten een vorm van m.e.r.-verplichting geldt. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen activiteiten, waarvoor altijd een m.e.r.-procedure 
moet worden doorlopen (m.e.r.-plicht) en activiteiten waarvoor het bevoegd gezag nader moet 
beoordelen of een m.e.r.-procedure al dan niet nodig is (m.e.r.-beoordelingsplicht). In bijlage C 
van het Besluit m.e.r. is aangegeven voor welk type activiteiten het maken van een 
milieueffectrapportage verplicht is. In bijlage D van het Besluit m.e.r. is aangegeven voor welk 
type activiteiten een m.e.r.-beoordelingsprocedure moet worden doorlopen. Hierbij zijn per type 
activiteiten drempelwaarden opgenomen. 

Wanneer ontwikkelingen onder de in lijst D opgenomen drempelwaarden blijven, moet wel 
beoordeeld worden of de geplande activiteiten geen belangrijke nadelige milieugevolgen 
hebben. Voor deze motivering/toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd. Uit 
de vormvrije m.e.r.-beoordeling kunnen twee conclusies volgen: belangrijke nadelige 
milieueffecten zijn uitgesloten of belangrijke nadelige milieueffecten zijn niet uitgesloten. In het 
eerste geval is de activiteit niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig, in het andere geval dient een 
m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd en de bijbehorende procedure te worden gevolgd.

4.14.2  Toetsing

De voorgenomen plannen zijn geen concreet benoemde activiteiten die in kolom D van het 
Besluit m.e.r. is genoemd. Er is dan ook geen sprake van het overschrijden van 
drempelwaarden in de D-lijst van het Besluit m.e.r. Voor het planvoornemen geldt daarom geen 
plan-MER-plicht en een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling is ook niet aan de orde.

Verder kan op basis van voorgaande verantwoording van de omgevingsaspecten in redelijkheid 
worden aangenomen dat geen onaanvaardbare milieueffecten in het projectgebied hoeven te 
worden verwacht. 

4.14.3  Conclusie

Voor het bestemmingsplan hoeft gezien het voorgaande geen m.e.r.-(beoordelings)procedure 
te worden doorlopen. Het plan is op dit punt uitvoerbaar.    

4.15  Duurzaamheid

4.15.1  Inleiding

Aardgasvrije wijken staan prominent op de politieke agenda's van zowel het Rijk, de 
Provincies, Gemeenten alsook de Woningbouwcorporaties. De noodzaak om gasloos te 
bouwen wordt in Groningen extra gevoeld. Zowel het college van burgemeester en wethouders 
van de Gemeente Midden-Groningen als de woningbouwcorporaties in de gemeente staan 
achter gasloze nieuwbouw. De problemen die de gaswinning in de regio met zich meebrengt 
zijn een extra stimulans om de energietransitie voortvarend in praktijk te brengen.

Om bovenstaande in praktijk te brengen is op 8 mei 2018 een wetswijziging van de gaswet 
doorgevoerd en gepubliceerd in het Staatsblad. De strekking van deze gaswetwijziging is dat 
alle nieuwbouwwoningen gasloos gebouwd moeten worden. Deze wetswijziging treedt twee 
maanden na publicatie in werking. Dit betekent dat met ingang van 8 juli alle 
nieuwbouwwoningen gasloos aangelegd moeten worden. Hiermee geeft de (Rijks-) overheid 
aan dat er vaart gemaakt moet worden met het terugdringen van het gasverbruik en dat er 
stappen gezet moeten worden om deze fossiele bronnen te vervangen door hernieuwbare- 
/duurzame bronnen. Ook voor bestaande woningen zal dit op (korte) termijn gaan gebeuren. 

Alternatieve bronnen voor gas zijn warmte uit lucht, water of bodem met gebruikmaking van 
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een individuele warmtepomp. Warmtepompen worden meestal gecombineerd met 
zonnepanelen om op deze wijze ook op een duurzame wijze de extra benodigde elektriciteit 
voor de warmtepomp op te wekken. Andere opties zijn collectieve voorzieningen met als bron 
biomassa, geothermie of restwarmte.

4.15.2  Toetsing

Het bestemmingsplan sluit aan op de eisen vanuit het Bouwbesluit. Bij de aanvraag 
omgevingsvergunning voor de bouw van de woning zal aangetoond moeten worden dat de 
EPC-norm 0,4 of minder is. Daarnaast dient de woning gasloos te worden aangelegd. Ook dit 
is een regeling die buiten het bestemmingsplan om is geregeld, nadere eisen in dit 
bestemmingsplan zijn dan ook niet noodzakelijk. 

4.15.3  Conclusie

Het aspect duurzaamheid is in de planvorming betrokken en wordt in de verdere planvorming 
uitgewerkt.

Hoofdstuk 5  Juridische planbeschrijving

5.1  Algemeen

Het 'Bestemmingsplan Schildwolde, Meenteweg 69' is een bestemmingsplan dat de planregels 
herziet om een bedrijf en een woning mogelijk te maken ten behoeve van een particulier 
inititatief. Het is een plan op basis van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). 
Daarmee kunnen met direct recht omgevingsvergunningen worden verleend. Dit 
bestemmingsplan is gemaakt conform de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012.

5.2  Toelichting basisbestemmingen

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de bestemmingsregels die in het 
plangebied voorkomen.

5.2.1  Bedrijf

Deze bestemming voorziet in een regeling voor (individuele) bedrijven die niet zijn gelegen op 
een bedrijventerrein. Branches die hierbinnen vallen worden geregeld in de Staat van Bedrijven 
die in de bijlage van het bestemmingsplan is opgenomen.

Op de verbeelding is een functieaanduiding opgenomen die aangeeft welke milieucategorie is 
toegestaan. Ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1' zijn bedrijven 
genoemd in de Staat van Bedrijven tot en met milieucategorie 3.1 toegestaan. Ter plaatse van 
de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2' zijn bedrijven genoemd Staat van Bedrijven tot en 
met milieucategorie 2 toegestaan. De lagere milieucategorie is opgenomen om te waarborgen 
dat geen hinder wordt veroorzaakt voor de omliggende woningen.

Er is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen voor bedrijven die niet genoemd worden in de 
Staat van Bedrijven en voor de vestiging van bedrijven van 1 (stap van een) milieucategorie 
hoger dan de categorie die op grond van het bestemmingsplan is toegestaan. Een afwijking 
kan alleen verleend worden als geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bestaande 
woon- en leefklimaat in de directe omgeving en het geen geluidszoneringplichtige en/of 
risicovolle inrichtingen betreft.

Het perceel heeft bestaande beplanting op en rond het terrein. Vooral de beukenhaag langs de 
Meenteweg is beeldbepalend. De beplanting ontneemt ook het zicht op de nieuw te bouwen 
loods. Het is belangrijk dat de beplanting rond het perceel in stand wordt gehouden. Daarom is 
op de verbeelding de aanduiding 'groenvoorziening' opgenomen en in de regels de 
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voorwaardelijke verplichting om de  lijnvormige aanplanting in stand te houden.

Gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen een bouwvlak.

Binnen de bestemming wordt geen bedrijfswoning mogelijk gemaakt. Het gebruik van 
gebouwen voor wonen is specifiek uitgesloten. Tevens is het gebruik van de gronden voor 
buitenopslag en detailhandel uitgesloten. Productiegebonden detailhandel in gebouwen, met 
een verkoopvloeroppervlak van ten hoogste 60 m², is toegestaan. 

5.2.2  Wonen - 1A

Wonen en bijbehorende gronden (tuinen en erven) worden binnen deze bestemming begrepen. 
Deze bestemming wordt slechts toegepast op ruime, brede percelen waar de vrijstaande 
woning min of meer midden op het perceel is gesitueerd.

De opgenomen regeling laat het onderscheid tussen het hoofdgebouw en ondergeschikte 
verbonden delen los, voorzover dit wordt ingevuld binnen het bouwvlak. Daarnaast wordt de 
spreiding van de aan de woning verbonden ruimten beperkt, waardoor de relatie met de 
hoofdvorm behouden blijft. De grootte van dat bouwvlak hangt af van de locatie, het 
overwegende bebouwingsbeeld, belendende percelen etcetera.

Met deze regeling wordt binnen het bebouwingsvlak geen onderscheid gemaakt in of 
gebouwtypen ondergeschikt of niet ondergeschikt zijn. Zo ontstaat meer ontwerpvrijheid bij 
uitbreiding van woningen.

Het perceel heeft bestaande beplanting op en rond het terrein. Vooral de beukenhaag langs de 
Meenteweg is beeldbepalend. De beplanting ontneemt ook het zicht op de nieuw te bouwen 
loods. Het is belangrijk dat de beplanting rond het perceel in stand wordt gehouden. Daarom is 
op de verbeelding de aanduiding 'groenvoorziening' opgenomen en in de regels de 
voorwaardelijke verplichting om de  lijnvormige aanplanting in stand te houden.

Gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen een bouwvlak. Per 
bestemmingsvlak is ten hoogste 1 woning toegestaan. Het woningtype is uitsluitend een 
vrijstaande woning.

Het perceel heeft bestaande beplanting op en rond het terrein. Vooral de beukenhaag langs de 
Meenteweg is beeldbepalend. De beplanting ontneemt ook het zicht op de nieuw te bouwen 
loods. Het is belangrijk dat de beplanting rond het perceel in stand wordt gehouden. Daarom is 
op de verbeelding de aanduiding 'groenvoorziening' opgenomen en in de regels de 
voorwaardelijke verplichting om de  lijnvormige aanplanting in stand te houden.

5.3  Toelichting gebiedsaanduidingen

5.3.1  Algemeen

Een gebiedsaanduiding is een aanduiding die verwijst naar een gebied waarvoor bij de 
toepassing van het bestemmingsplan specifieke regels gelden of waar nadere afwegingen 
moeten worden gemaakt.

Gebiedsaanduidingen overlappen meestal meerdere bestemmingen. Bij gebiedsaanduidingen 
gaat het veelal om zones en (deel)gebieden die aan sectorale regelgeving zijn ontleend. In alle 
gevallen gaan gebiedsaanduidingen vergezeld van een daarop betrekking hebbende regeling.

In het voorliggende bestemmingsplan wordt gebruik gemaakt van de volgende 
gebiedsaanduidingen:
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5.3.2  Veiligheidszone- vervoer gevaarlijke stoffen

Langs de wegen N387 en N33 is de aanduiding 'veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen' 
toegepast. De wegen zijn opgenomen in het Provinciaal Basisnet Groningen, waarin een 
borging van risico-afstanden als gevolg van transporten van gevaarlijke stoffen is vastgelegd. Op 
grond van het Basisnet geldt voor deze infrastructuur dat binnen een zone van 30 meter geen 
nieuwe kwetsbare objecten worden opgericht en tevens het vestigen van nieuwe functies 
(scholen, zorgwoningen, zorgcentra, etcetera) voor beperkt zelfredzame personen wordt 
uitgesloten. Ter plaatse van de aanduiding is het niet toegestaan objecten ten behoeve van 
minder zelfredzame personen te bouwen of in gebruik te nemen.

5.4  Verbeelding

5.4.1  Algemeen

Het onderscheid tussen de digitale en de analoge verbeelding van het bestemmingsplan is een 
nieuw element in de RO-standaarden 2008. Per wijze van verbeelding is steeds aangegeven 
hoe de inhoud van een bestemmingsplan moet worden weergegeven.

De analoge verbeelding van een bestemmingsplan leidt altijd tot een concreet en afgerond 
product, te weten een analoge oftewel papieren kaart. Bij de eisen die worden gesteld aan de 
digitale verbeelding, is dit niet het geval. Dit komt omdat er bij de digitale verbeelding - 
gebaseerd op een geometrische plaatsbepaling van plangebied en bestemmingen niet alleen 
sprake is van een standaard cartografische weergave door middel van kleuren en symbolen, 
maar ook van dynamiek en interactie met de digitale informatie.

In het Bro wordt de verbeelding niet langer als onderdeel van het bestemmingsplan genoemd. 
Dit komt omdat in de nieuwe wettelijke regelingen wordt uitgegaan van het primaat van 
digitalisering. Wel wordt door het Bro een volledige verbeelding van het bestemmingsplan op 
papier verplicht gesteld. In dat verband blijft de analoge verbeelding van het bestemmingsplan 
van belang.

De analoge verbeelding van het bestemmingsplan bevat naast verklaringen met een 
verhelderende functie (bijvoorbeeld topografische gegevens, kadastrale ondergrond, 
straatnamen en dergelijke) alleen normen die juridisch relevant zijn. De normatieve regelingen 
die op een analoge verbeelding van het bestemmingsplan vermeld staan, zijn daarom terug te 
vinden in de regels. 

Als ondergrond voor de verbeelding van het bestemmingsplan is gebruik gemaakt van de 
Grootschalige Basiskaart van Nederland (GBKN) aangevuld met kadastrale gegevens. 
Daardoor is snel en helder te zien waar percelen, bebouwing, wegen, waterlopen etc. zich 
bevinden. De GBKN geeft de situatie weer zoals deze was ten tijde van de vaststelling van het 
plan. 

Op de verbeelding wordt de plangrens vermeld. Daarnaast worden de grenzen van de 
bestemmingen vermeld. De verschillende bestemmingen worden op de verbeelding in 
verschillende kleuren weergegeven, aangevuld met één of meer letters. Dubbelbestemmingen 
daarentegen worden weergegeven met een arcering.

Verder zijn, daar waar nodig, bouwvlakken opgenomen. Een bouwvlak betreft het gebied 
waarbinnen (hoofd- en woon)gebouwen gebouwd mogen worden. De begrenzing van een 
bouwvlak wordt aangegeven door middel van een bouwgrens.

Binnen een bestemmingsvlak of bouwvlak kan met een symbool of arcering een aanduiding op 
de plankaart een aanvullend kenmerk zijn aangegeven. De betekenis daarvan is terug te vinden 
in de planregels.

Op de verbeelding is een legenda opgenomen met de verklaring van de in het plan 
voorkomende bestemmingen, bouwvlakken, dubbelbestemmingen, lijnen, arceringen en 
aanduidingen, met de daarbij behorende artikelnummers.
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De ligging van de bebouwingsgrenzen en dergelijke op de verbeelding of plankaart is bepaald 
aan de hand van onder meer:

ruimtelijke aspecten zoals gewenste rooilijnen, weg- en bebouwingsprofielen, zichtlijnen 
etc.;
overzichtelijkheid van hoek- en verkeerssituaties;
particuliere belangen samenhangend met uitzicht, toegankelijkheid e.d.;
ligging van kabels en leidingen;
ligging van hindercirkels en milieuzoneringen.

Hoofdstuk 6  Economische uitvoerbaarheid

6.1  Exploitatieplan

Op grond van artikel 6.12 van de Wro kan de raad bij de vaststelling van een bestemmingsplan 
ook een exploitatieplan vaststellen. Dit is niet noodzakelijk indien:

de kosten van de grondexploitatie voor de gronden in het plan op een andere manier zijn 
verzekerd;
het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, 4°, 
onderscheidenlijk 5°, niet noodzakelijk is, en
het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13, 
tweede lid, onderscheidenlijk b, c of d, niet noodzakelijk is.

Het gaat om een particulier initiatief, waarvan de economische uitvoerbaarheid in handen ligt 
van de initiatiefnemers. Daarom is het weergeven van de economische uitvoerbaarheid in de 
vorm van een exploitatieplan niet noodzakelijk.

6.2  Planschade

In artikel 6.1 Wro is bepaald dat burgemeester en wethouders en belanghebbenden die als 
gevolg van een bepaling van een bestemmingsplan (of een ander ruimtelijk besluit) schade lijdt, 
in de vorm van inkomensderving of waardevermindering van een onroerende zaak, op zijn 
verzoek een tegemoetkoming in de schade toekennen. Daarbij geldt dat de schade 
redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en dat een tegemoetkoming 
op een andere wijze niet is verzekerd. Binnen het normale maatschappelijke risico vallende 
schade blijft voor rekening van de aanvrager. Met de aanvrager is een planschadeovereenkomst 
afgesloten. Daarnaast wordt ook een waardevermindering van maximaal 2% ontstaan door een 
verandering in het planologisch regime binnen het normale maatschappelijke risico gerekend.

Met het voorliggende bestemmingsplan is de verwachting is dat de planologische wijziging niet 
het normale maatschappelijke risico overschrijdt qua planschade. Met de initiatiefnemer is een 
planschadeverhaalsovereenkomst afgesloten.

Hoofdstuk 7  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

7.1  Vooroverleg

7.1.1  Vooroverlegpartners

Op grond van artikel 3.1.1 van het Bro wordt bij de voorbereiding van een bestemmingsplan 
overleg gepleegd met het waterschap, diensten van het rijk en provincie die betrokken zijn bij 
de ruimtelijke ordening en eventueel andere gemeenten.
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Gelet op de verschillende instanties die belangen hebben in het plangebied wordt voorgesteld 
het aantal vooroverlegpartners uit te breiden. De vooroverlegpartners hebben gedurende 4 
weken de gelegenheid gehad te reageren op het plan.

Het plan is in het kader van het vooroverleg beschikbaar gesteld aan de volgende partners:

Provincie Groningen
Waterschap Hunze en Aa's

Inspraak

Omdat het bestemmingsplan slechts één perceel betreft en een beperkte impact op de directe 
omgeving wordt verwacht, is geen voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Om direct 
betrokken in een vroeg stadium bij de planvorming te betrekken heeft de inititatiefnemer de 
buren/omwonenden gesproken en hen op de hoogte gebracht van het bouwplan. Er zijn geen 
opmerkingen naar voren gebracht die aanleiding geven tot het aanpassen van het plan.

De direct omwonenden van het perceel ontvangen een brief waarin wordt aangekondigd dat er 
een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd wordt en de mogelijkheid bestaat om de 
stukken te komen inzien. Verder is het vervolg van de procedure aangegeven.

7.2  Zienswijzen

Het ontwerp verzamelbestemmingsplan heeft op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode kon iedereen het plan 
bekijken, vragen stellen en een zienswijze indienen. Er is in deze periode 1 zienswijze 
Ingekomen (Bijlage 2 Nota van zienswijzen bestemmingsplan Schildwolde, Meenteweg 69). 
Deze zienswijze heeft niet geleid tot een inhoudelijke aanpassing van het bestemmingsplan.

7.3  Vaststelling

Nadat het ontwerp bestemmingsplan zes weken ter inzage heeft gelegen, een reactie op 
eventuele zienswijzen is voorbereid en aanpassingen in het plan zijn doorgevoerd (indien aan 
de orde), besluit de gemeenteraad over de vaststelling van het plan. Het vastgestelde 
bestemmingsplan wordt vervolgens zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kunnen 
belanghebbenden die op tijd een zienswijze hebben ingediend beroep instellen tegen het 
vastgestelde plan.

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking nadat het vastgestelde plan zes weken 
ter inzage heeft gelegen. Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan niet, tenzij hier een specifiek verzoek voor wordt ingediend.
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Bijlage 1  Vooroverleg reactie
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No.

26 JULI 2019

Class.No.

Aan burgemeester en wethouders

van de gemeente Midden-Groningen
Postbus 75

9600 AB HOOGEZAND

Datum : 25juli2019
Documentnr. : 2019—066669

Dossiernummer : K16812

Behandeld door :

Telefoonnr. :

Antwoord op : Uw emailbericht van 5juli 2019

Bijlage
'

Onderwerp : Voorontwerp-bestemmingsplan "Schildwolde, Meenteweg 69"

Geacht college,

Op 5 juli 2019 heeft u het bovenvermelde bestemmingsplan aan de ambtelijke dienst van de provincie
Groningen voor overleg toegezonden.

Met de ontwikkeling, te weten de herbouw van een woning en bouw van een loods, waarin het

bestemmingsplan voorziet, kan worden ingestemd.

Wellicht ten overvloede breng ik het volgende onder uw aandacht.

In het ecologisch onderzoeksrapport staat dat voor algemene kleine zoogdieren en amfibieënsoorten, die

weliswaar beschermd zijn, maar nietin hun voortbestaan worden bedreigt, geen ontheffing in het kader van de

Wet natuurbescherming hoeftte worden aangevraagd.

Ontheffing is hier niet aan de orde, omdat deze soorten zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Hoofd van de afdeling Ruimte en Samenleving

Martinikerkhof 1 2 Sint Jansstraat4 Postbusö10 Telefoon www. provinciegroningen. nl

9712 JG Groningen 9712 JN Groningen 9700 AP Groningen 050 316 4911 info@provinoiegroningen nl

De provincie Groningen wei'kt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeling
Bestuur‚ Juridische Zaken & Corrmunicatie: 050 3164160. BTW: NL0019‚32822.801 /KVK: 01182023/ IBAN: NL84 ABNAO44G 0456 91 IBIC: ABNANL2A



No. (O,)
29 JULI 2019 Hüiíiè‘èiì'Aa’s

20\8—03502‘1

Gemeente Midden Groningen Aquapark 5‚ Veendam

Postbus 195

Postbus 75 9640 AD Veendam

9600 AB HOOGEZAND Tel 0598-693800

www.hunzeenaas.nl

Uw brief zaaknummer 2018-036024 Datum 26 juli 2019

Ons kenmerk Z17288/19—041889 Behandeld door

Onderwerp Reactie voorontwerp bestemmingsplan Doorkiesnummer

Schildwolde, Meenteweg 69.

Geachte

Ik heb het bovenstaande voorontwerp bestemmingsplan ontvangen en heb daar de volgende

opmerkingen over.

Bij de toegestuurde stukken is helaas geen verbeelding opgenomen, waardoor ik niet goed kan

beoordelen of de opgenomen regels afdoende zijn. Ik zou overeenkomstig het bestemmingsplan

“Westerbroek tennisbaanlocatie Boekhorst" willen voorstellen om aan de betreffende

bestemming(en) een voorwaardelijke verplichting toe te voegen. Zie onderstaand voorstel.

Westerbroek. tennisbaanlocatie Boekhors (vastgesteld)

6, 3.2 Voomardel■ke verplichting

Tot een strijdig gebmik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in ieder ge\al

gerekend het gebruik van gronden en bouwwerken dat met dit plan mogelijk wordt gemaakt
zonder aanleg en instandhouding »en een waterberging, zoals opgenomen in de bij deze

regels behorende Bijlage 1 Waterbergingscompensatie.

In de toelichting is een maatregel opgenomen om waterbergingsverplichting van 81m3 te

realiseren en de drooglegging voor de loods te verbeteren. Op de bijgevoegde bijlage 3; inrichting
terrein is echter geen vijver opgenomen en wordt ook niet duidelijk hoe de (vertraagde) afvoer van

max 1,6 l/sec/ha richting het oppervlaktewatersysteem wordt gerealiseerd. Verder wordt

aangegeven dat het om een bestaande vijver gaat, tenrvijl de bergingscompensatie extra

gerealiseerd moet worden. Wellicht is dit te combineren maar dat is nu niet inzichtelijk en daarmee

is niet te beoordelen of de genoemde maatregel afdoende is.



QJ)
WAT£ISCHAP

Hunze en Aa’s

Mijn voorstel is dat er met ons een afspraak wordt gemaakt om de beoogde maatregelen door te

spreken zodat die op een juiste manier opgenomen kunnen worden in het bestemmingsplan.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Beleidsmederker Planvorming

Afdeling Beleid, Projecten en Laboratorium

1 9-041 889
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1. Inleiding 

Het ontwerp bestemmingsplan Schildwolde, Meenteweg 69 heeft vanaf donderdag 3 oktober 2019 

zes weken ter inzage gelegen. Publicatie van de terinzagelegging heeft plaatsgevonden op 2 

oktober 2019 in de Staatscourant en De Regiokrant. Een ieder kon een zienswijze naar voren 

brengen tot en met woensdag 13 november 2019. 

 

Deze nota geeft weer welke zienswijzen zijn ingediend, hoe deze door het gemeentebestuur zijn 

beoordeeld en beantwoord en of dit tot wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan 

Schildwolde, Meenteweg 69 heeft geleid. 

 

Deze nota is onderdeel van de besluitvorming van het bestemmingsplan Schildwolde, Meenteweg 69 

en openbaar. In verband met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn 

de zienswijzen daarom geanonimiseerd. In de nota zijn geen NAW gegevens opgenomen (naam, 

adres, woonplaats) of andere persoonlijke gegevens van natuurlijke personen. Om te kunnen 

herleiden wie de zienswijze heeft ingediend, is een los overzicht opgesteld met de naam “niet 

openbaar Overzicht indieners zienswijze”. 

2. Zienswijzen 

Tijdens de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan Schildwolde, Meenteweg 69 is  

1 zienswijze ingediend. (zie onderstaand overzicht) 

 

 datum ontvangst organisatie  

1 24 oktober 2019 DAS  

 

De zienswijze is binnen de wettelijke termijn van zes weken ingediend en daarmee ontvankelijk. 

 

Hierna wordt onder; 

A een samenvatting van de reactie gegeven per argument (de complete zienswijze is opgenomen in 

bijlage 1); 

B het gemeentelijk antwoord hierop en –indien van toepassing; 

C de doorvertaling ervan in het bestemmingsplan Schildwolde, Meenteweg 69. 

Zienswijze  

A1 Samenvatting: 

Planologische verslechtering: het ontwerp verslechtert de planologische situatie ten opzichte van 

de woonomgeving. De bestemming Agrarisch had geen bouwvlak. Nu wordt het een 

bedrijfsbestemming met bedrijvigheid tot milieucategorie 3.1, een bouwvlak op 15 meter afstand, 

een loods van 650m2 en bouwhoogte van 10,2m mogelijk gemaakt. 

 

B1 Beantwoording: 

Het bestemmingsplan maakt onder andere een bedrijfsbestemming met een bouwvlak mogelijk. 

Daarbij wordt wel rekening gehouden met de omgeving. Het bouwvlak (waar gebouwen opgericht 

mogen worden) ligt op het dichtstbijzijnde punt op 65 meter afstand van de woning van de indiener 

(niet 15 meter). De loods van 10,2 meter hoogte is dus ook minimaal 65 meter verwijderd. Binnen 
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de bedrijfsbestemming is een zonering aangebracht. Voor gedeelten het dichtst bij de omliggende 

woningen is slechts bedrijvigheid tot en met milieucategorie 2 toegestaan. Zo wordt voldoende 

afstand aangehouden tot de woningen, uitgaande van de richtafstanden opgenomen in VNG 

publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' (editie 2009). Dit wordt ook in de toelichting bij het 

bestemmingsplan beschreven (4.3 Bedrijven en milieuzonering). Er mag dus gebouwd worden ten 

behoeve van bedrijvigheid, maar gezien bovenstaande achten wij dit aanvaardbaar. 

 

C1 Gevolgen voor het plan: 

Geen 

 

A2 Samenvatting: 

Belangenafweging-evenredigheidsbeginsel: de plantoelichting bevat geen belangenafweging van de 

bedrijfsbestemming ten opzichte van indieners’ woon-en leefklimaat. Het wordt een 

bedrijventerrein. 

 

B2 Beantwoording: 

Het bestemmingplan maakt een belangenafweging vanuit verschillende invalshoeken. Er is 

voldoende aandacht voor de positie van de woningen en het woon-en leefklimaat. Dit heeft onder 

andere geleid tot de positionering van de bouwvlakken achter op het perceel. Op de rest van het 

perceel mag geen opslag buiten plaatsvinden. De beplanting om het perceel heen moet in stand 

worden gehouden. Dit is vastgelegd in de regels van het bestemmingsplan en waarborgt een groene 

singel om het perceel. Het zicht op de loods en bedrijvigheid wordt door bovenstaande tot een 

minimum beperkt. 

Het bedrijfsverkeer zal de eigen in-/uitrit aan de Singel gaan gebruiken. Dit is veiliger dan de 

ontsluiting op de Meenteweg, waar de huidige bedrijfsbestemming op ontsloten wordt. 

Binnen de bedrijfsbestemming is een zonering opgenomen om eventuele overlast te beperken. Zie 

ook het vorige punt. Het betreft geen bedrijventerrein. Het bestemmingsplan is op maat gemaakt 

voor 1 bedrijf. Dit is een eenmanszaak. Het bouwvlak is na het oprichten van de loods gebruikt. Er 

is geen ruimte voor nog een gebouw. Volgens de Staat van bedrijven in het bestemmingsplan vallen 

bedrijven die dienstverlening ten behoeve van de landbouw verrichten en een grotere 

bedrijfsoppervlakte hebben als 500 m2 binnen milieucategorie 3.1. Dit is ook de milieucategorie 

van de voormalige kwekerij. Als feitelijk wordt gekeken naar de activiteiten van het bedrijf, enkel 

het stallen van voertuigen waarbij de werkzaamheden elders op locatie worden uitgevoerd, kan 

beargumenteerd worden dat de activiteiten in een lagere milieucategorie vallen. 

Gezien bovenstaande is in voldoende mate rekening gehouden met het woon- en leefklimaat van 

omwonenden. 

 

C2 Gevolgen voor het plan: 

Geen 

 

A3 Samenvatting: 

Nieuwvestiging van een niet functioneel aan het buitengebied gebonden functie in het 

buitengebied is in strijd met artikel 2.13.1 lid 1 van de Omgevingsverordening Provincie Groningen 

2016. De uitzondering in tweede lid onder a. niet van toepassing. 

a. Indiener kan niet vaststellen a.d.h.v. kaart 1 van provincie of wordt aangesloten op 

bestaand stedelijk gebied; 
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b. Indiener vindt dat er ter plaatse geen sprake is van een bebouwingslint; want er is een 

onderbreking in het bebouwingslint van 300 m; de bouwvlakken in dit plan zijn afwijkend 

van de overige bouwvlakken in het bebouwingslint; 

c. er is niet aangetoond dat voor deze ontwikkeling binnen het bestaand stedelijk gebied geen 

ruimte beschikbaar is of na intensivering, revitalisering of herstructurering ook niet kan 

worden verkregen. 

 

B3 Beantwoording: 

Er wordt wel voldaan aan de voorwaarden in artikel 2.13.1, lid 2. Dit is met de provincie 

afgestemd. De provincie heeft naar aanleiding van het vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 van 

het Bro aangegeven; “Met de ontwikkeling, te weten de herbouw van een woning en bouw van een 

loods, waarin het bestemmingsplan voorziet, kan worden ingestemd”. Naar aanleiding van het 

ontwerpbestemmingsplan heeft de provincie dan ook geen zienswijze ingediend. 

Kaart 1 is duidelijk op ruimtelijkeplannen.nl af te lezen bij de verordening van de provincie. De 

Meenteweg, waar het perceel deel van uit maakt, is aan te merken als een bebouwingslint. 

Pogingen een alternatieve locatie te vinden zijn beschreven in toelichting bij het bestemmingsplan. 

 

C3 Gevolgen voor het plan: 

Geen 

 

A4 Samenvatting: 

Blijkens de toelichting op artikel 2.13.1 van de Verordening moet het gaan om noodzakelijke 

stedelijke ontwikkelingen (tegen de achtergrond van de duurzaamheidsladder van artikel 3.1.6 lid 2 

van het Besluit ruimtelijke ordening). In de plantoelìchting wordt echter niet onderbouwd dat deze 

ontwikkeling (uitgaande van de maximale mogelijkheden die met het plan geboden worden, te 

weten alle bedrijvigheid tot categorie 3.1) als een noodzakelijke stedelijke ontwikkeling moet 

worden beschouwd. 

 

B4 Beantwoording: 

De toelichting bij het bestemmingsplan, bevat een beschrijving van de behoefte en een motivering 

waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien. 

Zie paragraaf 4.2 Ladder voor duurzame verstedelijking en paragraaf 2.2 van de toelichting bij het 

bestemmingsplan. 

 

C4 Gevolgen voor het plan: 

Geen 

 

A5 Samenvatting: 

U verzoekt om het bestemmingsplan niet vast te stellen. 

 

B5 Beantwoording: 

Dit verzoek staat in geen verhouding tot het belang van de aanvrager. In het bestemmingsplan is in 

voldoende mate onderbouwd waarom de functies die plan mogelijk maakt toelaatbaar zijn. Er is 

sprake van goede ruimtelijke ordening. 

 

C5 Gevolgen voor het plan: 

Geen 
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Conclusie: de zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan en is 

ongegrond. 

3. Reacties overlegpartners 

Het ontwerp bestemmingsplan Schildwolde, Meenteweg 69 is ook voorgelegd aan de (relevante) 

wettelijke overlegpartners. Van 1 overlegpartner is een reactie ontvangen. 

 

 datum ontvangst organisatie adres 

1 9 oktober 2019 Waterschap Hunze en Aa’s Postbus 195 9640 AD Veendam 

 

Hierna wordt onder; 

A een samenvatting van de reactie gegeven (de complete reacties zijn opgenomen in bijlage 2); 

B het gemeentelijk antwoord hierop en –indien van toepassing; 

C de doorvertaling ervan in het bestemmingsplan Schildwolde, Meenteweg 69. 

Reactie Waterschap Hunze en Aa’s 

A1 geen opmerkingen op het ontwerp bestemmingsplan 

B1 n.v.t. 

C1 n.v.t. 
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Bijlage 1: Zienswijze 

 

Zienswijze 
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Bijlage 2: Reacties overlegpartners 

 

Reactie Waterschap Hunze en Aa’s 
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watertoets 2 mei 2019                        dossiercode 20190502-33-20495 

waterschap 7 juni  2019                      kenmerk IN19- Z17288 

UITGANGSPUNTEN NOTITIE WATERTOETS - wateradvies 

U heeft het Waterschap Hunze en Aa's geïnformeerd over het plan Meenteweg 69 te 
Schildwolde door gebruik te maken van de digitale watertoets (www.dewatertoets.nl). De 
beantwoording van de vragen heeft ertoe geleid dat de Normale procedure van de 
watertoets wordt doorlopen. Dit houdt in dat het waterschap Hunze en Aa's een maatwerk 
wateradvies levert. Dit advies staat in het tekstvak (onder de kop ‘’specifiek en aanvullend 
advies’’). 

PLAN: Meenteweg 69 te Schildwolde 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Algemene projectgegevens: 

Projectomschrijving:  
Het perceel bevindt zich in het lint van het dorp Schildwolde. Het perceel is ruim genoeg om 
een woning met loods te bouwen. De bestaande woning op het perceel wordt gesloopt. De 
bebouwing wordt op het HWA aangesloten. 

 
Oppervlakte plangebied: ca 10.000 m2  
 
Toename verharding in plangebied: 1041 m2  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Aanvrager / initiatiefnemer: 

 
gemeente Midden-Groningen 
Postbus 75 
9600 AB Hoogezand 
 

@midden-groningen.nl 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gemeente Midden-Groningen: 

 
 

@midden-groningen.nl 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 



Waterschap Hunze en Aa's 

 
  

@hunzeenaas.nl 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Geachte , 

Het klimaat is aan het veranderen. De gevolgen zijn ook in onze omgeving merkbaar. 
Regenbuien worden extremer. Er valt in een korte periode meer regen, maar ook nattere 
winters en drogere zomers komen steeds vaker voor. Ook stijgt de zeespiegel, waardoor 
waterafvoer naar zee minder eenvoudig wordt en dijken moeten worden verhoogd. Op 
sommige plaatsen in ons beheergebied hebben we te maken met bodemdaling. Ook bij 
ruimtelijke plannen dient men hiermee rekening te houden. Gevolgen van extreme neerslag- 
gebeurtenissen mogen geen wateroverlast veroorzaken, er moet voldoende water zijn 
ingeval van lange perioden met droogte en het watersysteem dient voldoende veilig te zijn. 

Op grond van paragraaf 3.1, in het Besluit Ruimtelijke Ordening, moeten ruimtelijke plannen 
worden afgestemd met o.a. de waterschappen. Hiervoor moet bij het waterschap Hunze en 
Aa's het proces van de digitale watertoets worden doorlopen. Bij het watertoetsproces gaat 
het om het hele proces van vroegtijdig meedenken, informeren, adviseren, afwegen en 
uiteindelijk beoordelen van de waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en 
besluiten. Waterschap Hunze en Aa's beoordeelt wat de invloed van het plan op de 
waterhuishouding is en geeft een wateradvies. 

  



Specifiek en aanvullend advies 

Het plangebied ligt in een peilgebied met een zomerpeil van -2,95 m NAP en een winterpeil 

van -3,45 m NAP. Aan de noordoostzijde ligt een hoofdwatergang en aan de zuid-, en 

zuidwestzijde ligt een schouwsloot (zie figuur 1). Onder de oostzijde van het gebied (op de 

locatie van de nieuwe loods) komen relatief hoge grondwaterstanden voor van ongeveer 0,4 

m onder maaiveld (zie figuur 2). Het perceel kan dus vrij nat worden; het waterschap 

adviseert om hiermee rekening te houden bij de bouw van de nieuwe loods. Het bouwpeil 

kan bijvoorbeeld verhoogd worden. Zoals de hoogtekaart (figuur 3) laat zien ligt deze locatie 

namelijk relatief laag ten opzichte van het omliggende landschap. De laagste 

grondwaterstanden op deze plek liggen op ongeveer 0,9 meter onder maaiveld. 

 

Figuur 1 oppervlaktewatersysteem 

Binnen het plan vindt verhardingstoename plaats. De verhardingstoename bestaat uit de 

bouw van een nieuwe loods (+ 648 m2), de sloop van de oude woning (-200 m2), de bouw 

van een nieuwe woning (+ 293) en het plaatsen van aanvullende bestrating rondom deze 

woning (300 m2). Dit komt neer op een toename van 1041 m2. Hierdoor wordt de 

compensatiedrempel van 150 m2 verhardingstoename in het stedelijk gebied overschreden. 

Dit houdt in dat compenserende waterberging moet worden gerealiseerd. De 

gebiedsspecifieke afvoer is 1,6 l/sec/ha. Om deze afvoer in het plangebied niet te 

overschrijden bij piekbuien (waardoor het oppervlaktewatersysteem overbelast kan raken), is 

81 m3 compenserende waterberging nodig. 

In de planomschrijving staat dat het vrijkomende hemelwater op het hemelwaterriool wordt 

afgekoppeld, of op een gemengd stelsel. Het waterschap heeft sterk de voorkeur bij 



afkoppeling op een gescheiden stelsel, of op een oppervlaktewatersysteem. Omdat het 

plangebied omgrensd wordt door oppervlaktewater is afkoppeling hierop dan ook sterk te 

adviseren. 

De planindiener dient een voorstel te doen over de te nemen maatregel(en) om de 

benodigde hoeveelheid compenserende waterberging te realiseren. Het waterschap kan 

hierbij ondersteunen, indien nodig. Het voorstel wordt vervolgens beoordeeld door het 

waterschap om te bepalen of de maatregel afdoende is. Om de effectiviteit van de 

compenserende waterbergingsmaatregelen goed te kunnen beoordelen is van belang om 

duidelijk aan te geven; wat de maatvoering van de bergingsmaatregel is, waar de maatregel 

wordt genomen en hoe het geborgen water wordt afgevoerd (bijvoorbeeld via infiltratie of met 

een aansluiting op het watersysteem).  

Compenserende waterberging kan op meerdere manieren gerealiseerd worden. Naast 

uitbreiding van het bestaande oppervlaktewater kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 

berging in/op het bouwoppervlak, via een groen dak of een waterdak. Indien de locatie 

hiervoor geschikt is zouden bodeminfiltratiemaatregelen kunnen worden toegepast, zoals 

grindkoffers, infiltratiekratten of een infiltratieriool. De in het gebied voorkomende hoge 

grondwaterstanden maken dergelijke maatregelen echter minder effectief. Indien 

infiltratiemaatregelen gewenst zijn is aanvullend onderzoek te adviseren. 

 

Figuur 2 Gemiddeld Hoogste Grondwaterstanden 

  



 

Figuur 3 Hoogtekaart 

  



Waterparagraaf 

In het kader van de ontwikkelingen van dit plan dient overleg gevoerd te worden met 
waterschap Hunze en Aa's. De wijze waarop de aanvrager het waterschap informeert over 
ruimtelijke plannen en om advies vraagt, hangt sterk af van de aard van het plan. In de 
waterparagraaf dienen de keuzes in ruimtelijke plannen ten aanzien van de 
waterhuishoudkundige aspecten gemotiveerd worden beschreven. Het wateradvies van het 
waterschap moet daarin zijn meegenomen. 

Bij het opstellen van de waterparagraaf zijn ruimtelijk relevante criteria te onderscheiden in 
criteria die betrekking hebben op de locatiekeuze en in criteria die betrekking hebben op de 
inrichting van een ruimtelijk plan. In de waterparagraaf van het bestemmingsplan dienen 
zowel de huidige- als toekomstige relevante thema's te worden beschreven. Hieronder wordt 
een overzicht gegeven van de thema's die in de waterparagraaf kunnen worden 
meegenomen: veiligheid, wateroverlast, afvalwater & riolering, grondwater& ontwatering, 
peilen & drooglegging, waterkwaliteit & volksgezondheid, inrichting watersysteem, natuur & 
ecologie en bodemdaling. 

Waterhuishoudkundige consequenties van een plan mogen niet op de omgeving 
afgewenteld worden. Het waterschap streeft ernaar om de ingrepen binnen een peilgebied 
waterneutraal te houden. Wateraspecten die met een specifiek instrument geregeld kunnen 
worden, worden in de watertoets wel gesignaleerd maar niet geregeld. In het afgegeven 
advies wordt wel verwezen naar de regelstellende instrumenten zoals, de Keur van het 
waterschap, Activiteitenbesluit, Besluit lozen buiten inrichtingen, Besluit bodemkwaliteit, 
peilbesluit, gemeentelijke verordening, watervergunning. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Thema veiligheid 

In het Beheerplan 2010-2015 van het waterschap Hunze en Aa's zijn beleidsdoelen 
geformuleerd op het gebied van veiligheid. Levensbedreigende situaties voor mensen 
mogen niet plaatsvinden; voor dieren proberen we die zoveel mogelijk te voorkomen. We 
zorgen ervoor dat de zeedijk en de boezem nu en in de toekomst voldoen aan de wettelijke 
veiligheidsnorm. Voor overstroming vanuit zee is de norm een gemiddelde 
overschrijdingsfrequentie van 1 keer per 4000 per jaar. Voor overstroming vanuit de boezem 
is de norm een gemiddelde overschrijdingsfrequentie van 1 keer per 100 per jaar. 

Overstromingskans vanuit de boezem 
Voor het beheersgebied van het waterschap Hunze en Aa's is onderzocht welke gebieden 
overstromingsgevoelig zijn vanuit de boezem. Het plangebied Meenteweg 69 te Schildwolde 
ligt (deels) in een overstromingsgevoelig gebied. Nieuwe woningen, bedrijven en andere 
infrastructuur moeten bij voorkeur op de hogere gronden worden gebouwd. Als er toch wordt 
gekozen om in de lagere delen te bouwen, is het raadzaam om overstromingsbestendig te 
bouwen. Dat kan op de volgende manieren: 

 de bouwlocatie ophogen tot het verwachte overstromingsniveau (de gehele locatie of 
alleen de bebouwing en/of de wegen) 

 de bouwlocatie ophogen ten opzichte van de omgeving (bijvoorbeeld 0,5 m) 
 de gebouwen bestendig tegen overstromingen maken 
 drijvend of op palen bouwen 
 een robuuste (bebouwbare) dijk aanbrengen ter bescherming van de bouwlocatie 



Bij de inrichting van bouwlocaties in overstromingsgevoelige gebieden moeten gemeenten 
aandacht besteden aan vluchtroutes die voldoende hoog liggen. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Thema wateroverlast 

Het waterschap zorgt voor het functioneren van het watersysteem. Het watersysteem moet 
nu, maar ook op de lange termijn, goed functioneren. Het watersysteem moet zodanig zijn 
dat de inundatienormen niet worden overschreden bij toekomstige veranderingen zoals 
klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en toename van verhard oppervlak. Dit 
is gebaseerd op het principe van niet-afwentelen, zowel bestuurlijk, financieel en 
geografisch, in de tijd op elk schaalniveau. Er zijn landelijke werknormen (Nationaal 
Bestuursakkoord Water) opgesteld voor wateroverlast. Het gaat hierbij om wateroverlast, die 
ontstaat door inundatie vanuit oppervlaktewater als gevolg van lokale neerslag. De normen 
zijn uitgedrukt in de kans dat het peil van het oppervlaktewater het niveau van het maaiveld 
overschrijdt. 

Grondgebruikstype Maaiveldcriterium Inundatienorm (1/jaar) 

grasland 5 procent 1/10 
akkerbouw 1 procent 1/25 
hoogwaardige land- en tuinbouw 1 procent 1/50 
glastuinbouwgebied 1 procent 1/50 
bebouwd gebied 0 procent 1/100 

Bovenstaande werknormen zijn gebaseerd op basis van de middenvariant van het 
klimaatscenario 2050 van het KNMI (klimaatscenario G). 

Stedelijk gebied 

In bestaand open water in stedelijk gebied kan water geborgen worden. De berging is 
afhankelijk van het oppervlak open water en de maximale toelaatbare peilstijging. In een 
situatie T is 10 (inclusief 13 procent klimaatsverandering, T is herhalingstijd in jaren) wordt 
een geoorloofde peilstijging van 0,40 meter gehanteerd en ingeval van een T is 100 (inclusief 
13 procent klimaatverandering) is dat afhankelijk van de laagst gelegen gronden in het 
stedelijk gebied, 0 procent van het bebouwd gebied mag inunderen. Hierbij moet opgemerkt 
worden dat in stedelijk gebied ook groen en gras voorkomt waarop een lagere norm (nm. de 
norm van het grondgebruikstype grasland) van toepassing is dan het bebouwd gebied. 
Bepaalde gebieden kunnen zelfs aangewezen worden voor de tijdelijke berging van water. 

Bij stedelijke uitbreidingen of herstructureringen mag een toename van het verhard 
oppervlak niet resulteren in een extra belasting van het watersysteem, er moet waterneutraal 
gebouwd worden. Dit houdt in dat de initiatiefnemer voldoende maatregelen neemt om de 
versnelde waterafvoer, te compenseren. De initiatiefnemers van de uitbreiding van het 
verhard oppervlak moeten ervoor zorgen dat ze voldoende compenserende maatregelen 
nemen. 

Bepalen compensatie bij toename verharding 

Voor de berekening van de vereiste waterberging, om de toename van het verhard oppervlak 
te compenseren, wordt gebruik gemaakt van de regenduurlijnmethode. Met deze methode 
kan op basis van het oppervlak open water, de maximale peilstijging, de afvoernorm bij 



maatgevende afvoer, maatgevende buien en het maatgevende klimaatscenario op 
eenvoudige wijze inzichtelijk gemaakt worden hoeveel extra waterberging vereist is. 

Voor stedelijke gebieden betekent dit concreet dat een regenbui van 89 mm in 24 uur 
opgevangen moet kunnen worden zonder dat de inundatienorm en de toegestane 
gebiedsafvoer wordt overschreden. 

Als vuistregel hanteert het waterschap dat per m2 toename verhard oppervlak 80 liter extra 
waterberging gerealiseerd moet worden in het plangebied. In het definitieve wateradvies van 
het waterschap wordt een maatwerkberekening opgenomen voor de benodigde extra 
berging. Zie hiervoor het specifiek en aanvullend advies. 

 
Vragen: 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Op de vraag Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met 
meer dan 1500 m2 in het landelijke gebied of met 150 m2 in het stedelijk gebied? is met ja 
geantwoord. 
Dit houdt in dat de toename van het verhard oppervlak boven de verhardingstoename norm 
ligt van de keur. Op grond van algemene regels zijn compenserende maatregelen verplicht.  

 
 
Op de aanvullende vraag In het plan is er sprake van een toename van het verhard 
oppervlak. Met hoeveel m2 neemt te verharding toe? Betreft het een toename in het landelijk 
of in het stedelijk gebied? is geantwoord: 650 m2, maar blijkt uiteindelijk 1041m2 te zijn. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Thema afvalwater & riolering 

De vergunningencheck van het Omgevingsloket geeft u nadere informatie over de 
vergunningplicht of meldingsplicht op grond van de Waterwet. 

Voor het toepassen van grond en baggerspecie in het oppervlaktewaterlichaam geldt een 
meldingsplicht op grond van het besluit Bodemkwaliteit. Meer informatie hierover kunt u 
vinden op de site van Meldpunt Bodemkwaliteit. 

Informatie over het Activiteitenbesluit kunt u vinden op de Activiteitenbesluit internet module. 

Samenwerking in de waterketen leidt tot een grotere doelmatigheid en verdergaande 
kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater. In een groot deel van het bestaand stedelijk 
gebied wordt het hemelwater en het afvalwater verzameld in een gemengd rioolstelsel. Via 
het gemengde stelsel wordt dit afvalwater getransporteerd naar de RWZI, waar het na 
zuivering geloosd wordt op het oppervlaktewater. Door het hemelwater gescheiden te 
houden van het afvalwater wordt het hemelwater niet vervuild en kan dit schone water 
behouden blijven voor het watersysteem. Ook is een vermindering van het volume afvalwater 
gunstig voor de capaciteit van de bestaande riolering, transportvoorzieningen en de RWZI. 
Het vrijkomende hemelwater na afkoppeling mag niet resulteren in een versnelde afvoer en 
het hemelwater mag in principe niet door diffuse bronnen zijn verontreinigd voordat het in het 
oppervlaktewatersysteem terechtkomt. 



Verontreiniging voorkomen 
De invloed van diffuse bronnen op hemelwater moet zoveel mogelijk worden beperkt door 
het hanteren van de beleidsuitgangspunten in het landelijk emissiebeleid. Dit gaat volgens 
de trits voorkomen, scheiden en zuiveren. Door het gebruik van preventieve/ brongerichte 
maatregelen komt hemelwater met zo weinig mogelijk vervuilende stoffen of uitlogende 
materialen in aanraking en blijft het zo schoon mogelijk. Het uitgangspunt bij de invulling van 
deze zorgplicht is het gebruik van de beste beschikbare technieken. Alternatieve 
maatregelen zijn ook acceptabel, mits deze maatregelen aantoonbaar hetzelfde effect 
opleveren. Op grond van de huidige wet- en regelgeving is het niet de bedoeling om de 
zorgplicht volledig af te kaderen. De lozer mag zelf invulling geven aan de zorgplicht. 

Mogelijke preventieve/brongerichte maatregelen zijn: 

 Bij nieuwbouw en renovatie zo weinig mogelijk uitlogende materialen zoals zink, 
koper en lood gebruiken. Alternatieven gebruiken heeft de voorkeur. De nationale 
pakketten duurzaam bouwen geven handvaten voor alternatieven; 

 Hondenuitlaatplaatsen aanleggen of de verplichting in de APV (Algemene Plaatselijke 
Verordening) opnemen om hondenpoep op te ruimen; 

 Afvalinzamelpunten plaatsen in woonbuurten, langs toegankelijke wegen voor 
burgers en op publieksintensieve locaties als pleinen en markten om zwerfvuil te 
voorkomen; 

 Autowasplaatsen aanleggen of autowassen op straat verbieden in de APV 
(Algemene Plaatselijke Verordening) om menging van autowaswater met hemelwater 
te voorkomen; 

 De openbare ruimte zodanig inrichten dat onkruidgroei zo weinig mogelijk kans krijgt. 
Hiermee kan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen 
worden voorkomen of beperkt. Het rapport "Handboek Bestrijdingsmiddelen in 
stedelijk gebied" gaat hierop in. Als de middelen toch gebruikt worden, dan moet de 
gebruiker maatregelen treffen om contact met hemelwater zoveel mogelijk te 
voorkomen. Deze maatregelen zijn opgenomen in de methode voor Duurzaam 
Onkruidbeheer (DOB-methode); 

 Goten langs wegen vegen om onkruidgroei te voorkomen. 
 Op opslagplaatsen, tankputten en andere terreinen van bedrijven zo weinig mogelijk 

knoeien met stoffen; 
 Bij op- en overslag bulkpartijen bevochtigen om verwaaiing te voorkomen of 

beperken; 
 Luchtemissies van bedrijven verminderen of voorkomen om atmosferische depositie 

te beperken of te voorkomen; 
 Gladheidbestrijding effectief toepassen of beperken zolang de veiligheid dit toelaat. 

Gebruik middelen, die zo milieuvriendelijk mogelijk zijn. 

Ten aanzien van het gebruik van verboden middelen op verharding kunt u het 
middelenverbod raadplegen. 

Lozing van hemelwater op het oppervlaktewaterlichaam mag niet leiden tot een 
verslechtering van de kwaliteit van dat oppervlaktewaterlichaam. Daarnaast moet de lozing 
van hemelwater passen binnen de te bereiken waterkwaliteitsdoelstellingen voor het 
oppervlaktewaterlichaam of de functies van het gebied. Lozen op een 
oppervlaktewaterlichaam zonder één van de hierna aangegeven specifieke functies heeft de 
voorkeur boven lozen op een kwetsbaar oppervlaktewaterlichaam. 

Kwetsbaar water 
Op een aantal kwetsbare oppervlaktewaterlichamen staat waterschap Hunze en Aa's geen 
afvalwaterlozingen toe: 



 met de functie zwemwater; 
 met de functie drinkwater; 
 met de functie natuur(waarde); 
 met de functie viswater; 
 in een ecologisch gevoelig gebied; 
 met een geringe doorstroming. 

Landelijk beleid 
Voor de beoordeling van hemelwater, dat in contact is geweest met verontreinigde 
oppervlakken/activiteiten of schadelijke/verontreinigende stoffen, geeft de huidige Europese 
en landelijke wet- en regelgeving, het emissiebeleid en het vergunningen- en 
handhavingsbeleid van waterschap Hunze en Aa's het kader aan. 

Hemelwater lozen op het vuilwaterriool is de minst gewenste en minst duurzame manier om 
het hemelwater af te voeren. Hemelwater mag alleen op het vuilwaterriool worden geloosd 
als de lozer het hemelwater niet kan hergebruiken of kan afvoeren via de bodem, het 
openbaar regenwaterstelsel, een oppervlaktewaterlichaam zonder een specifieke functie of 
een kwetsbaar oppervlaktewaterlichaam. Lozingen op de riolering vallen onder de 
bevoegdheid van de gemeente. Het besluit lozen buiteninrichtingen geeft aan in artikel 3.4 
dat het vervuilde regenwater (first flush) van o.a. tunnels naar het vuilwaterriool afgevoerd 
moet worden. 

Alle agrarische bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit. Voor akkerbouwbedrijven 
gelden aanvullende voorschriften voor de toepassing van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. 
In het Activiteitenbesluit is een lozingsverbod opgenomen van verontreinigd hemelwater dat 
rechtstreeks afstroomt van het verharde erf naar het oppervlaktewater (=erfafspoelwater). Bij 
de inrichting van het plan moet rekeningen worden gehouden met de voorschriften uit het 
Activiteitenbesluit. Voor het Activiteitenbesluit geldt een meldingsplicht bij het waterschap. 

Vragen:  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Op de vraag Hoe wordt er omgegaan met het vrijkomende hemelwater en op welke wijze 
wordt invulling gegeven aan de trits vasthouden, bergen afvoeren? is geantwoord: 
hergebruiken en lozen op het oppervlaktewater 

Op de vraag Worden er materialen gebruikt die het afstromend hemelwater kunnen 
verontreinigen? Zo ja, welke en waarom worden hiervoor geen milieuvriendelijke 
alternatieven toegepast? is geantwoord: niet van toepassing 

Op de vraag Zijn er bedrijfsmatige activiteiten die het afstromend hemelwater kunnen 
verontreinigen? Zo ja, welke en welke maatregelen worden er getroffen om vervuiling van 
hemelwater te voorkomen en/of te beperken? is geantwoord: niet van toepassing 

Op de vraag Hoe wordt in het plan het afvalwater en het hemelwater behandeld? is 
geantwoord: 

 Gemengd riool (na overleg met de planindiener is het voorstel gedaan om 
gescheiden te koppelen; vuilwater op het riool, hemelwater op het oppervlaktewater) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 



Thema grondwater & ontwatering 

Taken en verantwoordelijkheid 
Ten aanzien van grondwater zijn de taken en verantwoordelijkheden verdeeld tussen burger, 
gemeente en waterschap. Perceeleigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het treffen van 
maatregelen tegen grondwateroverlast op hun eigen perceel, voor zover deze problemen 
niet aantoonbaar worden veroorzaakt door onrechtmatig handelen of nalaten van de buur 
(overheid of particulier). 
Gemeente hebben een zorgplicht in het openbaar gebied en moeten maatregelen treffen om 
structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven 
bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit voor zover gemeentelijke 
maatregelen doelmatig zijn en het niet de verantwoordelijkheid van de provincie of het 
waterschap is om maatregelen te nemen. Maatregelen die een gemeente kan nemen zijn het 
aanleggen van drainage , ontwateringssloten of hemelwaterriolering (grondwater mag niet 
geloosd worden op vuilwaterriolering). 
Het waterschap is beheerder van het freatisch (ondiep) grondwater. Het beheer bestaat 
vooral uit toetsing, advies en vergunningverlening voor kleine onttrekkingen. 

Grondwater ordenend 
Het functioneren van het grondwatersysteem moet als ordenend element meegenomen 
worden in de locatiekeuze en de inrichting van plannen. Bij de aanleg van nieuwe gebieden 
is het uitgangspunt dat wijzigingen in de grondwaterstanden niet mogen resulteren in 
nadelige gevolgen voor andere gebieden. Dat kan tot gevolg hebben dat het 
oppervlaktewaterpeil niet gewijzigd kan worden of dat er daarvoor of daardoor aanvullende 
maatregelen noodzakelijk zijn om grondwateroverlast in het plangebied te voorkomen. 

Wateroverlast 
Een te hoge grondwaterstand kan grondwateroverlast veroorzaken, bijvoorbeeld in de vorm 
van water in de kruipruimte. Te lage grondwaterstanden daarentegen resulteren in 
verdroging. Het verlagen van grondwaterstanden in bestaande bebouwde gebieden kan 
problemen geven wanneer er sprake is van houten funderingen en funderingen op klei op 
veen. Zijn die aanwezig dan mogen de gemiddeld laagste grondwaterstanden (GLG) niet 
verder worden overschreden (niet nog lager worden). Ook de aanwezigheid van oude bomen 
verdient aandacht. Volwassen bomen kunnen afsterven als de ontwateringsdiepte snel en 
drastisch wordt veranderd en verder verlaagd wordt dan 1 m minus maaiveld. Oude bomen 
kunnen hun wortelstelsel niet meer aanpassen aan grote veranderingen in het grondwater. 
Tevens kunnen natuurgebieden in en rond het plangebied negatief beïnvloed worden 
wanneer het hydrologisch systeem veranderd. Het is dan ook belangrijk bij elk inrichtingsplan 
samen met het waterschap vanuit het bestaande watersysteem vast te stellen wat de huidige 
en gewenste grondwaterstanden zijn en of er sprake is van een nadelige beïnvloeding van 
de omgeving. 

Normen 
Bij een gewenste grondwatersituatie is er geen sprake van overlast en zijn de volgende 
ontwateringseisen richtinggevend. Voor verschillende typen grondgebruik gelden bij een 
halve maatgevende afvoer (een afvoer die 10 à 15 keer per jaar wordt overschreden) de 
volgende ontwateringsadviezen. 

  



Advies ontwateringsdiepte grondgebruik: 

 Woningen met kruipruimte: 0,7 m onder onderkant vloer; 
 woning zonder kruipruimte: 0,3 m onder onderkant vloer; 
 drijvende woningen: geen ontwateringseis; 
 woningen op (houten) palen: Er mag geen verdroging optreden, grondwaterstand 

mag niet verlagen en de paalkoppen moeten onder de gemiddeld laagste 
grondwaterstanden blijven; 

 gangbare wegen (met grof zand cunet) primair: 1,0 m onder as van de weg; 
 gangbare wegen (met grof zand cunet) secondair: 0,7 m onder as van de weg; 
 gangbare wegen (met grof zand cunet) weg op polystyreen-hardschuim: circa 0,3 m 

onder as van de weg; 
 gangbare tuin/plantsoen: 0,5 m onder maaiveld; 
 industrieterreinen: 0,7 m onder maaiveld. 

Om de geadviseerde ontwateringsdiepte te realiseren moet het oppervlaktewaterpeil en het 
technisch ontwerp hier op afgestemd worden. Technische aspecten die van invloed zijn op 
de grondwaterstand zijn bodemtype, waterpeil, afstanden van waterlopen en drains en 
draindiepten. Als de gewenste grondwaterstanden niet te realiseren zijn met sturing in peilen, 
waterlopen en drainage of omdat aanpassing van de grondwaterstanden niet gewenst is 
door de negatieve beïnvloeding van de omgeving, bieden maatregelen als ophoging van het 
maaiveld, kruipruimteloos bouwen of een aangepaste inrichtingsvorm of een aangepaste 
functie wellicht een oplossing. Door creatief te zoeken naar van nature geschikte locaties of 
aangepaste inrichtingsvormen (partieel ophogen van wegen en woningen, of minder 
gangbare vormen van woningen, wegen en tuinen) moet gestreefd worden naar een 
inrichting tegen de laagste maatschappelijke kosten. 

Vragen:  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Op de vraag Vindt er tijdelijke of permanente onttrekking van grondwater plaats? Zo ja, licht 
toe waarom deze onttrekking plaatsvindt en wat de omvang en duur is van deze onttrekking. 
is geantwoord: niet van toepassing 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gemiddeld Hoogste Grondwaterstanden 
Om grondwateroverlast in woningen te voorkomen is een minimale ontwatering van 0,7 
meter minus het maaiveld nodig. In het plangebied Meenteweg 69 te Schildwolde is de 
Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (plaatselijk) hoger dan op basis van deze 
ontwateringsnorm gewenst is. Woningbouw op deze plekken is zonder aanvullende 
maatregelen niet gewenst en zal resulteren in grondwateroverlast. Nader onderzoek naar de 
drooglegging en ontwatering is gewenst. De inrichting van dit gebied en de benodigde 
aanvullende maatregelen moeten afgestemd worden op dit nadere onderzoek. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  



Thema oppervlaktewaterpeilen & drooglegging 

Het uitgangspunt voor het operationele peilbeheer is het streven naar de gewenste 
grondwaterstand voor de verschillende functies en belangen. Het waterschap stelt voor het 
gehele beheersgebied peilbesluiten op waarin de te hanteren oppervlaktewater peilen 
worden vastgelegd. Een wijziging van een functie kan een reden zijn het peil te wijzigen, 
uitgangspunt hierbij is dat de peilwijziging niet mag resulteren in nadelige gevolgen voor 
andere gebieden als gevolg van de door de peilwijziging opgetreden wijziging in de 
grondwaterstand. Het wijzigen van een peil moet vastgelegd worden in een peilbesluit. 

Het gewenste peil kan bepaald worden op basis van de drooglegging en of op basis van het 
gewenste grondwaterregime (GGOR). Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, het 
straatniveau of het bouwpeil boven het vastgestelde oppervlaktewaterpeil of het streefpeil 
ligt. Voor bebouwd gebied hanteert het waterschap voor het straatpeil een 
droogleggingsnorm van 1 meter en voor het bouwpeil (= vloerpeil van de begane grond) een 
norm van 1,30 meter. Deze droogleggingsnormen gelden bij het zomerstreefpeil. 

Om water te kunnen bergen in extremere situaties is een stijging van het waterpeil 
toelaatbaar. Conform de landelijke werknormen mag in een situatie die 1/100 per jaar 
(inclusief 17% klimaatverandering) voorkomt in bebouwd gebied 0% inunderen, de 
toelaatbare peilstijging is in dergelijke situaties afhankelijk van de maaiveldhoogte. Hierbij 
dient opgemerkt te worden dat in stedelijk gebied ook groen en gras voorkomt waarop een 
lagere inundatienorm van toepassing is dan het bebouwd gebied. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Thema inrichting watersysteem 

 
 
Het eigendom, beheer en onderhoud van alle oppervlaktewater en de bijbehorende 
infrastructuur ligt bij waterschap, gemeente of derden. Het waterschap Hunze en Aa's streeft 
ernaar om het hoofdsysteem welke een belangrijke functie vervult in de aan- en afvoer van 
water in eigendom, beheer en onderhoud te hebben. 

Naast het stelsel van hoofdwatergangen zijn er ook sloten aangewezen als schouwsloot. 
Schouwsloten vervullen een belangrijke functie in de detailwaterbeheersing en zijn meestal 
in eigendom bij gemeente en/of derden. Schouwsloten vallen onder de schouwverordening 
van het waterschap en moeten jaarlijks in november worden geschoond. 

Met het dempen van sloten/watergangen neemt de potentiële bergingsruimte van 
oppervlaktewater af. Het dempen van sloten veroorzaakt hogere grondwaterstanden. In dit 
kader is een beleidsregel vastgesteld die het dempen van hoofdwatergangen, schouwsloten 
en overige sloten verbiedt. Het is onder andere verboden het profiel van hoofdwatergangen 
en schouwsloten te veranderen. Het dempen van sloten is alleen mogelijk onder de 
voorwaarden die zijn opgenomen in de beleidsregel Dempingen. 

De vergunningencheck van het Omgevingsloket geeft u nadere informatie over de 
vergunningenplicht of meldingsplicht op grond van de Waterwet. 

  



Vragen:  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Op de vraag Worden er beheers- en/of inrichtingsmaatregelen getroffen ter verbetering van 
de chemisch en ecologisch oppervlaktewaterkwaliteit? Zo ja welke? is geantwoord: niet van 
toepassing 

Op de vraag Hoe wordt er in het ontwerp van het watersysteem en het plangebied rekening 
gehouden met het principe 'schoonhouden, scheiden, zuiveren'? is geantwoord: het 
watersysteem wordt gecontroleerd 

Op de vraag Welke wijzigingen worden aangebracht in het watersysteem? is aangevinkt: 

 graven of verleggen van watergangen: 
 dempen watergang: 
 aanbrengen dam: 
 kabels en leidingen in en langs watergangen: 
 werken/activiteiten in of nabij waterkeringen: 
 aanbrengen beschoeiing of damwand: 
 aanbrengen vlonders/steigers: 
 aanbrengen brug: 
 beplanting langs watergang: 
 inrichten natuurvriendelijke oevers: 
 wijzigen waterpeil: 

De geplande wijzigingen in het watersysteem moeten overlegd worden met de 
beleidsmedewerker planvorming. Omdat het waterschap verantwoordelijk is voor het 
stedelijk water, moet de inrichting van het systeem aan bepaalde normen en voorwaarden 
voldoen. Dit kan het waterschap aangeven. In de keur van het waterschap is aangegeven 
voor welke werkzaamheden een watervergunning noodzakelijk is. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Thema inrichting natuur en ecologie 

Bij de inrichting van het watersysteem dient er aandacht te zijn voor waterkwaliteit en 
ecologie. Van groot belang is het voorkomen van stilstaand water. In wateren met 
onvoldoende doorstroom mogelijkheden kunnen waterkwaliteitsproblemen ontstaan als 
vissterfte, blauwalg en de opeenhoping van drijfvuil. Bij het ontwerp dient rekening gehouden 
te worden met doorspoelmogelijkheden en moeten stilstaand water in watergangen 
voorkomen worden. 

Tevens is een goede waterkwaliteit sterk afhankelijk van de mogelijkheid of water- en 
oeverplanten zich in voldoende mate kunnen vestigen en ontwikkelen. Ruimte voor 
natuurvriendelijke oevers met geleidelijke overgangen van nat naar droog is van groot 
belang voor het ecologisch functioneren van het watersysteem en het bieden van voldoende 
migratiemogelijkheden en leef- en foerageergebied voor planten en dieren. 

Naast de inrichting is ook het beheer en onderhoud van invloed op het te behalen resultaat 
voor de natuur. Tijdens de voorbereiding van plannen moet ook nagedacht moeten worden 
over het uit te voeren toekomstig onderhoud en de daarbij behorende voorzieningen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 



BETROKKENHEID waterschap Hunze en Aa's 

Deze uitgangspuntennotitie is afgestemd op uw geselecteerd plangebied. Voor alle water 
gerelateerde onderwerpen die van toepassing zijn, zijn adviezen opgenomen in dit 
document. 

Voor de verdere procedurele afhandeling van de watertoets is het van belang om het 
waterschap te blijven betrekken en rekening te houden met de in dit document aangegeven 
adviezen. In de waterparagraaf van het plan moet aangegeven worden op welke wijze 
omgegaan wordt met de gegeven adviezen. Natuurlijk kunt u het waterschap altijd 
raadplegen voor overleg en nadere uitleg. De uitgewerkte waterparagraaf moet voorgelegd 
worden aan de beleidsmedewerker planvorming. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

De watertoets 
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1. INLEIDING 

1.1. Algemeen 
In opdracht van  is door Klijn Bodemonderzoek B.V. 
een verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie Meenteweg 69 te 
Schildwolde.  
 
De aanleiding tot het verkennend bodem- en asbestonderzoek vormt de aanvraag van een omge-
vingsvergunning in verband met de geplande bouwaanvraag op het perceel en de bestemmings-
wijziging voor het perceel.  
 
Het doel van het verkennend bodem- en asbestonderzoek is het verkrijgen van een indicatie van 
de kwaliteit van de grond en het ondiepe grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie. 
 
Klijn Bodemonderzoek B.V. is gecertificeerd volgens “NEN-EN-ISO 9001:2015”, voor het 
uitvoeren van milieukundig bodemonderzoek, inclusief partijkeuringen conform het Besluit 
Bodemkwaliteit en tevens volgens de “Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Veld-
werk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek SIKB 2000, protocollen 2001, 2002, 2003 en 
2018”. 
 
Met betrekking tot onderhavig onderzoek verklaart Klijn Bodemonderzoek B.V. op geen enkele 
wijze in organisatorische, financiële of personele zin, betrokkenheid te hebben met de activitei-
ten van de opdrachtgever. De achterliggende gedachte hierbij is dat er geen “eigen” grond wordt 
onderzocht. 

1.2. Opbouw 
In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 

 vooronderzoek         (hoofdstuk 2); 
 onderzoeksprogramma        (hoofdstuk 3); 
 bodemgegevens         (hoofdstuk 4); 
 metingen en chemische analyses       (hoofdstuk 5); 
 samenvatting, toetsing van de gekozen onderzoekshypothese,  
 conclusies en aanbevelingen       (hoofdstuk 6). 
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2. VOORONDERZOEK 

2.1. Algemeen 
Ten behoeve van het bodemonderzoek is een standaard vooronderzoek uitgevoerd (NEN 5725). 
In het vooronderzoek wordt informatie verzameld over het vroegere en huidige gebruik van het 
terrein. Het onderzoek is gericht op het vinden van mogelijke bronnen van bodembelasting. 
Evenals het verzamelen van informatie over het toekomstige gebruik, bodemopbouw, geohydro-
logie en financieel/juridische aspecten. Op basis van de verzamelde gegevens kan een totaal-
beeld worden gevormd en conclusies worden getrokken over de afbakening van het geografi-
sche besluitvormingsgebied, de afbakening van de onderzoekslocatie voor het bodemonderzoek, 
de onderverdeling van de onderzoekslocatie voor het bodemonderzoek in deellocaties en de te 
hanteren onderzoekshypothese per deellocatie.  
 
De verzamelde informatie is opgesplitst in de volgende categorieën: 

o ligging onderzoekslocatie (paragraaf 2.2) 
o historisch en huidig gebruik (paragraaf 2.3) 
o belendende percelen en omgeving onderzoekslocatie (2.4) 
o bodemonderzoek (2.5) 
o bodemkwaliteitskaart (2.6) 
o toekomstig gebruik (2.7) 
o financieel/juridisch (2.8) 
o bodemopbouw en geohydrologie (2.9)  
o onderzoekshypothese (2.10) 

 
Ter verkrijging van de benodigde informatie zijn onderstaande bronnen geraadpleegd: 
 locatie-inspectie (d.d. 23 oktober2018); 
 informatie opdrachtgever; 
 gemeente Midden-Groningen; 
 internetsite bodeminformatie (www.bodemloket.nl); 
 Luchtfoto Google Earth; 
 Grondwaterkaart van Nederland; 
 Topografische Atlas van Nederland (2002); 
 www.topotijdreis.nl (historisch kaartmateriaal van ca. 1815 tot heden); 
 kadastralekaart. 
 
Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden zijn bovenstaande bronnen geraadpleegd en is door 
Klijn Bodemonderzoek een locatie-inspectie uitgevoerd. Tijdens de locatie-inspectie is onder 
andere gelet op verdachte plekken (zoals verkleuringen, brandplekken, olieopslag etc.), asbest 
op of in de bodem, asbestbeschoeiingen, verzakkingen en ophogingen.  
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2.2. Ligging onderzoekslocatie 
Het perceel ligt aan de Meenteweg 69 te Schildwolde en is kadastraal bekend als Gemeente 
Slochteren, sectie S, nr. 293. De onderzoekslocatie betreft het hele kadastrale perceel en heeft 
een oppervlakte van 20.580 m2. De locatie bevindt zich in de lintbebouwing aan de noordzijde 
van de dorpskern binnen de bebouwde kom van Schildwolde. 
 
In figuur 1 is een luchtfoto te zien van de onderzoekslocatie en directe omgeving. 
 
Figuur 1: Luchtfoto onderzoekslocatie en omgeving 

 
 
In de omgeving van de onderzoekslocatie bevinden zich zowel woningen (bebouwd gebied) als 
bouw- en /of weilanden (agrarisch gebied). 
 
Voor een topografisch overzicht van de locatie en omgeving verwijzen wij naar de tekening in 
bijlage 1, een tekening van de locatie is weergegeven in bijlage 5. 

2.3. Historisch en huidig gebruik 
De gehele locatie, tevens onderzoekslocatie, aan de Meenteweg 69 te Schildwolde heeft een 
oppervlakte van circa 20.580 m². Op het perceel bevinden zich een woning en een garage. Te-
vens bevinden zich nog twee houten schuurtjes op het perceel. Een derde houten schuurtje is 
eerder al gesloopt c.q. verwijderd. De garage en de twee houten schuurtjes zijn vermoedelijk 
bedekt met asbesthoudende golfplaten. Het gesloopte schuurtje was tevens bedekte met ver-
moedelijk asbesthoudende golfplaten. De garage is voorzien van een dakgoot welke niet water-
dicht is en de houten schuurtjes zijn en/of waren niet voorzien van dakgoten. Het onbebouwde 
terreindeel achter de woning is in gebruik als siertuin en terras en is bestraat met tegels en klin-
kers. Tevens bevindt zich naast de woning een pad welke is voorzien van asfaltgranulaat. Daar-
naast bevindt zich vanaf de Singel tot circa halverwege het perceel een met puin verhard pad. 
Voor het opgebrachte granulaat zijn certificaten afgegeven, welke in bijlage 7 zijn bijgevoegd.  
 
Naast de woning bevindt zich de oprit en er bevindt zich een oprit aan de Singel. Het perceel is, 
naast het gebruik als wonen en tuin, vanaf circa eind jaren dertig tot circa halverwege de jaren 
negentig in gebruik geweest als kwekerij voor sierplanten en sierstruiken. Voor het in gebruik 
name als kwekerij was het perceel deels in gebruik als zijnde landbouwgrond. De woning en/of 
de eerste bebouwing dateert van circa begin 1900. 
 
Uit de verkregen informatie is gebleken dat over de aanwezigheid van onder- of bovengrondse 
opslagtanks of in het verleden uitgevoerde dempingen geen gegevens bekend zijn. Tevens is 
niet bekend of op de onderzoekslocatie in het verleden een bodemonderzoek is uitgevoerd. Op 
de locatie is, behalve bovenstaande activiteit, geen sprake van (voormalige) puntbronnen en zijn 
er geen gegevens bekend over eventuele uitgevoerde verdachte (bodembedreigende) activiteiten 
op het perceel die de milieuhygiënische kwaliteit van grond en grondwater nadelig kunnen heb-
ben beïnvloed. 
  

Onderzoekslocatie 
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2.4. Belendende percelen en omgeving onderzoekslocatie 
De directe omgeving van de onderzoekslocatie bestaat uit:  
 - Noordzijde:  landbouwgrond 
 - Oostzijde:  landbouwgrond 
 - Zuidzijde:  openbare weg en woningen 
 - Westzijde:  openbare weg en woningen 
 
Vooralsnog wordt niet verwacht dat de activiteiten van de belendende percelen een nadelige 
invloed hebben gehad op de bodemkwaliteit van onderhavige onderzoekslocatie. 

2.5. Bodemonderzoek 
Voor zover bekend is er niet eerder een bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de onder-
zoekslocatie en/of directe omgeving. 

2.6. Bodemkwaliteitskaart 
Volgens de Regionale Bodemkwaliteitskaart van de provincie Groningen valt de onderzoekslo-
catie in zone 2 (wonen). In deze zone worden in de bovengrond licht verhoogde gehalten aan 
enkele zware metalen en PAK aangetroffen. In de ondergrond (zone 5, AW2000) worden licht 
verhoogde gehalten aan enkele zware metalen aangetoond. Op basis van de 95-
percentielwaarden kunnen in de boven- en ondergrond lichte tot sterke verontreinigingen met 
zware metalen en of PAK en minerale olie worden verwacht. 

2.7. Toekomstig gebruik van het terrein 
De bestemming van de onderzoekslocatie zal worden gewijzigd. Het voornemen is om ter plaat-
se een nieuwbouw woning te realiseren. 

2.8. Financieel/juridisch 
Op het perceel hebben, voor zover bekend, geen calamiteiten plaatsgevonden waarbij de bodem 
verontreinigd is geraakt. De kadastrale kaart is opgenomen in bijlage 1. 

2.9. Regionale opbouw en geohydrologie 
De regionale bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is weergegeven in tabel 1. 
 
Tabel 1: Regionale bodemopbouw 

diepte 
m-mv 
 

doorlatendheid formatie opmerking 

    
0 – 2 matig formatie van Twente  
2 – 6 matig formatie van Drenthe  
6 – 10 matig formatie van Peelo  
10 – 16 slecht formatie van Peelo potklei 
16 – 50 matig/slecht formatie van Peelo  
50 – 62 goed formatie van Utrecht  
62+  matig tot goed formatie van Scheemda  
    

 
Het maaiveld ter plaatse van de onderzoekslocatie ligt op ca. 0,7 m- NAP. 
 
De regionale stromingsrichting van het diepe grondwater is vermoedelijk in noordelijke rich-
ting. 
 
De stromingsrichting van het freatisch grondwater wordt voornamelijk beïnvloed door de aan-
wezigheid van sloten en watergangen. De stromingsrichting van het freatisch grondwater ter 
plaatse van de onderzoekslocatie is vermoedelijk in noordelijke richting. 
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2.10. Onderzoekshypothese 
Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) 
Conform de aanpak van de NEN 5740 dient, voorafgaand aan de uitvoering van het veld- en 
laboratoriumonderzoek, op basis van de verkregen informatie een hypothese te worden opge-
steld. Het betreft hierbij een aanname met betrekking tot het al dan niet aanwezig zijn van bo-
demverontreiniging op de te onderzoeken locatie. 
 
Op basis van de gestelde informatie met betrekking tot de historie en het huidige gebruik van de 
onderzoekslocatie, wordt de onderzoekslocatie beschouwd als “niet-verdacht” ten aanzien van 
bodemverontreiniging. Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet 
verontreinigd is met stoffen in concentraties boven de achtergrondwaarde (grond) en/of de 
streefwaarde (grondwater).  
 
Voor het toetsen van bovenstaande hypothese is de onderzoeksstrategie “onverdacht” uitge-
voerd. Deze strategie is verder uitgewerkt in hoofdstuk 3. 
 
Verkennend asbestonderzoek (NEN 5707) 
Het verkennend asbestonderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5707. Op basis van de verkre-
gen informatie met betrekking tot de historie en het huidige gebruik van de onderzoekslocatie, 
wordt de onderzoekslocatie beschouwd als “locatie met een verdachte toplaag” ten aanzien van 
bodemverontreiniging met asbest.  
 
Bij verdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem verontreinigd is met asbest in 
concentraties boven de grenswaarde of de geldende interventiewaarde. Waarbij geldt dat nader 
onderzoek dient plaats te vinden bij concentraties boven de 0,5 maal de interventiewaarde (0,5 x 
100 mg/kgds= 50 mg/kgds). 
 
Voor het toetsen van bovenstaande hypothese is de onderzoeksstrategie “asbest verdacht” uitge-
voerd. Deze strategie is verder uitgewerkt in hoofdstuk 3. 
 
Op basis van het vooronderzoek wordt de onderzoekslocatie onderverdeeld in drie deellocaties: 
 

1. druppelzone, dakgootlijn voormalige schuur (ca. 2 maal 10 m x 1 m breed = 20 m²), 
2. druppelzone, dakgootlijn schuur (ca. 2 maal 11 m lang x 1 m breed = 22 m²), 
3. druppelzone, dakgootlijn garage (ca. 2 maal 6 m lang x 1 m breed = 12 m²). 
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3. ONDERZOEKSPROGRAMMA 
 
Ten behoeve van dit onderzoek is een programma voor veld- en laboratoriumwerk opgesteld.  
 
Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) 
De onderzoeksopzet is gebaseerd op de Nederlandse Eindnorm voor verkennend bodemonder-
zoek (NEN 5740) voor een onverdachte locatie (ONV-NL). Volgens de NEN 5740 wordt de 
eerdergenoemde hypothese aanvaard indien in de grond en/of het freatisch grondwater geen 
concentraties van onderzochte parameters worden aangetroffen boven de achtergrond- of 
streefwaarden. 
 
Verkennend asbestonderzoek (NEN 5707) 
De onderzoeksopzet ten behoeve van het verkennend asbest onderzoek is gebaseerd op de Ne-
derlandse Eindnorm voor verkennend asbestonderzoek in grond (NEN 5707, paragraaf 6.4.5) 
voor locaties met een verdachte toplaag (heterogeen verdeeld). Volgens de NEN 5707, het ver-
kennend asbest onderzoek, wordt de eerdergenoemde hypothese aanvaard indien ter plaatse in 
de grond concentraties van onderzochte parameters worden aangetroffen onder de interventie-
waarden. Volgens de NEN 5707 (versie augustus 2015, inclusief correctieblad c1 van augustus 
2016), het verkennend asbest onderzoek, wordt de eerdergenoemde hypothese aanvaard indien 
ter plaatse in de grond concentraties aan asbest worden aangetroffen onder 0,5 maal de interven-
tiewaarde. 
 
Het veldonderzoek is uitgevoerd volgens de SIKB Beoordelingsrichtlijn voor Veldwerk bij Mi-
lieuhygiënisch Bodemonderzoek (BRL SIKB 2000) en de Nederlandse Normen en Praktijk 
Richtlijnen (NEN en NPR) van het Nederlands Normalisatie-Instituut. 
 
De verrichte veldwerkzaamheden en chemische analyses zijn weergegeven in tabel 2. 
 
Tabel 2: Verrichte veldwerkzaamheden en chemische analyses 

(deel-)locatie opper-
vlakte 

monsternamepunten1) Chemische analyses 
 m2  grond2) grondwater3) 
     

nieuwbouw/ 
bestemmingswijziging, 
boringen gaten 1 t/m 30 

20.580 21 boringen/inspectiegaten tot 0,5 m-mv 
6 boringen tot 2,0 m-mv 
3 boringen met peilbuis 

4 x NEN-bovengrond 
incl. OCB 

3 x NEN-ondergrond 
3 x NEN-grondwater 

incl. OCB 
     

Dakgootlijn voormalige 
schuur gaten 101 t/m 

105 
20 5 inspectiegaten tot 0,5 m-mv 1 x asbest in grond n.v.t. 

     
Dakgootlijn schuur, 
gaten 201 t/m 205 

22 5 inspectiegaten tot 0,5 m-mv 1 x asbest in grond n.v.t. 
     

Dakgootlijn garage, 
gaten 301 t/m 305 

12 5 inspectiegaten tot 0,5 m-mv 1 x asbest in grond n.v.t. 
     

1) m-mv = meter minus maaiveld 
2) NEN-grond =  zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn);  PCB’s;  minerale olie (GC);  PAK -VROM  
3) NEN-grondwater = zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn);  vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, 
   xylenen, naftaleen en styreen) ;  minerale olie (GC); vluchtige organische halogeenverbindingen   
 
De posities van de monsternamepunten zijn in bijlage 5 weergegeven. Gezien de activiteiten van 
de voormalige kwekerij is OCB als extra parameter opgenomen. In tegenstelling tot de norm 
zijn, ter plaatse van het onverdachte deel van het perceel, deels inspectiegaten geplaatst in plaats 
van boringen. Hierbij kon goed worden nagegaan of er plaatselijk in de bodem ter plaatse van 
het onverdachte terreindeel sprake was van bijmengingen met puin. Gezien het feit er geen bo-
demvreemde materialen zijn aangetroffen in de gaten/boringen ter plaatse van het onverdachte 
terreindeel zijn geen analyses op asbest uitgevoerd.  
 
De chemische analyses zijn conform het AS3000 protocol uitgevoerd door het milieulaboratori-
um van AL-West B.V. te Deventer. AL-West B.V. beschikt over een accreditatie volgens NEN-
EN-ISO 17025. 
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4. BODEMGEGEVENS 

4.1. Bodemgesteldheid en zintuiglijke waarnemingen 
Ten behoeve van het onderzoek is op 23 oktober 2018 een veldonderzoek uitgevoerd door  

(erkend monsternemer volgens certificaat K44009) en (monsternemer in 
opleiding). Het opgeboorde materiaal is in het veld beoordeeld op textuur, (afwijkende) kleuren 
en zintuiglijk waarneembare verontreinigingen. De bemonstering heeft plaatsgevonden conform 
de NEN5742 en/of NEN5743. 
 
Daarnaast is voor de opgeboorde grond een olie-op-water-test gedaan: via dompeling van een 
met olie verontreinigd grondmonster in water ontstaat er een zichtbare film op het water. De 
grootte en de kleurschakering hiervan kunnen een indicatie zijn voor de mate van olieverontrei-
niging.  
 
Ten behoeve van het verkennend asbestonderzoek is het opgegraven materiaal in het veld be-
oordeeld op textuur, (afwijkende) kleuren en zintuiglijk waarneembare verontreinigingen. 
Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden is op diverse plaatsen op het terrein het vochtpercen-
tage in de bodem bepaald. Uit de metingen bleek een gemiddeld bodemvochtgehalte van 12% 
waarna is gestart met de werkzaamheden. Tevens is tijdens de uitvoering van de veldwerkzaam-
heden periodiek het vochtgehalte in de bodem bepaald. Tijdens de periodieke metingen is ge-
bleken dat het vochtgehalte niet onder de 10% is gemeten. 
 
Op het maaiveld ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn, op basis van zintuiglijke waarnemin-
gen, geen asbestverdachte materialen waargenomen. 
 
Ten behoeve van het asbestonderzoek zijn de inspectiegaten 101 t/m 105, 201 t/m 205 en 301 
t/m 305, ter plaatse van de dakgootlijnen, handmatig gegraven (30 bij 30 centimeter tot maxi-
maal 0,50 m-mv). De grondmonsters zijn genomen uit de laag 0,0 tot 0,1 m-mv. De gaten zijn 
gelijkmatig verdeeld over de onderzoekslocaties en bestaan uit 3 RE`s (garage en twee schuur-
tjes). De opgegraven grond uit de gaten is uitgespreid met een maximale laagdikte van 2 cm en 
geïnspecteerd op asbestverdacht materiaal. De grond is met behulp van een hark uitgeharkt zo-
dat alle delen groter dan 20 mm van het grondmonster worden gescheiden. De inspectie effici-
entie ter plaatse van het maaiveld wordt gesteld op 95%. 
 
Op basis van zintuiglijke waarnemingen zijn geen bodemvreemde materialen en/of asbestver-
dachte materialen geconstateerd of andere bijzonderheden in de bodem geconstateerd die kun-
nen duiden op een verontreiniging in de grond en/of het grondwater. De boorprofielen met 
veldwaarnemingen zijn opgenomen in bijlage 2. 

4.2. Samenstelling grondmengmonsters 
Op basis van de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen zijn grondmonsters geselec-
teerd voor chemische analyse. Bij het samenstellen van de grondmengmonsters is als uitgangs-
punt gehanteerd dat een mengmonster kan worden samengesteld uit individuele grondmonsters, 
indien het bodemmateriaal min of meer dezelfde samenstelling heeft. 
 
De samenstelling van de grond(meng)monsters is vermeld in tabel 3. 
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Tabel 3: Samenstelling grond(meng)monsters 
Grond(meng)monster 

 
Samengesteld uit boringen Diepte (m-mv) Opmerking 

    
Verkennend bodemonderzoek    

MM1 3+4+9+10+11+12+13+14+15+16 0,0-0,5 - 
    

MM2 1+7+8+17+18+19+20+21+23 0,0-0,5 - 
    

MM3 2+24+25+26+27+28+29+30 0,0-0,5 - 
    

MM4 101+102+104+202+203+205+301+ 
302+303+305 

0,0-0,5 - 
    

MM5 1+3+4+9 0,5-1,5 - 
    

MM6 2+102+302 1,0-1,5 - 
 7+202 0,5-1,5 - 
 8 1,5-2,0 - 
    

MM7 1+3+7+202 1,5-2,0 - 
 5+6 1,0-2,0 - 
    

Verkennend asbestonderzoek    
RE1 (vml. schuur) 101 t/m 105 0,0-0,1 - 

    
RE2 (schuur) 201 t/m 205 0,0-0,1 - 

    
RE3 (garage) 301 t/m 305 0,0-0,1 - 

    
 

4.3. Concentratieberekening plaatmateriaal 
Voor het berekenen van het gehalte asbestmateriaal in grond, met een diameter groter dan 20 
mm, is het noodzakelijk om de door het laboratorium gerapporteerde gehalten te corrigeren aan 
de inspectie efficiëntie en de massa van het uitgegraven materiaal. Het gehalte wordt berekend 
met de onderstaande formule. 
 
Cm,i = ∑ (Mk x %k,i / 100) / Mlok 
 
Cm,i = het gehalte asbest per asbestsoort is afkomstig van de verzamelde asbesthoudende materialen, in mg/kg ds; 
Mk = de massa verzamelde asbesthoudende materialen van het type k, in mg; 
%k,i  = het percentage asbest van het asbestsoort i in de verzamelde asbesthoudende materialen van het type k, in %; 
Mlok = het drooggewicht van het verzamelmonster grond op de locatie, in kg. 

 
Gezien het feit dat een groot monster is geïnspecteerd, is weging van het monster niet mogelijk 
waardoor het drooggewicht van het monster is afgeleid van de volgende formule. 
 
M lok = (1000 x V x ns) x (%E/100) x Ma/M va 
 
V = het volume van de geïnspecteerde deelpartij in m³; 
Ns = het stortgewicht van het materiaal, in kg/dm³; 
%E  = een schatting van de inspectie efficiëntie, in %; 
Ma = de massa van het gedroogde analysemonster, in kg; 
Mva = de massa van het veldvochtige analysemonster, in kg. 

 
Formeel dient de bulkdichtheid (ns) van het materiaal worden bepaald conform NEN 5926, ech-
ter op basis van ervaringscijfers kan worden aangenomen dat het gewicht van het materiaal 
(puin en grond) is gelegen tussen de 1,5 en 1,9 ton/m³. In onderhavig onderzoek is een bulk-
dichtheid van 1,65 ton/m³ aangehouden. 
 
Tijdens het onderzoek is gerekend met een inspectie efficiëntie van 95%.  
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Ten tijde van het onderzoek voldeden de weersomstandigheden aan de gestelde randvoorwaar-
den voor asbestonderzoek. Dit betekent:  

o het maaiveld is vrij inspecteerbaar; 
o het maaiveld is droog, vorstvrij en onbesneeuwd; 
o geen regenval van meer dan 100mm/h; 
o geen hagel of sneeuwval; 
o onderzoek is uitgevoerd tussen zonsopkomst en zonsondergang; 
o geen mist met een zicht van minder dan 50 meter. 

 
Gezien het feit dat in de opgeboorde/opgegraven grond geen asbestverdacht materiaal is aange-
troffen, is in onderhavig onderzoek geen concentratie berekening uitgevoerd. 
 
 

5. RESULTATEN METINGEN EN CHEMISCHE ANALYSES 

5.1. Meetgegevens grondwater 
Voordat de peilbuizen zijn bemonsterd, is de waterstand in de peilbuizen gemeten. Tevens zijn 
het elektrisch geleidingsvermogen (EC), troebelheid (NTU) en de zuurgraad (pH) van het water 
bepaald. De grondwatermonsters zijn in het veld, voor zover noodzakelijk, gefiltreerd en gecon-
serveerd. De bemonstering heeft plaatsgevonden conform de NEN5744. De resultaten van de 
metingen zijn weergegeven in tabel 4. De watermonstername is op 30 oktober 2018 uitgevoerd 
door J.A. Post (erkend monsternemer volgens certificaat K44009). 
 
Tabel 4: Meetgegevens grondwater  
Peilbuis Filterdiepte 

 
m-mv 

Waterstand 
 

m-mv 
zuurgraad 
(pH) 

elektrisch 
geleidings-
vermogen 
µS/cm 

Troebelheid 
NTU 
 

Afgepompt 
liter 

Toestro-
ming 
 

Monster 
belucht 

         
01 3,0-4,0 2,15 7,0 1.350 6,4 5,0 goed nee 
02 3,0-4,0 2,34 7,0 1.390 8,67 6,1 goed nee 
03 3,0-4,0 1,40 6,9 1.280 13,79 5,1 goed nee 
         

 
De gemeten pH en EC zijn normale waarden voor een natuurlijke situatie in deze omgeving.  
 
In het grondwater is een hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke troebelheid verwacht 
wordt (≥10 NTU). Het grondwater heeft voldoende rusttijd gehad na plaatsing (minimaal een 
week). Ook is het grondwater zorgvuldig en met een voldoende laag debiet (≤0,1 l/min) afge-
pompt voorafgaand aan de bemonstering, zodat de grondwaterstand slechts gering is gedaald 
tijdens het afpompen (< 50 cm). Daarom wordt aangenomen dat er geen sprake is geweest van 
een verstoord bodemevenwicht tijdens de monsterneming. Tevens wordt aangenomen dat de 
gemeten waarde voor troebelheid een natuurlijke oorzaak heeft (zwevende stoffen als lutum of 
silt in het grondwater). Zwevende delen kunnen leiden tot verhoogde meetwaarden in het 
grondwater als gevolg van matrix-storingen bij de analyse en ab- en adsorptie van organische 
verbindingen en zware metalen aan deze zwevende delen. 
 
De meetresultaten van het grondwater hebben geen aanleiding gegeven tot het bijstellen van het 
onderzoeksprogramma. 
  



                                                        Rapport 18KL435 
 

12

5.2. Toetsingskader 
Om de mate van verontreiniging van de bodem te kunnen beoordelen, zijn de chemische analy-
seresultaten van de grond en het grondwater getoetst aan de richtlijnen die zijn opgesteld door 
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013, Staats-
courant 27 juni 2013, nr. 16675). Ten behoeve van deze toetsing wordt gebruik gemaakt van de 
begrippen achtergrond-, streef- en interventiewaarde. 
 
De achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bo-
demkwaliteit en geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' 
wordt genoemd. Deze achtergrondwaarden zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze 
voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden 
geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht. De streefwaarde (S) 
geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wèl en waaronder géén sprake is van 
een aantoonbare verontreiniging. 
 
De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater 
aan waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, dier en plant heeft, in 
ernstige mate kunnen zijn verminderd. In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging indien de gemiddelde concentratie aan één stof de interven-
tiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m3 grond/slib of voor het grondwater in tenminste 100 
m3 bodemvolume. 
 
Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van de in-
terventiewaarde voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen betrouwbare uitspraak 
worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit eerste onderzoek dan ook 
geen conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of niet ernstig zijn van het verontrei-
nigingsgeval. 
 
Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen. Deze index is als volgt berekend: In-
dex = (GSSD - AW) / (I - AW). Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestan-
daardiseerde meetwaarde (GSSD) lager is dan de achtergrondwaarde. Bij een index boven de 1 
ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de interventiewaarde. Een index tussen de 0 en 
0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een 
index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interven-
tiewaarde ligt (overschrijding voormalige tussenwaarde). Afhankelijk van de specifieke situatie 
kan dit aanleiding geven voor het uitsplitsen van een mengmonster en/of het uitvoeren van een 
nader onderzoek. Met een nader bodemonderzoek kan de ernst en spoedeisendheid van het ge-
val worden vastgesteld. Een nader onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indi-
catie bestaat dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
 
Bij de toetsing worden de gemeten gehalten aan de hand van geanalyseerde of geschatte gehal-
ten organische stof en lutum met BOTOVA-gevalideerde software omgerekend naar zogenaam-
de standaardbodemcondities (bodem met 10% organische stof en 25% lutum). Deze gestandaar-
diseerde meetwaarden worden vergeleken met de vaste normwaarden. 
 
Door een aantal wijzigingen in de Regeling Bodemkwaliteit zijn per 1 april 2009 de normen 
voor barium in grond tijdelijk buiten werking gesteld. Als blijkt dat verhoogde gehalten aan 
barium worden veroorzaakt door antropogene bronnen, kan het bevoegd gezag dit gehalte be-
oordelen aan de voormalige interventiewaarden. 
 
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). 
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5.3. Analyseresultaten verkennend asbestonderzoek NEN 5707 
De resultaten zijn getoetst aan het integrale beleid voor asbest in bodem, grond en 
puin(granulaat). De interventiewaarde bodemsanering voor asbest en de restconcentratienorm 
voor asbesthoudende bulkmaterialen is vastgesteld op 100 mg/kg (gewogen). Met “gewogen” 
wordt bedoeld de concentratie serpentijnasbest vermeerderd met tienmaal de concentratie amfi-
boolasbest. Indien de grens van 0,5 maal de interventiewaarde van 100 mg/kg ds (= 50 mg/kg 
ds) aan asbest wordt overschreden is nader onderzoek gewenst. 
 
In tabel 5 is de totale hoeveelheid asbest in grond opgenomen. In de analyserapporten (bijlage 3) 
zijn de gemeten concentraties aan asbest in de fijne fractie (delen kleiner dan 20 mm) weerge-
geven. 
 
Tabel 5: Totale hoeveelheid asbest in mg/kg ds per RE 
Monster 
 

Omgerekend gewicht asbest  
in mg/kg ds 

Geanalyseerd gewicht asbest 
in mg/kg ds 

Totaal gewicht asbest  
in mg/kg ds 

    
RE1 0,0 10 10 
RE2 0,0 <1 <1 
RE3 0,0 6 6 

    

5.4. Analyseresultaten verkennend bodemonderzoek NEN5740 
In de tabellen 6 en 7 wordt een samenvatting weergegeven van de toetsingsresultaten van res-
pectievelijk grond en grondwater. De volledige toetsingstabellen met alle analyseresultaten, 
omgerekende analyseresultaten (GSSD) en de bijbehorende toetsingsresultaten (waarden kleiner 
dan de detectielimiet zijn niet omgerekend) zijn opgenomen in bijlage 4. De analyserapporten 
zijn opgenomen in bijlage 3. 
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Tabel 6: Samenvatting toetsingsresultaten grond(meng)monsters (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders vermeld) 
 Parameters Resultaat GSSD AW I T index Toets oordeel 
MM1 (0,0-0,5 m-mv)        
Samenstelling: som aldrin, dieldrin en endrin (in µg)   122 15 4000 0,027 > AW en <= T 
3+4+9+10+11+12+13+14 overige parameters NEN-pakket - - - - - < AW 
+15+16 overige parameters OCB- pakket - - - - - < AW 
        
MM2 (0,0-0,5 m-mv)        
Samenstelling: Zink (Zn) 64 152 140 720 0,02 > AW en <= T 
1+7+8+17+18+19+20+21 Lood (Pb) 97 153 50 530 0,21 > AW en <= T 
+23 som 2,4'- en 4,4'-DDE (in µg)   104 100 2300 0,0018 > AW en <= T 
 som aldrin, dieldrin en endrin (in µg)   55,5 15 4000 0,01 > AW en <= T 
 som 2,4'- en 4,4'-DDD (in µg)   25 20 34000 0 > AW en <= T 
 overige parameters NEN-pakket - - - - - < AW 
 overige parameters OCB- pakket - - - - - < AW 
        
MM3 (0,0-0,5 m-mv)        
Samenstelling: Kobalt (Co) 4,6 16,2 15 190 0,0069 > AW en <= T 
2+24+25+26+27+28+29 Lood (Pb) 38 59,8 50 530 0,02 > AW en <= T 
+30 som 2,4'- en 4,4'-DDT (in µg)   675 200 1700 0,32 > AW en <= T 
 som aldrin, dieldrin en endrin (in µg)   142 15 4000 0,032 > AW en <= T 
 som 2,4'- en 4,4'-DDD (in µg)   132 20 34000 0,0033 > AW en <= T 
 som 2,4'- en 4,4'-DDE (in µg)   244 100 2300 0,065 > AW en <= T 
 overige parameters NEN-pakket - - - - - < AW 
 overige parameters OCB- pakket - - - - - < AW 
        
MM4 (0,0-0,5 m-mv)        
Samenstelling: Cadmium (Cd) 0,45 0,77 0,6 13 0,014 > AW en <= T 
101+102+104+202+203 Kwik (Hg) 0,11 0,16 0,15 36 0 > AW en <= T 
205+301+302+303+305 Zink (Zn) 220 522 140 720 0,66 > T en <= I 
 Lood (Pb) 160 252 50 530 0,42 > AW en <= T 
 som 2,4'- en 4,4'-DDD (in µg)   74 20 34000 0,0016 > AW en <= T 
 som aldrin, dieldrin en endrin (in µg)   142 15 4000 0,032 > AW en <= T 
 PAK som 10 (VROM)   2,49 1,5 40 0,026 > AW en <= T 
 som 2,4'- en 4,4'-DDT (in µg)   1530 200 1700 0,89 > T en <= I 
 som 2,4'- en 4,4'-DDE (in µg)   610 100 2300 0,23 > AW en <= T 
 overige parameters NEN-pakket - - - - - < AW 
 overige parameters OCB- pakket - - - - - < AW 
        
MM5 (0,5-1,5 m-mv)        
Samenstelling: 1+3+4+9 parameters NEN-pakket - - - - - < AW 
        
MM6 (0,5-2,0 m-mv)        
Samenstelling:2+7+8+ parameters NEN-pakket - - - - - < AW 
102+202+302        
        
MM7 (1,0-2,0 m-mv)        
Samenstelling: 1+3+5+6+ parameters NEN-pakket - - - - - < AW 
7+202        
        
AW Achtergrondwaarde 
I Interventiewaarde 
GSSD Gestandaardiseerde meetwaarde 
T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Achtergrondwaarde en Interventiewaarde 
Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index' 
Index < 0 GStandaard < AW 
0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de AW en de oude T 
0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I 
Index > 1 I overschreden 
- Geen verhoogde gehalten ten opzichte van de achtergrondwaarden  
NEN-pakket Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn);  PCB’s;  minerale olie (GC);  PAK som 10 
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Tabel 7:  Samenvatting toetsingsresultaten grondwatermonster (gehalten in µg/l, tenzij anders vermeld)  
 Parameters Resultaat GSSD SW I T index Toets oordeel 
Peilbuis 01        
Filterstelling: 3,00-4,00 m-mv barium (Ba) 180 180 50 625 0,23 > SW en <= T 
 overige parameters NEN-pakket - - - - - < SW 
 parameters OCB- pakket - - - - - < SW 
        
Peilbuis 02        
Filterstelling: 3,00-4,00 m-mv barium (Ba) 64 64 50 625 0,024 > SW en <= T 
 overige parameters NEN-pakket - - - - - < SW 
 parameters OCB- pakket - - - - - < SW 
        
Peilbuis 03        
Filterstelling: 3,00-4,00 m-mv barium (Ba) 170 170 50 625 0,2 > SW en <= T 
 overige parameters NEN-pakket - - - - - < SW 
 parameters OCB- pakket - - - - - < SW 
        
SW Streefwaarde 
I Interventiewaarde 
GSSD Gestandaardiseerde meetwaarde 
T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde 
Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index' 
Index < 0 GStandaard < SW 
0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de SW en de oude T 
0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I 
Index > 1 I overschreden 
- Geen verhoogde gehalten ten opzichte van de streefwaarden  
NEN-pakket zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn);  vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, 

xylenen, naftaleen en styreen) ;  minerale olie (GC); vluchtige organische halogeenverbindingen  

5.5. Uitsplitsing mengmonsters MM4  
In mengmonster MM4 van de bovengrond zijn, naast enkele licht verhoogde gehalten aan cad-
mium, kwik, lood, PAK, som aldrin, dieldrin en endrin, som 2,4- en 4,4-DDD en som 2,4- en 
4,4-DDE, matig verhoogde gehalten aan zink en som 2,4- en 4,4-DDT geconstateerd.  
 
Om na te gaan wat het gehalte per deelmonster aan zink en 2,4- en 4,4-DDT is, is besloten de 
deelmonsters van MM4 separaat te laten analyseren op het gehalte aan zink en aan OCB`s.  
 
De samenstelling van de grondmonsters is vermeld in tabel 8. Tabel 9 geeft een overzicht van 
de toetsingsresultaten van de grondmonsters. De volledige toetsingstabellen met alle analysere-
sultaten, omgerekende analyseresultaten (GSSD) en de bijbehorende toetsingsresultaten (waar-
den kleiner dan de detectielimiet zijn niet omgerekend) zijn opgenomen in bijlage 4. De analy-
serapporten zijn opgenomen in bijlage 3. 
 
Tabel 8: Samenstelling grond(meng)monsters 

Oorspronkelijk 
grond(meng)monster 

 
Samengesteld uit boringen Diepte (m-mv) Opmerking 

    
MM4 101 (M8) 0,0-0,5 - 
 102 (M9) 0,0-0,5 - 
 104 (M10) 0,0-0,5 - 
 202 (M11) 0,0-0,5 - 
 203 (M12) 0,0-0,5 - 
 205 M13) 0,0-0,5 - 
 301 (M14) 0,0-0,5 - 
 302 (M15) 0,0-0,5 - 
 303 (M16) 0,0-0,5 - 
 305 (M17) 0,0-0,5 - 
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Tabel 9: Samenvatting toetsingsresultaten grond(meng)monsters (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders vermeld) 
 Parameters Resultaat GSSD AW I T index Toets oordeel 
M8 (0,0-0,5 m-mv) Zink (Zn) 310 736 140 720 1,03 > I 
Samenstelling: 101 beta-HCH 0,0031 15,5 2 1600 0,0084 > AW en <= T 
 gamma-HCH 0,0029 14,5 3 1200 0,0096 > AW en <= T 
 alfa-Endosulfan 0,025 125 0,9 4000 0,031 > AW en <= T 
 som 2,4'- en 4,4'-DDT   357 200 1700 0,1 > AW en <= T 
 som 2,4'- en 4,4'-DDD   41 20 34000 0 > AW en <= T 
 som aldrin, dieldrin en endrin   82 15 4000 0,017 > AW en <= T 
 som 2,4'- en 4,4'-DDE   208 100 2300 0,049 > AW en <= T 
        
M9 (0,0-0,5 m-mv) Zink (Zn) 450 1068 140 720 1,6 > I 
Samenstelling: 102 som 2,4'- en 4,4'-DDT   302 200 1700 0,068 > AW en <= T 
 som 2,4'- en 4,4'-DDE   128 100 2300 0,013 > AW en <= T 
 som aldrin, dieldrin en endrin   48 15 4000 0,0083 > AW en <= T 
 som 2,4'- en 4,4'-DDD   35,5 20 34000 0 > AW en <= T 
        
M10 (0,0-0,5 m-mv) Zink (Zn) 150 356 140 720 0,37 > AW en <= T 
Samenstelling: 104 som aldrin, dieldrin en endrin   92 15 4000 0,019 > AW en <= T 
 som 2,4'- en 4,4'-DDT   4800 200 1700 3,07 > I 
 som 2,4'- en 4,4'-DDE   1066 100 2300 0,44 > AW en <= T 
 som 2,4'- en 4,4'-DDD   336 20 34000 0,0093 > AW en <= T 
        
M11 (0,0-0,5 m-mv) Zink (Zn) 83 197 140 720 0,098 > AW en <= T 
Samenstelling: 202 som aldrin, dieldrin en endrin   67 15 4000 0,013 > AW en <= T 
        
M12 (0,0-0,5 m-mv) Zink (Zn) 35 83,1 140 720 -1 <= AW 
Samenstelling: 203 Hexachloorbenzeen (HCB) 0,0049 24,5 8,5 2000 0,008 > AW en <= T 
 som aldrin, dieldrin en endrin   67 15 4000 0,013 > AW en <= T 
        
M13 (0,0-0,5 m-mv) Zink (Zn) 28 66,4 140 720 -1 <= AW 
Samenstelling: 205 Hexachloorbenzeen (HCB) 0,0043 21,5 8,5 2000 0,0065 > AW en <= T 
 som aldrin, dieldrin en endrin   48,5 15 4000 0,0084 > AW en <= T 
        
M14 (0,0-0,5 m-mv) Zink (Zn) 160 380 140 720 0,41 > AW en <= T 
Samenstelling: 301 beta-HCH 0,0012 6 2 1600 0,0025 > AW en <= T 
 gamma-HCH 0,0013 6,5 3 1200 0,0029 > AW en <= T 
 alfa-Endosulfan 0,032 160 0,9 4000 0,04 > AW en <= T 
 som aldrin, dieldrin en endrin   247 15 4000 0,058 > AW en <= T 
 som 2,4'- en 4,4'-DDT   3750 200 1700 2,37 > I 
 som 2,4'- en 4,4'-DDE   1418 100 2300 0,6 > T en <= I 
 som 2,4'- en 4,4'-DDD   292 20 34000 0,008 > AW en <= T 
        
M15 (0,0-0,5 m-mv) Zink (Zn) 140 332 140 720 0,33 > AW en <= T 
Samenstelling: 302 alfa-Endosulfan 0,037 185 0,9 4000 0,046 > AW en <= T 
 som aldrin, dieldrin en endrin   268 15 4000 0,063 > AW en <= T 
 som 2,4'- en 4,4'-DDT   3290 200 1700 2,06 > I 
 som 2,4'- en 4,4'-DDD   271 20 34000 0,0074 > AW en <= T 
 som 2,4'- en 4,4'-DDE   1066 100 2300 0,44 > AW en <= T 
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Vervolg tabel 9: Samenvatting toetsingsresultaten grond(meng)monsters (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders 
vermeld) 

 Parameters Resultaat GSSD AW I T index Toets oordeel 
M16 (0,0-0,5 m-mv) Zink (Zn) 310 736 140 720 1,03 > I 
Samenstelling: 303 alfa-HCH < 0,01 35 1 17000 0,002 > AW en <= T 
 beta-HCH < 0,01 35 2 1600 0,02 > AW en <= T 
 gamma-HCH < 0,01 35 3 1200 0,027 > AW en <= T 
 Heptachloor < 0,01 35 0,7 4000 0,0086 > AW en <= T 
 alfa-Endosulfan < 0,01 35 0,9 4000 0,0085 > AW en <= T 
 som 2,4'- en 4,4'-DDT   2415 200 1700 1,48 > I 
 som chloordaan    70 2 4000 0,017 > AW en <= T 
 som heptachloorepoxide    70 2 4000 0,017 > AW en <= T 
 som 2,4'- en 4,4'-DDE   585 100 2300 0,22 > AW en <= T 
 som 2,4'- en 4,4'-DDD   280 20 34000 0,0077 > AW en <= T 
 som aldrin, dieldrin en endrin   205 15 4000 0,048 > AW en <= T 
        
M17 (0,0-0,5 m-mv) Zink (Zn) 310 736 140 720 1,03 > I 
Samenstelling: 305 som 2,4'- en 4,4'-DDD   79,5 20 34000 0,0018 > AW en <= T 
 som 2,4'- en 4,4'-DDT   620 200 1700 0,28 > AW en <= T 
 som aldrin, dieldrin en endrin   45,5 15 4000 0,0077 > AW en <= T 
 som 2,4'- en 4,4'-DDE   224 100 2300 0,056 > AW en <= T 
        
AW Achtergrondwaarde 
I Interventiewaarde 
GSSD Gestandaardiseerde meetwaarde 
T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Achtergrondwaarde en Interventiewaarde 
Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index' 
Index < 0 GStandaard < AW 
0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de AW en de oude T 
0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I 
Index > 1 I overschreden 
- Geen verhoogde gehalten ten opzichte van de achtergrondwaarden  
NEN-pakket Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn);  PCB’s;  minerale olie (GC);  PAK som 10 
  

5.6. Toelichting analyseresultaten 
Op basis van de veldwaarnemingen en de analyseresultaten kan de bodemkwaliteit als volgt 
worden toegelicht: 
 
Grond 
Verkennend asbestonderzoek NEN 5707 
In de opgegraven grond en bemonsterde grond is zintuigelijk geen asbest verdacht materiaal 
waargenomen. Analytisch is ter plaatse van RE1, RE2 en RE3 respectievelijk 10, <1,0 en 6 
mg/kg droge stof geconstateerd. De gewogen asbestconcentratie van RE1, RE2 en RE3 liggen 
ruim onder de grens van 0,5 maal de interventiewaarde (=50 mg/kg ds). 
 
Voor de volledigheid dient te worden vermeld dat bij analyse van mengmonsters de gehalten bij 
separate analyse van individuele deelmonsters zowel hoger als lager kunnen uitvallen. 
 
Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 
In mengmonster MM1 (0,0-0,5 m-mv) zijn de gehalten aan som aldrin, dieldrin en endrin ver-
hoogd zijn aangetoond ten opzichte van de achtergrondwaarden.  
 
In mengmonster MM2 (0,0-0,5 m-mv) zijn de gehalten aan zink, lood, som aldrin, dieldrin en 
endrin, som 2,4’- en 4,4’-DDD en som 2,4’- en 4,4’-DDE verhoogd aangetoond ten opzichte 
van de achtergrondwaarden.  
 
In mengmonster MM3 (0,0-0,5 m-mv) zijn de gehalten aan kobalt, lood, som aldrin, dieldrin en 
endrin, som 2,4’- en 4,4’-DDD, som 2,4’- en 4,4’-DDE en som 2,4’- en 4,4’-DDT verhoogd 
aangetoond ten opzichte van de achtergrondwaarden. 
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In mengmonster MM4 (0,0-0,5 m-mv) zijn de gehalten aan cadmium, kwik, lood, PAK, som 
2,4'- en 4,4'-DDD, som aldrin, dieldrin en endrin  en som 2,4'- en 4,4'-DDE verhoogd aange-
toond ten opzichte van de achtergrondwaarden. Tevens zijn er ten opzichte van de tussenwaarde 
verhoogde gehalten aan zink en som 2,4'- en 4,4'-DDT geconstateerd.  
 
Na separate analyse van de betreffende deelmonsters van MM4 (deelmonsters M8 t/m M17) is 
analytisch gebleken dat: 

- In de opgeboorde bovengrond (0,0 tot 0,5 m-mv) van boring 101 licht verhoogde gehalten 
aan beta-HCH, gamma-HCH, alfa-Endosulfan, som aldrin, dieldrin en endrin, som 2,4- en 
4,4-DDT, som 2,4- en 4,4-DDD en som 2,4- en 4,4-DDE en een sterk verhoogd gehalte 
aan zink is aangetoond; 

- In de opgeboorde bovengrond (0,0 tot 0,5 m-mv) van boring 102 zijn licht verhoogde ge-
halten aan som aldrin, dieldrin en endrin, som 2,4- en 4,4-DDD, som 2,4- en 4,4-DDE, 
som 2,4- en 4,4-DDT en is er een sterk verhoogd gehalte aan zink geconstateerd; 

- In de opgeboorde bovengrond (0,0 tot 0,5 m-mv) van boring 104 zijn licht verhoogde ge-
halten aan som aldrin, dieldrin en endrin, som 2,4- en 4,4-DDD, som 2,4- en 4,4-DDE, 
zink en is er een sterk verhoogd gehalte aan som 2,4- en 4,4-DDT geconstateerd; 

- In de opgeboorde bovengrond (0,0 tot 0,5 m-mv) van boring 202 zijn licht verhoogde ge-
halten aan som aldrin, dieldrin en endrin en zink geconstateerd; 

- In de opgeboorde bovengrond (0,0 tot 0,5 m-mv) van boring 203 en 205 zijn licht ver-
hoogde gehalten aan som aldrin, dieldrin en endrin en hexachloorbenzeen geconstateerd; 

- In de opgeboorde bovengrond (0,0 tot 0,5 m-mv) van boring 301 zijn licht verhoogde ge-
halten aan beta-HCH, gamma-HCH, alfa-Endosulfan, som aldrin, dieldrin en endrin, som 
2,4- en 4,4-DDD en zink geconstateerd. Tevens is er een matig verhoogd gehalte aan som 
2,4- en 4,4-DDE en is er een sterk verhoogd gehalte aan som 2,4- en 4,4-DDT geconsta-
teerd; 

- In de opgeboorde bovengrond (0,0 tot 0,5 m-mv) van boring 302 zijn licht verhoogde ge-
halten aan alfa-Endosulfan, som aldrin, dieldrin en endrin, som 2,4- en 4,4-DDD, som 
2,4- en 4,4-DDE, zink en is er een sterk verhoogd gehalte aan som 2,4- en 4,4-DDT ge-
constateerd; 

- In de opgeboorde bovengrond (0,0 tot 0,5 m-mv) van boring 303 zijn licht verhoogde ge-
halten aan alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, heptachloor, alfa-Endosulfan, som 
chloordaan, som heptachloorepoxide, som aldrin, dieldrin en endrin, som 2,4- en 4,4-
DDD en som 2,4- en 4,4-DDE geconstateerd. Tevens zijn er sterk verhoogde gehalten aan 
zink en som 2,4- en 4,4-DDT geconstateerd; 

- In de opgeboorde bovengrond (0,0 tot 0,5 m-mv) van boring 305 zijn licht verhoogde ge-
halten aan som aldrin, dieldrin en endrin, som 2,4- en 4,4-DDD, som 2,4- en 4,4-DDE, 
som 2,4- en 4,4-DDT en is er een sterk verhoogd gehalte aan zink geconstateerd. 

 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn in mengmonsters MM5 (0,5-2,0 m-mv), MM6 (0,5-
2,0 m-mv) en MM7 (1,0-2,0 m-mv), geen verhoogde gehalten ten opzichte van de achtergrond-
waarden aangetoond met de onderzochte componenten. 
 
De licht verhoogde gehalten met zware metalen en PAK en het sterk verhoogde gehalte aan zink 
(MM4) hangen vermoedelijk samen met het langdurig menselijk gebruik van het terrein. In de 
bebouwde omgeving worden regelmatig dergelijke gehalten aangetroffen. 
 
De licht verhoogde gehalten aan som aldrin, dieldrin en endrin, som 2,4’- en 4,4’-DDD, som 
2,4’- en 4,4’-DDE en som 2,4’- en 4,4’-DDT en het sterk verhoogde gehalte aan som 2,4'- en 
4,4'-DDT (in MM4) kunnen waarschijnlijk worden toegeschreven aan de activiteiten van voor-
malige kwekerij, waarbij mogelijk in het verleden chloorhoudende bestrijdingsmiddelen zijn 
toegepast. 
 
Voor de volledigheid dient te worden vermeld dat bij analyse van mengmonsters de gehalten bij 
separate analyse van individuele deelmonsters zowel hoger als lager kunnen uitvallen. 
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Grondwater 
Analytisch zijn in het grondwater ter plaatse van peilbuizen 01, 02 en 03 ten opzichte van de 
streefwaarde, verhoogde gehalten aan barium aangetoond. 
 
De licht verhoogde gehalten aan barium in het grondwater kunnen mogelijk worden toegeschre-
ven aan de natuurlijke samenstelling van regionaal aanwezige sedimenten. In de loop der tijd is 
het sedimentmateriaal verweerd waarbij het aanwezige barium is uitgespoeld naar het grondwa-
ter, waar het momenteel als een van nature verhoogde achtergrondconcentratie wordt aangetrof-
fen. 
 
De gemeten zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (EC) zijn niet afwijkend voor het plaatselijke 
bodemtype. 
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6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

6.1. Samenvatting 
In opdracht van  een verkennend bodem- en asbeston-
derzoek uitgevoerd op de locatie Meenteweg  69 te Schildwolde. In het uitgevoerde bodemon-
derzoek is door middel van de bemonstering en analyse van grond en grondwater de milieuhy-
giënische bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vastgesteld. 
 
Van de bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie is het volgende beeld verkregen: 
Verkennend asbestonderzoek NEN5707 
 In de opgegraven grond en bemonsterde grond is zintuigelijk geen asbest verdacht materiaal 

waargenomen. Analytisch is ter plaatse van RE1, RE2 en RE3 respectievelijk 10, <1,0 en 6 
mg/kg droge stof geconstateerd. De gewogen asbestconcentratie liggen ruim onder de grens 
van 0,5 maal de interventiewaarde (=50 mg/kg ds). 
 

Verkennend bodemonderzoek NEN5740 
 Analytisch zijn in grondmengmonster MM1 (0,0-0,5 m-mv) licht verhoogde gehalten aan 

som aldrin, dieldrin en endrin geconstateerd; 
 Analytisch zijn in grondmengmonster MM2 (0,0-0,5 m-mv) licht verhoogde gehalten aan 

zink, lood, som aldrin, dieldrin en endrin, som 2,4’- en 4,4’- DDD en som 2,4’- en 4,4’- 
DDE geconstateerd; 

 Analytisch zijn in grondmengmonster MM3 (0,0-0,5 m-mv) licht verhoogde gehalten aan 
kobalt, lood, som aldrin, dieldrin en endrin, som 2,4’- en 4,4’- DDD, som 2,4’- en 4,4’- DDE 
en som 2,4’- en 4,4’- DDT geconstateerd; 

 Analytisch zijn in grondmengmonster MM4 (0,0-0,5 m-mv) licht verhoogde gehalten aan 
cadmium, kwik, lood, PAK, som 2,4'- en 4,4'-DDD, som aldrin, dieldrin en endrin en som 
2,4'- en 4,4'-DDE en matig verhoogde gehalten aan zink en som 2,4'- en 4,4'-DDT geconsta-
teerd. Na separate analyse is gebleken dat in M8, M9, M16, M17 (bodemlaag 0,0-0,5 m-mv 
van boringen 101, 102, 303 en 305) sterk verhoogde gehalten aan zink zijn aangetoond. In 
M10, M14, M15 en M16 (bodemlaag 0,0-0,5 m-mv van boringen 104, 301, 302, 303) sterk 
verhoogde gehalten aan som 2,4'- en 4,4'-DDT. Daarnaast is ter plaatse van boring 301 
(M14) een matig verhoogd gehalte aan 2,4'- en 4,4'-DDE geconstateerd. De overige gecon-
stateerde gehalten van het OCB pakket en/of het gehalte aan zijn maximaal licht verhoogd 
aangetoond; 

 Analytisch zijn in grondmengmonster MM5 (0,5-2,0 m-mv) geen verhoogde gehalten met de 
onderzochte parameters geconstateerd; 

 Analytisch zijn in grondmengmonster MM6 (0,5-2,0 m-mv) geen verhoogde gehalten met de 
onderzochte parameters geconstateerd; 

 Analytisch zijn in grondmengmonster MM7 (1,0-2,0 m-mv) geen verhoogde gehalten met de 
onderzochte parameters geconstateerd; 

 Analytisch zijn in het grondwater in peilbuizen 01, 02 en 03 licht verhoogde gehalten aan 
barium geconstateerd. 
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6.2. Conclusies en aanbevelingen 
Verkennend asbestonderzoek (NEN 5707) 
Gezien de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de voor de onderzoekslocatie 
opgestelde hypothese “verdachte locatie”, juist is. Er zijn immers in de bodem ter plaatse van 
RE1 (10 mg/kg) en RE3 (6 mg/kg) op het perceel, op basis van analytische waarnemingen, ver-
hoogde gehalten aan asbest aangetroffen. De geconstateerde verhoogde gehalten liggen ruim 
onder de grens van 0,5 maal de interventiewaarde (=50 mg/kg ds). De hypothese verdachte lo-
catie voor RE1 en RE3 kan aanvaard worden, dit gezien het feit dat analytisch asbest is gecon-
stateerd. Omdat er ter plaatse van RE2 geen asbest is geconstateerd kan de verdachte hypothese 
verworpen worden. 
 
Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) 
Gezien de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de voor de onderzoekslocatie 
opgestelde hypothese “niet verdachte locatie”, formeel gezien niet juist is. Er zijn immers op de 
locatie enkele licht tot sterk verhoogde gehalten aangetroffen.  
 
In mengmonster 4 van de bovengrond zijn matig verhoogde gehalten aan zink en som 2,4'- en 
4,4'-DDT geconstateerd. Uit de analyse resultaten van de separate analyses is gebleken dat in de 
bovengrond rondom de garage (boringen 301, 302, 303 en 305) een matig verhoogd gehalte aan 
som 2,4'- en 4,4'-DDE (alleen boring 301) en sterk verhoogde gehalten aan som 2,4'- en 4,4'-
DDT en/of zink zijn aangetoond. Daarnaast zijn ter plaatse van de voormalige schuur, ter plaat-
se van de boringen 101 en 102 sterk verhoogde gehalten aan zink en ter plaatse van boring 104 
is en sterk verhoogd gehalte aan som 2,4'- en 4,4'-DDT in de bovengrond geconstateerd. 
 
De overige geconstateerde verhoogde gehalten liggen onder de indexwaarde van 0,5 en/of inter-
ventiewaarde en vormen géén aanleiding tot het instellen van een nader bodemonderzoek. 
 
Resumé 
De matig tot sterk verhoogde gehalten bevinden zich in elk geval in de bodemlaag 0,0 tot 0,5 m-
mv ter plaatse van de voormalige schuur en rondom de garage welke achter de woning is gesitu-
eerd. De bodemlaag 0,5 tot 1,0 m-mv ter plaatse van het perceel is niet onderzocht, waardoor 
niet kan worden geconcludeerd of ook deze bodemlaag ook is verontreinigd met concentraties 
boven de tussenwaarde. Tevens dienen de verontreinigingen nog in horizontale richting te wor-
den afgeperkt. Om een exacte omvang van de hoeveelheid grond op het perceel met verhoogde 
gehalten aan som 2,4'- en 4,4'-DDE, som 2,4'- en 4,4'-DDT en/of zink boven de tussenwaarde te 
kunnen doen wordt aanbevolen een nader onderzoek uit te voeren.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten bestaan er, vanuit milieuhygiënisch oogpunt gezien, be-
lemmeringen ten aanzien van de afgifte van een omgevingsvergunning ten behoeve van de ge-
plande bouwactiviteiten op het terrein en de voorgenomen bestemmingswijziging. 
 
Hergebruik van grond 
Voor de volledigheid kan nog worden vermeld dat de grond naar verwachting niet als schone 
grond kan worden hergebruikt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit een indicatieve toet-
sing aan de Regeling en het Besluit Bodemkwaliteit betreft; het uitgevoerde onderzoek betreft 
immers geen partijkeuring conform BRL SIKB 1000, protocol 1001. Voor grond welke op het 
perceel wordt toegepast gelden ons inziens, gezien de geringe overschrijding(en) ten opzichte 
van de achtergrondwaarden, geen gebruiksbeperkingen. 
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6.3. Slotopmerking 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de huidige inzichten en 
algemeen gebruikelijke methoden. Hoewel het verrichte veldonderzoek, zoals ieder milieutech-
nisch onderzoek, steekproefsgewijs is uitgevoerd, is ernaar gestreefd om representatieve mon-
sters te verkrijgen. Het is echter nooit uit te sluiten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voor-
komen. Klijn Bodemonderzoek B.V. acht zich niet aansprakelijk voor de schade die hieruit 
voort kan vloeien. 
 
Het uitgevoerde onderzoek is een momentopname, waardoor de onderzoeksresultaten een be-
perkte geldigheid hebben. Beïnvloeding van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kun-
nen vinden na uitvoering van een onderzoek, bijvoorbeeld door het bouwrijp maken van de 
locatie, aanvoer van grond van elders zonder kwaliteitsgegevens of verspreiding van verontrei-
nigingen van verder gelegen terreinen via het grondwater. Naarmate de periode tussen uitvoe-
ring van het onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, zal meer voorzichtigheid 
betracht moeten worden bij het gebruik van de gegevens. 
 
De conclusies zijn deels gebaseerd op de analyse van gegevens die door de opdrachtgever en 
derden zijn verstrekt. Wij nemen daarom geen verantwoording voor de gevolgen van fouten 
door verzuiming in informatie of factoren dan wel informatie die niet toegankelijk was voor 
ons, of die wij niet hebben kunnen achterhalen in het normale verloop van het onderzoek. 



      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bijlage 1: Ligging van de locatie en kadastrale kaart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 18KL435

12345
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 22 oktober 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
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Schaal 1:2000
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Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Omgevingskaart Klantreferentie: 18KL435
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Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Slochteren S 293
Meenteweg 69, 9626BE Schildwolde
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Bijlage 2: Boorprofielen en legenda 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek M eent ew eg 6 9  t e  Schildw olde
projectcode 1 8 KL4 3 5

datum 0 5 -1 2 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1  van 8

0 1 gras, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 8 6 3 .0 9
y 5 8 4 5 6 2 .0 7

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, ow: geen, 
edelm an

-50
zand, zwak silt ig, neut raal bruin, wit , 
ow: geen, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, ow: geen, edelm an

-150
klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
bruin, ow: geen, edelm an

-200
klei, m at ig zandig, neut raal grijs, ow: 
geen, edelm an

-250
zand, zwak silt ig, neut raal grijs, ow: 
geen, edelm an

-300
zand, zwak silt ig, neut raal grijs, ow: 
geen, edelm an

-350
zand, zwak silt ig, neut raal grijs, ow: 
geen, edelm an

01

02

03

04

0 1

300

400400

200

250

0 2 gras, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 9 2 5 .7 8
y 5 8 4 4 5 3 .0 8

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
edelm an

-50
veen, sterk zandig, donker bruin, ow: 
geen, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, edelm an

-150
klei, sterk zandig, neut raal grijs, ow: 
geen, edelm an

-200
klei, zwak silt ig, neut raal grijs, ow: 
geen, edelm an

01

02

03

04

0 1

300

400

320

120

170

0 3 gras, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 8 0 0 .9 3
y 5 8 4 6 5 8 .2 5

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, ow: geen, 
edelm an

-50
zand, zwak silt ig, neut raal bruin, wit , 
ow: geen, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, ow: geen, edelm an

-150
klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
bruin, ow: geen, edelm an

-200
klei, m at ig zandig, neut raal grijs, ow: 
geen, edelm an

-250
klei, m at ig zandig, neut raal grijs, ow: 
geen, edelm an

-300
klei, sterk zandig, neut raal grijs, ow: 
geen, edelm an

-350
klei, sterk zandig, neut raal grijs, ow: 
geen, edelm an

01

02

03

04

0 1

300

400400

200

250

0 4 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 7 9 2 .7 4
y 5 8 4 6 0 1 .1 3

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal zwart , ow: geen, 
edelm an

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, ow: geen, edelm an

-150
klei, sterk zandig, neut raal grijs, 
bruin, ow: geen, edelm an

01

02

03

04



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek M eent ew eg 6 9  t e  Schildw olde
projectcode 1 8 KL4 3 5

datum 0 5 -1 2 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4
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0 5 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 9 3 8 .4 8
y 5 8 4 5 2 1 .1 2

0

50

100

150

200

0
klei, zwak silt ig, zwak hum eus, licht  
bruin, ow: geen, edelm an

-50
veen, zwak zandig, zwak grindig, 
donker bruin, ow: geen, edelm an

-100
klei, zwak silt ig, neut raal grijs, ow: 
geen, edelm an

-150
klei, zwak silt ig, neut raal grijs, ow: 
geen, edelm an

01

02

03

04

0 6 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 9 8 2 .4 2
y 5 8 4 4 6 4 .0 7

0

50

100

150

200

0
klei, zwak silt ig, zwak hum eus, licht  
bruin, ow: geen, edelm an

-50
veen, zwak zandig, zwak grindig, 
donker bruin, ow: geen, edelm an

-100
klei, zwak silt ig, neut raal grijs, ow: 
geen, edelm an

-150
klei, zwak silt ig, neut raal grijs, ow: 
geen, edelm an

01

02

03

04

0 7 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 8 6 9 .3 9
y 5 8 4 5 1 3 .5 6

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, ow: geen, 
edelm an

-50
zand, zwak silt ig, neut raal bruin, wit , 
ow: geen, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, ow: geen, edelm an

-150
klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
bruin, ow: geen, edelm an

-200
klei, zwak zandig, neut raal grijs, ow: 
geen, edelm an

-250
klei, zwak zandig, neut raal grijs, ow: 
geen, edelm an

-300
klei, sterk zandig, neut raal grijs, ow: 
geen, edelm an

-350
klei, sterk zandig, neut raal grijs, ow: 
geen, edelm an

-400
klei, sterk zandig, neut raal grijs, ow: 
geen, edelm an

-450
klei, sterk zandig, neut raal grijs, ow: 
geen, edelm an

Geen grondwater

01

02

03

04

0 8 bosgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 8 4 6 .1 9
y 5 8 4 6 2 4 .8 6

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, ow: geen, edelm an

-50
leem , zwak zandig, neut raal bruin, 
ow: geen, edelm an

-100
leem , sterk zandig, neut raal geel, 
ow: geen, edelm an

-150
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, edelm an

01

02

03

04



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek M eent ew eg 6 9  t e  Schildw olde
projectcode 1 8 KL4 3 5

datum 0 5 -1 2 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4
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0 9 bosgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 7 5 6 .7 9
y 5 8 4 6 4 4 .1 2

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, ow: geen, 
edelm an

-50
zand, zwak silt ig, neut raal bruin, wit , 
ow: geen, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, ow: geen, edelm an

-150
klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
bruin, ow: geen, edelm an

01

02

03

04

1 0 bosgrond, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 7 7 7 .1 0
y 5 8 4 6 6 4 .7 6

0

50

0
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal geel, ow: geen, 
edelm an

01

1 1 bosgrond, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 7 9 4 .6 3
y 5 8 4 6 8 0 .5 1

0

50

0
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  bruin, ow: geen, edelm an01

1 2 bosgrond, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 7 7 3 .9 5
y 5 8 4 6 2 2 .9 7

0

50

0
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  bruin, ow: geen, edelm an01

1 3 bosgrond, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 7 9 5 .8 9
y 5 8 4 6 4 3 .9 7

0

50

0
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  bruin, ow: geen, edelm an01

1 4 bosgrond, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 8 1 5 .6 3
y 5 8 4 6 5 8 .8 8

0

50

0
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  bruin, ow: geen, edelm an01

1 5 bosgrond, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 8 2 8 .5 5
y 5 8 4 6 4 1 .8 7

0

50

0
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  bruin, ow: geen, edelm an01

1 6 bosgrond, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 8 2 0 .4 6
y 5 8 4 6 1 1 .8 4

0

50

0
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  bruin, ow: geen, edelm an01

1 7 bosgrond, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 8 0 2 .0 9
y 5 8 4 5 9 0 .2 1

0

50

0
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  bruin, ow: geen, edelm an01



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek M eent ew eg 6 9  t e  Schildw olde
projectcode 1 8 KL4 3 5

datum 0 5 -1 2 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4
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1 8 bosgrond, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 8 3 8 .4 2
y 5 8 4 5 4 8 .4 2

0

50

0
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  bruin, ow: geen, edelm an01

1 9 bosgrond, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 8 7 3 .3 8
y 5 8 4 5 9 3 .3 6

0

50

0
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  bruin, ow: geen, edelm an01

2 0 bosgrond, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 8 9 7 .0 1
y 5 8 4 5 6 5 .2 2

0

50

0
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  bruin, ow: geen, edelm an01

2 1 tuin, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 8 6 0 .4 7
y 5 8 4 5 3 3 .7 2

0

50

0
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  bruin, ow: geen, edelm an01

2 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 8 8 3 .9 9
y 5 8 4 5 3 5 .1 9

0

50

0
klei, zwak silt ig, zwak hum eus, ow: 
geen, edelm an01

2 3 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 9 0 0 .1 0 0
y 5 8 4 5 2 7 .6 3

0

50

0
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  bruin, ow: geen, edelm an01

2 4 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 8 9 0 .5 0
y 5 8 4 4 9 1 .0 9

0

50

0
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  bruin, ow: geen, edelm an01

2 5 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 9 1 1 .9 2
y 5 8 4 5 0 9 .5 7

0

50

0
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  bruin, ow: geen, edelm an01

2 6 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 9 0 7 .5 1
y 5 8 4 4 7 3 .6 6

0

50

0
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  bruin, ow: geen, edelm an01

2 7 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 9 4 5 .6 2
y 5 8 4 5 0 9 .5 7

0

50

0
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  bruin, ow: geen, edelm an01
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datum 0 5 -1 2 -2 0 1 8
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2 8 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 9 5 4 .5 5
y 5 8 4 4 9 9 .2 8

0

50

0
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  bruin, ow: geen, edelm an01

2 9 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 9 4 6 .4 6
y 5 8 4 4 3 1 .2 4

0

50

0
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  bruin, ow: geen, edelm an01

3 0 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 9 6 7 .5 7
y 5 8 4 4 8 4 .1 6

0

50

0
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  bruin, ow: geen, edelm an01

1 0 1 bosgrond, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 8 6 5 .3 0
y 5 8 4 5 5 8 .0 8

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
edelm an

01

1 0 2 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 8 6 9 .7 1
y 5 8 4 5 6 0 .1 8

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, ow: geen, 
edelm an

-50
zand, zwak silt ig, neut raal bruin, wit , 
ow: geen, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, ow: geen, edelm an

-150
klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
bruin, ow: geen, edelm an

01

02

03

04

1 0 3 bosgrond, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 8 6 9 .9 7
y 5 8 4 5 5 8 .5 0

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
edelm an

01

1 0 4 bosgrond, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 8 6 8 .0 3
y 5 8 4 5 5 5 .3 5

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
edelm an

01

1 0 5 bosgrond, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 8 6 5 .9 8
y 5 8 4 5 5 6 .8 2

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
edelm an

01



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek M eent ew eg 6 9  t e  Schildw olde
projectcode 1 8 KL4 3 5

datum 0 5 -1 2 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 6  van 8

2 0 1 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 8 7 8 .9 5
y 5 8 4 5 5 8 .0 8

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
edelm an

01

2 0 2 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 8 8 4 .7 2
y 5 8 4 5 5 8 .9 2

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, ow: geen, 
edelm an

-50
zand, zwak silt ig, neut raal bruin, wit , 
ow: geen, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, ow: geen, edelm an

-150
klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
bruin, ow: geen, edelm an

01

02

03

04

2 0 3 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 8 8 9 .4 5
y 5 8 4 5 5 4 .0 9

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
edelm an

01

2 0 4 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 8 8 3 .7 8
y 5 8 4 5 4 9 .4 7

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
edelm an

01

2 0 5 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 8 7 9 .5 8
y 5 8 4 5 5 3 .0 4

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
edelm an

01

3 0 1 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 8 6 8 .6 6
y 5 8 4 5 4 4 .0 1

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
edelm an

01

3 0 2 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 8 7 2 .8 6
y 5 8 4 5 4 7 .7 9

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, ow: geen, 
edelm an

-50
zand, zwak silt ig, neut raal bruin, wit , 
ow: geen, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, ow: geen, edelm an

-150
zand, zwak silt ig, neut raal geel, ow: 
geen, edelm an

01

02

03

04

3 0 3 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 8 7 8 .1 1
y 5 8 4 5 4 1 .4 9

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
edelm an

01



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek M eent ew eg 6 9  t e  Schildw olde
projectcode 1 8 KL4 3 5

datum 0 5 -1 2 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4
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3 0 4 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 8 7 6 .0 1
y 5 8 4 5 3 9 .6 0

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
edelm an

01

3 0 5 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester J.A.Post
x 2 4 9 8 7 4 .1 2
y 5 8 4 5 3 7 .7 1

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
edelm an

01



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

Asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

Bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

Water

OLIE OP W ATER REACTIE (OW )

GEUR INTENSITEIT (GI)

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  Photo Ionisat ie Detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bijlage 3: Analyserapporten 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

12.11.2018Datum
35005721Relatienr
803627Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   803627  / 2 Bodem / Eluaat

Dit rapport, versie 2, vervangt alle voorgaande rapportages. De verandering heeft betrekking op monster(s): 
743578.

/ 2

Opdrachtgever 35005721 KLIJN BODEMONDERZOEK B.V.
Uw referentie 18KL435 Meenteweg 69 te Schildwolde
Opdrachtacceptatie 25.10.18
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KLIJN BODEMONDERZOEK B.V. 
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

743547 743558 743568 743578 / 2 743589

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
MM1, 03: 0-50, 04: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 

11: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50,
16: 0-50

MM2, 01: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 17: 0-50, 
18: 0-50, 19: 0-50, 20: 0-50, 21: 0-50, 23: 0-50

MM3, 02: 0-50, 24: 0-50, 25: 0-50, 26: 0-50, 
27: 0-50, 28: 0-50, 29: 0-50, 30: 0-50

MM4, 101: 0-50, 102: 0-50, 104: 0-50, 202: 0-
50, 203: 0-50, 205: 0-50, 301: 0-50, 302: 0-50, 

303: 0-50, 305: 0-50

MM5, 01: 50-100, 01: 100-150, 03: 50-100, 03: 
100-150, 04: 50-100, 04: 100-150, 09: 50-100, 

09: 100-150

Opdracht   803627  / 2 Bodem / Eluaat

743547
743558
743568
743578
743589

23.10.2018
23.10.2018
23.10.2018
23.10.2018
23.10.2018

Monstername Monsteromschrijving
MM1, 03: 0-50, 04: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50, 16: 0-50

MM2, 01: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 17: 0-50, 18: 0-50, 19: 0-50, 20: 0-50, 21: 0-50, 23: 0-50

MM3, 02: 0-50, 24: 0-50, 25: 0-50, 26: 0-50, 27: 0-50, 28: 0-50, 29: 0-50, 30: 0-50

MM4, 101: 0-50, 102: 0-50, 104: 0-50, 202: 0-50, 203: 0-50, 205: 0-50, 301: 0-50, 302: 0-50, 303: 0-50, 305: 0-50

MM5, 01: 50-100, 01: 100-150, 03: 50-100, 03: 100-150, 04: 50-100, 04: 100-150, 09: 50-100, 09: 100-150

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

++ ++ ++ ++ ++
89,7 89,1 85,8 91,7 88,0

<5,0 <5,0

1,3 2,8

3,9   1,8   

++ ++ ++ ++ ++

<20 26 25 140 <20
<0,20 <0,20 0,21 0,45 <0,20
<3,0 <3,0 4,6 <3,0 <3,0

7,7 7,9 13 14 <5,0
0,08 0,08 0,09 0,11 <0,05

27 97 38 160 15
<1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
<4,0 <4,0 5,2 5,8 4,7

31 64 43 220 28

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,079 <0,050 0,28 <0,050
<0,050 0,084 <0,050 0,28 <0,050
<0,050 0,058 <0,050 0,20 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 0,15 <0,050
<0,050 0,12 <0,050 0,26 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 0,32 <0,050
<0,050 0,15 <0,050 0,67 <0,050
<0,050 0,073 <0,050 0,26 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,35   0,70   0,35   2,5   0,35   

<35 <35 <35 <35 <35
<3 * <3 * <3 * <3 * <3 *

x) x)

#) #) #) #) #)
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Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer



Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

743590 743607

-- --
-- --
-- --

-- --

-- --

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --

Eenheid
MM6, 02: 100-150, 07: 50-100, 07: 100-150, 

08: 150-200, 102: 100-150, 202: 50-100, 202: 
100-150, 302: 100-150

MM7, 01: 150-200, 03: 150-200, 05: 150-200, 
05: 100-150, 06: 100-150, 06: 150-200, 07: 

150-200, 202: 150-200

Opdracht   803627  / 2 Bodem / Eluaat

743590
743607

23.10.2018
23.10.2018

Monstername Monsteromschrijving
MM6, 02: 100-150, 07: 50-100, 07: 100-150, 08: 150-200, 102: 100-150, 202: 50-100, 202: 100-150, 302: 100-150

MM7, 01: 150-200, 03: 150-200, 05: 150-200, 05: 100-150, 06: 100-150, 06: 150-200, 07: 150-200, 202: 150-200

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

++ ++
90,3 88,6
<5,0 <5,0

2,3 7,9

0,8   0,5   

++ ++

<20 <20
<0,20 <0,20
<3,0 4,4
<5,0 <5,0

<0,05 <0,05
19 <10

<1,5 <1,5
<4,0 8,1

20 <20

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
0,35   0,35   

<35 <35
<3 * <3 *

x) x)

#) #)

D
O

C
-1

3-
11

78
21

07
-N

L-
P3

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Pesticiden (OCB's)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

743547 743558 743568 743578 / 2 743589

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
MM1, 03: 0-50, 04: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 

11: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50,
16: 0-50

MM2, 01: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 17: 0-50, 
18: 0-50, 19: 0-50, 20: 0-50, 21: 0-50, 23: 0-50

MM3, 02: 0-50, 24: 0-50, 25: 0-50, 26: 0-50, 
27: 0-50, 28: 0-50, 29: 0-50, 30: 0-50

MM4, 101: 0-50, 102: 0-50, 104: 0-50, 202: 0-
50, 203: 0-50, 205: 0-50, 301: 0-50, 302: 0-50, 

303: 0-50, 305: 0-50

MM5, 01: 50-100, 01: 100-150, 03: 50-100, 03: 
100-150, 04: 50-100, 04: 100-150, 09: 50-100, 

09: 100-150

Opdracht   803627  / 2 Bodem / Eluaat

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

2,4-DDD (ortho, para-DDD)
4,4-DDD (para, para-DDD)
Som DDD (Factor 0,7)

2,4-DDE (ortho, para-DDE)
4,4-DDE (para, para-DDE)
Som DDE (Factor 0,7)

2,4-DDT (ortho, para-DDT)
4,4-DDT (para, para-DDT)
Som DDT (Factor 0,7)

Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)

Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
Telodrin
Som Drins (STI) (Factor 0,7)

alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Som HCH (STI) (Factor 0,7)

1,3-Hexachloorbutadieen
cis-Chloordaan

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

<3 * <3 * <3 * <3 * <3 *
<4 * <4 * <4 * <4 * <4 *
<5 * <5 * <5 * <5 * <5 *
<5 * <5 * <5 * 7 * <5 *
10 * 7 * 7 * 9 * <5 *
<5 * <5 * <5 * <5 * <5 *
<5 * <5 * <5 * <5 * <5 *

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   0,0049   0,0049   0,0049   

<0,0010 0,0011 0,0045 0,0028
0,0013 0,0039 0,022 0,012

0,0020   0,0050 0,027 0,015
<0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0019

0,0076 0,020 0,048 0,12
0,0083   0,021   0,049   0,12
<0,0010 0,0039 0,0050 0,046

0,0041 0,024 0,13 0,26
0,0048   0,028 0,14 0,31

0,015   0,054   0,21   0,44
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

0,023 0,0097 0,027 0,027
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
0,024   0,011   0,028   0,028   

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0028   0,0028   0,0028   0,0028   

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

#) #) #) #) #)

#)

#) #) #)

#)

#) #) #)

#) #) #) #)

#) #) #) #)
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Pesticiden (OCB's)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

743590 743607

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Eenheid
MM6, 02: 100-150, 07: 50-100, 07: 100-150, 

08: 150-200, 102: 100-150, 202: 50-100, 202: 
100-150, 302: 100-150

MM7, 01: 150-200, 03: 150-200, 05: 150-200, 
05: 100-150, 06: 100-150, 06: 150-200, 07: 

150-200, 202: 150-200

Opdracht   803627  / 2 Bodem / Eluaat

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

2,4-DDD (ortho, para-DDD)
4,4-DDD (para, para-DDD)
Som DDD (Factor 0,7)

2,4-DDE (ortho, para-DDE)
4,4-DDE (para, para-DDE)
Som DDE (Factor 0,7)

2,4-DDT (ortho, para-DDT)
4,4-DDT (para, para-DDT)
Som DDT (Factor 0,7)

Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)

Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
Telodrin
Som Drins (STI) (Factor 0,7)

alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Som HCH (STI) (Factor 0,7)

1,3-Hexachloorbutadieen
cis-Chloordaan

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

<3 * <3 *
<4 * <4 *
<5 * <5 *
<5 * <5 *
<5 * <5 *
<5 * <5 *
<5 * <5 *

<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   #) #)
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Pesticiden (OCB's)

Chloorbenzenen

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

743547 743558 743568 743578 / 2 743589

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Eenheid
MM1, 03: 0-50, 04: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 

11: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50,
16: 0-50

MM2, 01: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 17: 0-50, 
18: 0-50, 19: 0-50, 20: 0-50, 21: 0-50, 23: 0-50

MM3, 02: 0-50, 24: 0-50, 25: 0-50, 26: 0-50, 
27: 0-50, 28: 0-50, 29: 0-50, 30: 0-50

MM4, 101: 0-50, 102: 0-50, 104: 0-50, 202: 0-
50, 203: 0-50, 205: 0-50, 301: 0-50, 302: 0-50, 

303: 0-50, 305: 0-50

MM5, 01: 50-100, 01: 100-150, 03: 50-100, 03: 
100-150, 04: 50-100, 04: 100-150, 09: 50-100, 

09: 100-150

Opdracht   803627  / 2 Bodem / Eluaat

trans-Chloordaan
Som Chloordaan (Factor 0,7)

cis-Heptachloorepoxide
trans-Heptachloorepoxide
Som cis/trans-Heptachloorepoxide 
(Factor 0,7)

Heptachloor
alfa-Endosulfan
Som OCB landbodem (Factor 0,7)

Hexachloorbenzeen (HCB)

S
S
S
S
S

S
S
S

S

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0014   0,0014   0,0014   0,0014   
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0014   0,0014   0,0014   0,0014   

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
0,048   0,073   0,25   0,48   

<0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0017

#) #) #) #)

#) #) #) #)

#) #) #) #)
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Pesticiden (OCB's)

Chloorbenzenen

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

743590 743607

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --

-- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Toelichting
Versie 2: aanvullende analyses op verzoek743578

Begin van de analyses: 25.10.2018
Einde van de analyses: 12.11.2018 (Aangepast vanwege een aanvulling en/of een plausibiliteitscontrole)

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. 
Klantenservice

MM6, 02: 100-150, 07: 50-100, 07: 100-150, 
08: 150-200, 102: 100-150, 202: 50-100, 202: 

100-150, 302: 100-150

MM7, 01: 150-200, 03: 150-200, 05: 150-200, 
05: 100-150, 06: 100-150, 06: 150-200, 07: 

150-200, 202: 150-200

Opdracht   803627  / 2 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

trans-Chloordaan
Som Chloordaan (Factor 0,7)

cis-Heptachloorepoxide
trans-Heptachloorepoxide
Som cis/trans-Heptachloorepoxide 
(Factor 0,7)

Heptachloor
alfa-Endosulfan
Som OCB landbodem (Factor 0,7)

Hexachloorbenzeen (HCB)

S
S
S
S
S

S
S
S

S
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Toegepaste methoden

eigen methode: 

Gelijkwaardig aan NEN 5739: 
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Zink (Zn) Kwik (Hg) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Nikkel (Ni)
Koper (Cu) Kobalt (Co) Cadmium (Cd) Barium (Ba) Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen
Benzo(a)anthraceen Naftaleen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Som PAK (VROM) (Factor 0,7)
2,4-DDD (ortho, para-DDD) PCB 28 4,4-DDD (para, para-DDD) PCB 52 PCB 101 Som DDD (Factor 0,7)
PCB 118 4,4-DDE (para, para-DDE) PCB 138 2,4-DDE (ortho, para-DDE) PCB 153 PCB 180
Som DDE (Factor 0,7) 4,4-DDT (para, para-DDT) 2,4-DDT (ortho, para-DDT) Som DDT (Factor 0,7)
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin Telodrin
Som Drins (STI) (Factor 0,7) alfa-HCH beta-HCH gamma-HCH delta-HCH Som HCH (STI) (Factor 0,7)
Hexachloorbenzeen (HCB) 1,3-Hexachloorbutadieen cis-Chloordaan trans-Chloordaan
Som Chloordaan (Factor 0,7) cis-Heptachloorepoxide trans-Heptachloorepoxide
Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7) Heptachloor alfa-Endosulfan Som OCB landbodem (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   803627  / 2 Bodem / Eluaat
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CHROMATOGRAM for Order No. 803627, Analysis No. 743547, created at 31.10.2018 08:21:42

Monsteromschrijving: MM1, 03: 0-50, 04: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50,

16: 0-50

[@ANALYNR_START=743547]
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CHROMATOGRAM for Order No. 803627, Analysis No. 743558, created at 31.10.2018 08:21:42

Monsteromschrijving: MM2, 01: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 17: 0-50, 18: 0-50, 19: 0-50, 20: 0-50, 21: 0-50, 23: 0-50

[@ANALYNR_START=743558]
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CHROMATOGRAM for Order No. 803627, Analysis No. 743568, created at 30.10.2018 14:09:57

Monsteromschrijving: MM3, 02: 0-50, 24: 0-50, 25: 0-50, 26: 0-50, 27: 0-50, 28: 0-50, 29: 0-50, 30: 0-50

[@ANALYNR_START=743568]
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CHROMATOGRAM for Order No. 803627, Analysis No. 743578, created at 31.10.2018 08:21:42

Monsteromschrijving: MM4, 101: 0-50, 102: 0-50, 104: 0-50, 202: 0-50, 203: 0-50, 205: 0-50, 301: 0-50, 302: 0-50,

303: 0-50, 305: 0-50

[@ANALYNR_START=743578]
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CHROMATOGRAM for Order No. 803627, Analysis No. 743589, created at 30.10.2018 14:09:57

Monsteromschrijving: MM5, 01: 50-100, 01: 100-150, 03: 50-100, 03: 100-150, 04: 50-100, 04: 100-150, 09: 50-

100, 09: 100-150

[@ANALYNR_START=743589]
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CHROMATOGRAM for Order No. 803627, Analysis No. 743590, created at 30.10.2018 14:09:57

Monsteromschrijving: MM6, 02: 100-150, 07: 50-100, 07: 100-150, 08: 150-200, 102: 100-150, 202: 50-100, 202:

100-150, 302: 100-150

[@ANALYNR_START=743590]
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CHROMATOGRAM for Order No. 803627, Analysis No. 743607, created at 30.10.2018 12:41:19

Monsteromschrijving: MM7, 01: 150-200, 03: 150-200, 05: 150-200, 05: 100-150, 06: 100-150, 06: 150-200, 07:

150-200, 202: 150-200

[@ANALYNR_START=743607]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

26.11.2018Datum
35005721Relatienr
810024Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   810024   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35005721 KLIJN BODEMONDERZOEK B.V.
Uw referentie 18KL435 Meenteweg 69 te Schildwolde
Opdrachtacceptatie 20.11.18
Monsternemer Opdrachtgever

 

SEWEG 1
9682 XT OOSTWOLD

AL-West B.V. 
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

Pesticiden (OCB's)

%

mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

779594 779595 779596 779597 779598

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
M8, 101: 0-50 M9, 102: 0-50 M10, 104: 0-50 M11, 202: 0-50 M12, 203: 0-50

Opdracht   810024   Bodem / Eluaat

779594
779595
779596
779597
779598

23.10.2018
23.10.2018
23.10.2018
23.10.2018
23.10.2018

Monstername Monsteromschrijving

M8, 101: 0-50
M9, 102: 0-50
M10, 104: 0-50
M11, 202: 0-50
M12, 203: 0-50

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Koningswater ontsluiting

Zink (Zn)

2,4-DDD (ortho, para-DDD)
4,4-DDD (para, para-DDD)
Som DDD (Factor 0,7)

2,4-DDE (ortho, para-DDE)
4,4-DDE (para, para-DDE)
Som DDE (Factor 0,7)

2,4-DDT (ortho, para-DDT)
4,4-DDT (para, para-DDT)
Som DDT (Factor 0,7)

Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)

Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
Telodrin
Som Drins (STI) (Factor 0,7)

alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Som HCH (STI) (Factor 0,7)

1,3-Hexachloorbutadieen
cis-Chloordaan
trans-Chloordaan
Som Chloordaan (Factor 0,7)

cis-Heptachloorepoxide

S
S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

++ ++ ++ ++ ++
89,4 91,3 94,4 92,8 92,7

++ ++ ++ ++ ++

310 450 150 83 35

<0,0010 <0,0010 0,0082 <0,0010 <0,0010
0,0075 0,0064 0,059 0,0011 <0,0020   

0,0082   0,0071   0,067 0,0018   0,0021   
<0,0010 <0,0010 0,0033 <0,0010 <0,0010

0,041 0,025 0,21 0,0072 0,0081
0,042   0,026   0,21 0,0079   0,0088   
0,0064 0,0033 0,14 <0,0010 <0,0020   
0,065 0,057 0,82 0,0064 0,0077
0,071 0,060 0,96 0,0071   0,0091   

0,12   0,093   1,2 0,017   0,020   
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

0,015 0,0082 0,017 0,012 0,012
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
0,016   0,0096   0,018   0,013   0,013   

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0031 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0029 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0021 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

0,0088   0,0028   0,0028   0,0028   0,0028   
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0014   0,0014   0,0014   0,0014   0,0014   
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

#) #) #) #)

#) #) #) #)

#) #)

#) #) #) #)

#) #) #) #) #)

#) #) #) #) #)

#) #) #) #) #)

m)

m)
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Algemene monstervoorbehandeling

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

Pesticiden (OCB's)

%

mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

779599 779600 779601 779602 779603

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
M13, 205: 0-50 M14, 301: 0-50 M15, 302: 0-50 M16, 303: 0-50 M17, 305: 0-50

Opdracht   810024   Bodem / Eluaat

779599
779600
779601
779602
779603

23.10.2018
23.10.2018
23.10.2018
23.10.2018
23.10.2018

Monstername Monsteromschrijving

M13, 205: 0-50
M14, 301: 0-50
M15, 302: 0-50
M16, 303: 0-50
M17, 305: 0-50

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Koningswater ontsluiting

Zink (Zn)

2,4-DDD (ortho, para-DDD)
4,4-DDD (para, para-DDD)
Som DDD (Factor 0,7)

2,4-DDE (ortho, para-DDE)
4,4-DDE (para, para-DDE)
Som DDE (Factor 0,7)

2,4-DDT (ortho, para-DDT)
4,4-DDT (para, para-DDT)
Som DDT (Factor 0,7)

Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)

Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
Telodrin
Som Drins (STI) (Factor 0,7)

alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Som HCH (STI) (Factor 0,7)

1,3-Hexachloorbutadieen
cis-Chloordaan
trans-Chloordaan
Som Chloordaan (Factor 0,7)

cis-Heptachloorepoxide

S
S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

++ ++ ++ ++ ++
93,5 90,4 89,9 94,0 89,6

++ ++ ++ ++ ++

28 160 140 310 310

<0,0010 0,0065 0,0062 <0,010   0,0019
<0,0010 0,052 0,048 0,049 <0,020   
0,0014   0,059 0,054 0,056   0,016   
<0,0010 0,0035 0,0033 <0,010   <0,0010

0,0058 0,28 0,21 0,11 0,044
0,0065   0,28 0,21 0,12   0,045   

<0,0020   0,11 0,098 0,083 <0,020   
0,0052 0,64 0,56 0,40 0,11

0,0066   0,75 0,66 0,48 0,12   
0,015   1,1 0,93 0,66   0,18   

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,010   <0,0010
0,0083 0,048 0,049 0,027 0,0077

<0,0010 <0,0010 0,0039 <0,010   <0,0010
<0,0010 0,0039 <0,0010 <0,010   <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,010   <0,0010
0,0097   0,049   0,054   0,041   0,0091   
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,010   <0,0010
<0,0010 0,0012 <0,0010 <0,010   <0,0010
<0,0010 0,0013 <0,0010 <0,010   <0,0010
<0,0010 0,0019 <0,0010 <0,010   <0,0010
0,0028   0,0051   0,0028   0,028   0,0028   

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,010   <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,010   <0,0010
0,0014   0,0014   0,0014   0,014   0,0014   
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,010   <0,0010

#) #) #)

#) #) #)

#) #)

#) #) #)

#) #) #) #) #)

#) #) #) #) #)

#) #) #) #) #)

m)

m)

m)

m) m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)
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Pesticiden (OCB's)

Chloorbenzenen

mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

779594 779595 779596 779597 779598

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Eenheid
M8, 101: 0-50 M9, 102: 0-50 M10, 104: 0-50 M11, 202: 0-50 M12, 203: 0-50

Opdracht   810024   Bodem / Eluaat

trans-Heptachloorepoxide
Som cis/trans-Heptachloorepoxide 
(Factor 0,7)

Heptachloor
alfa-Endosulfan
Som OCB landbodem (Factor 0,7)

Hexachloorbenzeen (HCB)

S
S

S
S
S

S

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0014   0,0014   0,0014   0,0014   0,0014   

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
0,025 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

0,18   0,11   1,3   0,039   0,046   

<0,0010 <0,0010 0,0013 <0,0010 0,0049

#) #) #) #) #)

#) #) #) #) #)
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Pesticiden (OCB's)

Chloorbenzenen

mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

779599 779600 779601 779602 779603

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 20.11.2018
Einde van de analyses:  26.11.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. 
Klantenservice

Toegepaste methoden

NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Droge stof
Voorbehandeling conform AS3000 Zink (Zn) 2,4-DDD (ortho, para-DDD) 4,4-DDD (para, para-DDD)
Som DDD (Factor 0,7) 2,4-DDE (ortho, para-DDE) 4,4-DDE (para, para-DDE) Som DDE (Factor 0,7)
2,4-DDT (ortho, para-DDT) 4,4-DDT (para, para-DDT) Som DDT (Factor 0,7) Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)
Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin Telodrin Som Drins (STI) (Factor 0,7) alfa-HCH beta-HCH gamma-HCH
delta-HCH Som HCH (STI) (Factor 0,7) Hexachloorbenzeen (HCB) 1,3-Hexachloorbutadieen cis-Chloordaan
trans-Chloordaan Som Chloordaan (Factor 0,7) cis-Heptachloorepoxide trans-Heptachloorepoxide
Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7) Heptachloor alfa-Endosulfan Som OCB landbodem (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting

M13, 205: 0-50 M14, 301: 0-50 M15, 302: 0-50 M16, 303: 0-50 M17, 305: 0-50

Opdracht   810024   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

trans-Heptachloorepoxide
Som cis/trans-Heptachloorepoxide 
(Factor 0,7)

Heptachloor
alfa-Endosulfan
Som OCB landbodem (Factor 0,7)

Hexachloorbenzeen (HCB)

S
S

S
S
S

S

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,010   <0,0010
0,0014   0,0014   0,0014   0,014   0,0014   

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,010   <0,0010
<0,0010 0,032 0,037 <0,010   <0,0010
0,036   1,2   1,0   0,77   0,20   

0,0043 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

#) #) #) #) #)

#) #) #) #) #)

m)

m)

m)
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Bijlage bij Opdrachtnr. 810024 
CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten beïnvloeden. De 
conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
Heptachloor
4,4-DDD (para, para-
DDD)
alfa-Endosulfan
Endrin
2,4-DDT (ortho, para-
DDT)
4,4-DDE (para, para-
DDE)
Telodrin
trans-
Heptachloorepoxide
Droge stof
Isodrin
Hexachloorbenzeen 
(HCB)
Dieldrin
2,4-DDD (ortho, para-
DDD)
beta-HCH
gamma-HCH
cis-
Heptachloorepoxide
trans-Chloordaan
2,4-DDE (ortho, para-
DDE)
cis-Chloordaan
1,3-
Hexachloorbutadieen
alfa-HCH
Aldrin
delta-HCH
4,4-DDT (para, para-
DDT)

779594, 779595, 779596, 779597, 779598, 779599, 779600, 779601, 779602, 779603
779594, 779595, 779596, 779597, 779598, 779599, 779600, 779601, 779602, 779603

779594, 779595, 779596, 779597, 779598, 779599, 779600, 779601, 779602, 779603
779594, 779595, 779596, 779597, 779598, 779599, 779600, 779601, 779602, 779603
779594, 779595, 779596, 779597, 779598, 779599, 779600, 779601, 779602, 779603

779594, 779595, 779596, 779597, 779598, 779599, 779600, 779601, 779602, 779603

779594, 779595, 779596, 779597, 779598, 779599, 779600, 779601, 779602, 779603
779594, 779595, 779596, 779597, 779598, 779599, 779600, 779601, 779602, 779603

779594, 779595, 779596, 779597, 779598, 779599, 779600, 779601, 779602, 779603
779594, 779595, 779596, 779597, 779598, 779599, 779600, 779601, 779602, 779603
779594, 779595, 779596, 779597, 779598, 779599, 779600, 779601, 779602, 779603

779594, 779595, 779596, 779597, 779598, 779599, 779600, 779601, 779602, 779603
779594, 779595, 779596, 779597, 779598, 779599, 779600, 779601, 779602, 779603

779594, 779595, 779596, 779597, 779598, 779599, 779600, 779601, 779602, 779603
779594, 779595, 779596, 779597, 779598, 779599, 779600, 779601, 779602, 779603
779594, 779595, 779596, 779597, 779598, 779599, 779600, 779601, 779602, 779603

779594, 779595, 779596, 779597, 779598, 779599, 779600, 779601, 779602, 779603
779594, 779595, 779596, 779597, 779598, 779599, 779600, 779601, 779602, 779603

779594, 779595, 779596, 779597, 779598, 779599, 779600, 779601, 779602, 779603
779594, 779595, 779596, 779597, 779598, 779599, 779600, 779601, 779602, 779603

779594, 779595, 779596, 779597, 779598, 779599, 779600, 779601, 779602, 779603
779594, 779595, 779596, 779597, 779598, 779599, 779600, 779601, 779602, 779603
779594, 779595, 779596, 779597, 779598, 779599, 779600, 779601, 779602, 779603
779594, 779595, 779596, 779597, 779598, 779599, 779600, 779601, 779602, 779603
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

06.11.2018Datum
35005721Relatienr
803622Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   803622   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35005721 KLIJN BODEMONDERZOEK B.V.
Uw referentie 18KL435 Meenteweg 69 te Schildwolde
Opdrachtacceptatie 25.10.18
Monsternemer Opdrachtgever

KLIJN BODEMONDERZOEK B.V. 
 
OUDLANDSEWEG 1
9682 XT OOSTWOLD

AL-West B.V. D , Tel. +31/570788121
Klantenservice
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Asbestbepaling in grond/puin

mg/kg Ds

743530 743531 743532

-- -- --
-- -- --

Eenheid

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 25.10.2018
Einde van de analyses: 06.11.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. T
Klantenservice

Toegepaste methoden

AS3000 asbest in bodem en materialen: 
<Geen informatie>: 

Som gewogen asbest
Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

RE1 101 t/m 105 RE2 201 t/m 205 RE3 301 t/m 305

Opdracht   803622   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

743530
743531
743532

23.10.2018
23.10.2018
23.10.2018

Monstername Monsteromschrijving

RE1 101 t/m 105
RE2 201 t/m 205
RE3 301 t/m 305

Monsternr.

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Som gewogen asbestS
++ ++ ++
10 <1 6
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Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
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Bijlage analyseresultaten asbest hmc ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

743530 88,3 15250 13462

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 6,5 100 0 0

8 - 20 mm 0,71 95,9 100 4,7 3 5 4,7 1,2 8,3

4 - 8 mm 0,83 112,4 100 4,1 6 2 4,1 1,8 6,5

2 - 4 mm 0,86 115,4 65 0,4 2 1 0,4 0,2 1,5

1 - 2 mm 2,6 352,4 25 0,3 2 3 0,3 <0.1 1,4

0.5 mm - 1 mm 7,5 1009,7 7 0,6 0 7 0,6 0,1 2,1

< 0.5 mm 87 11662,41 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 13354,71 10 13 18 10 3,4 20,0

10 3,4 20

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

5,2 0,5 10

5,1 2,9 9,7

10 3,4 20

<0.1 <0.1 <0.1

10 3,4 20

10 3 20

interval (mg/kg ds)

ja

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Onderzoc

ht (%)

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

hmc

gehalte  (%)

nee

Board

kit

Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

Monster Nr.

RE1 101 t/m 105

Drogestof

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

losse vezels

Serpentijn asbest

nee

Droog 

gewicht 
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Bijlage analyseresultaten asbest dmg ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

743531 92,8 15660 14536

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 0,28 41 100 0 0

4 - 8 mm 0,55 79,9 100 <0.1 0 3 <0.1 <0.1

2 - 4 mm 0,5 72 63 <0.1 0 5 <0.1 <0.1

1 - 2 mm 1,5 221,5 25 <0.1 <0.1 0 3 <0.1 0,2

0.5 mm - 1 mm 3,4 494,1 7 <0.1 0 1 <0.1 0,3

< 0.5 mm 93 13522,56 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 14431,06 0 12 0,1 <0.1 0,6

<1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<1 <1 <1

0,1 <0.1 0,6

<0.1 <0.1 <0.1

<0.1 <0.1 0,5

<1 <1 <1

<1 <1 5

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

Monster Nr.

RE2 201 t/m 205

Drogestof

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

nvt

Serpentijn asbest

nee

Droog 

gewicht 

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

dmg

gehalte  (%)

nvt

losse vezels

losse vezels

Monster omschrijving

nee

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Onderzoc

ht (%)

interval (mg/kg ds)
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Bijlage analyseresultaten asbest hmk ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

743532 88,7 14514 12870

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 0,66 84,9 100 3,1 0 11 3,1 0,3 5,8

4 - 8 mm 0,73 93,5 100 0,7 0 18 0,7 <0.1 1,3

2 - 4 mm 0,53 67,9 67 1,6 0 36 1,6 0,1 3,4

1 - 2 mm 1,2 150,2 27 0,7 0 34 0,7 <0.1 1,6

0.5 mm - 1 mm 2,6 334,8 8 0,5 0 12 0,5 <0.1 1,7

< 0.5 mm 94 12046,77 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 12778,07 6,5 0 111 6,5 0,6 14,0

6,5 <1 14

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<1 <1 <1

6,5 0,6 14

6,5 0,6 14

<0.1 <0.1 <0.1

6,5 <1 14

6 <1 14

chrysotiel

50

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

Monster Nr.

RE3 301 t/m 305

Drogestof

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm is het volgende aantal asbestverdachte vezels voor de 

volgende asbestsoort gevonden:

nvt

Serpentijn asbest

nvt

Droog 

gewicht 

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

hmk

gehalte  (%)

nvt

nvt

losse vezels in organisch materiaal

Monster omschrijving

nee

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Onderzoc

ht (%)

interval (mg/kg ds)
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

05.11.2018Datum
35005721Relatienr
805173Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   805173   Water

Opdrachtgever 35005721 KLIJN BODEMONDERZOEK B.V.
Uw referentie 18KL435 Meenteweg 69 te Schildwolde
Opdrachtacceptatie 31.10.18
Monsternemer Opdrachtgever

KLIJN BODEMONDERZOEK B.V. 
 
OUDLANDSEWEG 1
9682 XT OOSTWOLD

AL-West B.V. 
Klantenservice
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l

751968 751969 751970

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --

Eenheid
PB01, 01-01: 300-400 PB02, 02-01: 300-400 PB03, 03-01: 300-400

Opdracht   805173   Water

751968
751969
751970

PB01, 01-01: 300-400
PB02, 02-01: 300-400
PB03, 03-01: 300-400

30.10.2018
30.10.2018
30.10.2018

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

180 64 170
<0,20 <0,20 <0,20
<2,0 <2,0 2,5

3,6 6,4 3,9
<0,05 <0,05 <0,05
<2,0 <2,0 <2,0
<2,0 <2,0 <2,0

8,0 4,5 7,7
<10 43 12

<0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10
0,21   0,21   0,21   

<0,020 <0,020 <0,020
<0,20 <0,20 <0,20

<0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10
0,14   0,14   0,14   

0,21   0,21   0,21   
<0,20 <0,20 <0,20

#) #) #)

#) #) #)

#) #) #)
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

Pesticiden (OCB's)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

751968 751969 751970

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --

Eenheid
PB01, 01-01: 300-400 PB02, 02-01: 300-400 PB03, 03-01: 300-400

Opdracht   805173   Water

Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Som HCH (STI) (Factor 0,7)

Aldrin
Dieldrin
Endrin
Som Drins (STI) (Factor 0,7)

2,4-DDE (ortho, para-DDE)
4,4-DDE (para, para-DDE)
2,4-DDD (ortho, para-DDD)
4,4-DDD (para, para-DDD)
2,4-DDT (ortho, para-DDT)
4,4-DDT (para, para-DDT)
Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)

Heptachloor
alfa-Endosulfan
cis-Heptachloorepoxide
trans-Heptachloorepoxide
Som cis/trans-Heptachloorepoxide 
(Factor 0,7)

Telodrin

S
S
S
S
S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

<0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20
0,42   0,42   0,42   

<0,20 <0,20 <0,20

<50 <50 <50
<10 * <10 * <10 *
<10 * <10 * <10 *

<5,0 * <5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 * <5,0 *

<0,010 <0,010 <0,010
<0,0080 <0,0080 <0,0080
<0,0090 <0,0090 <0,0090
<0,0080 <0,0080 <0,0080
0,025   0,025   0,025   
<0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010
0,021   0,021   0,021   
<0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010
0,042   0,042   0,042   
<0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010
0,014   0,014   0,014   

<0,030 * <0,030 * <0,030 *

#) #) #)

#) #) #)

#) #) #)

#) #) #)

#) #) #)

D
O

C
-1

3-
11

75
83

07
-N

L-
P3

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer

D
e 

in
 d

it 
ra

pp
or

t v
er

m
el

de
 a

na
ly

se
s 

zi
jn

 g
ea

cc
re

di
te

er
d 

vo
lg

en
s 

IS
O

/IE
C

 1
70

25
:2

00
5,

 te
nz

ij 
bi

j d
e 

an
al

ys
e 

he
t s

ym
bo

ol
 "

 *
 "

 s
ta

at
 v

er
m

el
d.

Blad 3 van 4



Pesticiden (OCB's)
µg/l
µg/l
µg/l

751968 751969 751970

-- -- --
-- -- --
-- -- --

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 31.10.2018
Einde van de analyses: 05.11.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. 31/570788121
Klantenservice

Toegepaste methoden
eigen methode: 

Protocollen AS 3100: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40 Telodrin Isodrin
Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Kwik (Hg) Koper (Cu) Kobalt (Co) Barium (Ba) Cadmium (Cd)
Tribroommethaan (bromoform) Dichloormethaan Trichloormethaan (Chloroform) Benzeen
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan 1,2-Dichloorethaan ortho-Xyleen
m,p-Xyleen Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen 1,1,1-Trichloorethaan Styreen 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40 alfa-HCH beta-HCH gamma-HCH delta-HCH
Som HCH (STI) (Factor 0,7) Aldrin Dieldrin Endrin Som Drins (STI) (Factor 0,7) 2,4-DDE (ortho, para-DDE)
4,4-DDE (para, para-DDE) 2,4-DDD (ortho, para-DDD) 4,4-DDD (para, para-DDD) 2,4-DDT (ortho, para-DDT)
4,4-DDT (para, para-DDT) Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) Heptachloor alfa-Endosulfan cis-Heptachloorepoxide
trans-Heptachloorepoxide Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7) cis-Chloordaan trans-Chloordaan

PB01, 01-01: 300-400 PB02, 02-01: 300-400 PB03, 03-01: 300-400

Opdracht   805173   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Isodrin
cis-Chloordaan
trans-Chloordaan

S
S

<0,030 * <0,030 * <0,030 *
<0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010
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CHROMATOGRAM for Order No. 805173, Analysis No. 751968, created at 05.11.2018 09:01:05

Monsteromschrijving: PB01, 01-01: 300-400

[@ANALYNR_START=751968]
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CHROMATOGRAM for Order No. 805173, Analysis No. 751969, created at 05.11.2018 09:01:05

Monsteromschrijving: PB02, 02-01: 300-400

[@ANALYNR_START=751969]
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CHROMATOGRAM for Order No. 805173, Analysis No. 751970, created at 05.11.2018 09:01:05

Monsteromschrijving: PB03, 03-01: 300-400

[@ANALYNR_START=751970]
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Bijlage 4: Toetsingstabellen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. 

 

Toetsingsinstellingen  
Versie 2.0.0
Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb [T.12]

 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  
Opdrachtnummer 803627
Laboratorium AL-West B.V.
Matrix Vaste stoffen
Project 18KL435 Meenteweg 69 te Schildwolde
Datum binnenkomst 25.10.2018
Rapportagedatum 31.10.2018
CRM

 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. 

 

Monster  
Analysenummer 743547
Monsteromschrijving MM1, 03: 0-50, 04: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50, 16: 0-50
Datum monstername 23.10.2018
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 1 Ingevoerde waarde
Lutum (%) 1 Ingevoerde waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

Cadmium (Cd) < 0,2 mg/kg Ds 0,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 13 -1 <= AW
Kwik (Hg) 0,08 mg/kg Ds 0,11 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW
Barium (Ba) < 20 mg/kg Ds 54,2 mg/kg  N     
Kobalt (Co) < 3 mg/kg Ds 7,38 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW
Zink (Zn) 31 mg/kg Ds 73,6 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 720 -1 <= AW
Nikkel (Ni) < 4 mg/kg Ds 8,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW
Lood (Pb) 27 mg/kg Ds 42,5 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 530 -1 <= AW
Koper (Cu) 7,7 mg/kg Ds 15,9 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     

Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 14 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

10 mg/kg Ds 50 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
2,4-DDD (ortho,
para-DDD)

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

4,4-DDD (para,
para-DDD)

0,0013 mg/kg Ds 6,5 ug/kg  N     

4,4-DDE (para,
para-DDE)

0,0076 mg/kg Ds 38 ug/kg  N     

2,4-DDE (ortho,
para-DDE)

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

4,4-DDT (para,
para-DDT)

0,0041 mg/kg Ds 20,5 ug/kg  N     

2,4-DDT (ortho,
para-DDT)

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

Aldrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N  320   



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. 

 

Dieldrin 0,023 mg/kg Ds 115 ug/kg  N     
Endrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
Isodrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
Telodrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
alfa-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 1 17000 -1 <= AW
beta-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 1600 -1 <= AW
gamma-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 3 1200 -1 <= AW
delta-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
1,3-
Hexachloorbutadieen

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 3    

cis-Chloordaan < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
trans-Chloordaan < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
cis-
Heptachloorepoxide

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

trans-
Heptachloorepoxide

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

Heptachloor < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 0,7 4000 -1 <= AW
alfa-Endosulfan < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 0,9 4000 -1 <= AW
Hexachloorbenzeen
(HCB)

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 8,5 2000 -1 <= AW

som 2,4'- en 4,4'-
DDE

  41,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 100 2300 -1 <= AW

som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

  24,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 1000 -1 <= AW

som aldrin,
dieldrin en endrin

  122 ug/kg Industrie N 15 4000 0,027 > AW en <= T

som 21
organochloorhoud.
bestrijdingsm.
(Bbk,
1-1-2008:landb)

  240 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 400    

som 2,4'- en 4,4'-
DDT

  24 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 200 1700 -1 <= AW

som 2,4'- en 4,4'-
DDD

  10 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 34000 -1 <= AW

som chloordaan
(som cis- en
trans-)

  7 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 4000 -1 <= AW

som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

  0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW

som
heptachloorepoxide
(som cis- en
trans-)

  7 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 4000 -1 <= AW

 

Tabelinformatie  
Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA
IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)
AW Achtergrondwaarde
I Interventiewaarde
T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde
Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'

 

Tabelinformatie  
Index < 0 GStandaard < AW
0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de AW en de oude T
0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I
Index > 1 I overschreden
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Toetsingsinstellingen  
Versie 2.0.0
Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb [T.12]

 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  
Opdrachtnummer 803627
Laboratorium AL-West B.V.
Matrix Vaste stoffen
Project 18KL435 Meenteweg 69 te Schildwolde
Datum binnenkomst 25.10.2018
Rapportagedatum 31.10.2018
CRM
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Monster  
Analysenummer 743558
Monsteromschrijving MM2, 01: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 17: 0-50, 18: 0-50, 19: 0-50, 20: 0-50, 21: 0-50, 23: 0-50
Datum monstername 23.10.2018
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 1 Ingevoerde waarde
Lutum (%) 1 Ingevoerde waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

Cadmium (Cd) < 0,2 mg/kg Ds 0,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 13 -1 <= AW
Kwik (Hg) 0,08 mg/kg Ds 0,11 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW
Barium (Ba) 26 mg/kg Ds 101 mg/kg  N     
Kobalt (Co) < 3 mg/kg Ds 7,38 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW
Zink (Zn) 64 mg/kg Ds 152 mg/kg Wonen N 140 720 0,02 > AW en <= T
Nikkel (Ni) < 4 mg/kg Ds 8,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW
Lood (Pb) 97 mg/kg Ds 153 mg/kg Wonen N 50 530 0,21 > AW en <= T
Koper (Cu) 7,9 mg/kg Ds 16,3 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

0,073 mg/kg Ds 0,073 mg/kg  N     

Chryseen 0,12 mg/kg Ds 0,12 mg/kg  N     
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(a)anthraceen 0,079 mg/kg Ds 0,079 mg/kg  N     
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(ghi)peryleen 0,058 mg/kg Ds 0,058 mg/kg  N     
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo-(a)-Pyreen 0,084 mg/kg Ds 0,084 mg/kg  N     
Fluorantheen 0,15 mg/kg Ds 0,15 mg/kg  N     
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 14 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

7 mg/kg Ds 35 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
2,4-DDD (ortho,
para-DDD)

0,0011 mg/kg Ds 5,5 ug/kg  N     

4,4-DDD (para,
para-DDD)

0,0039 mg/kg Ds 19,5 ug/kg  N     

4,4-DDE (para,
para-DDE)

0,02 mg/kg Ds 100 ug/kg  N     

2,4-DDE (ortho,
para-DDE)

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

4,4-DDT (para,
para-DDT)

0,024 mg/kg Ds 120 ug/kg  N     

2,4-DDT (ortho,
para-DDT)

0,0039 mg/kg Ds 19,5 ug/kg  N     

Aldrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N  320   
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Dieldrin 0,0097 mg/kg Ds 48,5 ug/kg  N     
Endrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
Isodrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
Telodrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
alfa-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 1 17000 -1 <= AW
beta-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 1600 -1 <= AW
gamma-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 3 1200 -1 <= AW
delta-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
1,3-
Hexachloorbutadieen

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 3    

cis-Chloordaan < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
trans-Chloordaan < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
cis-
Heptachloorepoxide

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

trans-
Heptachloorepoxide

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

Heptachloor < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 0,7 4000 -1 <= AW
alfa-Endosulfan < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 0,9 4000 -1 <= AW
Hexachloorbenzeen
(HCB)

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 8,5 2000 -1 <= AW

som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

  24,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 1000 -1 <= AW

som 2,4'- en 4,4'-
DDT

  140 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 200 1700 -1 <= AW

som chloordaan
(som cis- en
trans-)

  7 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 4000 -1 <= AW

som aldrin,
dieldrin en endrin

  55,5 ug/kg Industrie N 15 4000 0,01 > AW en <= T

som 21
organochloorhoud.
bestrijdingsm.
(Bbk,
1-1-2008:landb)

  366 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 400    

som 2,4'- en 4,4'-
DDD

  25 ug/kg Wonen N 20 34000 0 > AW en <= T

som 2,4'- en 4,4'-
DDE

  104 ug/kg Wonen N 100 2300 0,0018 > AW en <= T

som
heptachloorepoxide
(som cis- en
trans-)

  7 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 4000 -1 <= AW

som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

  0,7 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW

 

Tabelinformatie  
Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA
IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)
AW Achtergrondwaarde
I Interventiewaarde
T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde
Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'

 

Tabelinformatie  
Index < 0 GStandaard < AW
0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de AW en de oude T
0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I
Index > 1 I overschreden
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Toetsingsinstellingen  
Versie 2.0.0
Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb [T.12]

 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  
Opdrachtnummer 803627
Laboratorium AL-West B.V.
Matrix Vaste stoffen
Project 18KL435 Meenteweg 69 te Schildwolde
Datum binnenkomst 25.10.2018
Rapportagedatum 31.10.2018
CRM Dhr. 
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Monster  
Analysenummer 743568
Monsteromschrijving MM3, 02: 0-50, 24: 0-50, 25: 0-50, 26: 0-50, 27: 0-50, 28: 0-50, 29: 0-50, 30: 0-50
Datum monstername 23.10.2018
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 1 Ingevoerde waarde
Lutum (%) 1 Ingevoerde waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

Cadmium (Cd) 0,21 mg/kg Ds 0,36 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 13 -1 <= AW
Kwik (Hg) 0,09 mg/kg Ds 0,13 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW
Barium (Ba) 25 mg/kg Ds 96,9 mg/kg  N     
Kobalt (Co) 4,6 mg/kg Ds 16,2 mg/kg Wonen N 15 190 0,0069 > AW en <= T
Zink (Zn) 43 mg/kg Ds 102 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 720 -1 <= AW
Nikkel (Ni) 5,2 mg/kg Ds 15,2 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW
Lood (Pb) 38 mg/kg Ds 59,8 mg/kg Wonen N 50 530 0,02 > AW en <= T
Koper (Cu) 13 mg/kg Ds 26,9 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     

Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 14 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

7 mg/kg Ds 35 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
2,4-DDD (ortho,
para-DDD)

0,0045 mg/kg Ds 22,5 ug/kg  N     

4,4-DDD (para,
para-DDD)

0,022 mg/kg Ds 110 ug/kg  N     

4,4-DDE (para,
para-DDE)

0,048 mg/kg Ds 240 ug/kg  N     

2,4-DDE (ortho,
para-DDE)

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

4,4-DDT (para,
para-DDT)

0,13 mg/kg Ds 650 ug/kg  N     

2,4-DDT (ortho,
para-DDT)

0,005 mg/kg Ds 25 ug/kg  N     

Aldrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N  320   
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Dieldrin 0,027 mg/kg Ds 135 ug/kg  N     
Endrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
Isodrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
Telodrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
alfa-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 1 17000 -1 <= AW
beta-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 1600 -1 <= AW
gamma-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 3 1200 -1 <= AW
delta-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
1,3-
Hexachloorbutadieen

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 3    

cis-Chloordaan < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
trans-Chloordaan < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
cis-
Heptachloorepoxide

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

trans-
Heptachloorepoxide

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

Heptachloor < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 0,7 4000 -1 <= AW
alfa-Endosulfan < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 0,9 4000 -1 <= AW
Hexachloorbenzeen
(HCB)

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 8,5 2000 -1 <= AW

som 2,4'- en 4,4'-
DDD

  132 ug/kg Wonen N 20 34000 0,0033 > AW en <= T

som
heptachloorepoxide
(som cis- en
trans-)

  7 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 4000 -1 <= AW

som 2,4'- en 4,4'-
DDE

  244 ug/kg Industrie N 100 2300 0,065 > AW en <= T

som chloordaan
(som cis- en
trans-)

  7 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 4000 -1 <= AW

som 21
organochloorhoud.
bestrijdingsm.
(Bbk,
1-1-2008:landb)

  1235 ug/kg Industrie N 400    

som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

  24,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 1000 -1 <= AW

som aldrin,
dieldrin en endrin

  142 ug/kg Niet toepasbaar N 15 4000 0,032 > AW en <= T

som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

  0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW

som 2,4'- en 4,4'-
DDT

  675 ug/kg Industrie N 200 1700 0,32 > AW en <= T

 

Tabelinformatie  
Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA
IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)
AW Achtergrondwaarde
I Interventiewaarde
T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde
Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'

 

Tabelinformatie  
Index < 0 GStandaard < AW
0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de AW en de oude T
0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I
Index > 1 I overschreden

 



 

Toetsingsinstellingen  
Versie 2.0.0
Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb [T.12]

 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  
Opdrachtnummer 803627
Laboratorium AL-West B.V.
Matrix Vaste stoffen
Project 18KL435 Meenteweg 69 te Schildwolde
Datum binnenkomst 25.10.2018
Rapportagedatum 31.10.2018
CRM
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Monster  
Analysenummer 743578
Monsteromschrijving MM4, 101: 0-50, 102: 0-50, 104: 0-50, 202: 0-50, 203: 0-50, 205: 0-50, 301: 0-50, 302: 0-50, 303: 0-50, 305: 0-50
Datum monstername 23.10.2018
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 1 Ingevoerde waarde
Lutum (%) 1 Ingevoerde waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

Cadmium (Cd) 0,45 mg/kg Ds 0,77 mg/kg Wonen N 0,6 13 0,014 > AW en <= T
Kwik (Hg) 0,11 mg/kg Ds 0,16 mg/kg Wonen N 0,15 36 0 > AW en <= T
Barium (Ba) 140 mg/kg Ds 542 mg/kg  N     
Kobalt (Co) < 3 mg/kg Ds 7,38 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW
Zink (Zn) 220 mg/kg Ds 522 mg/kg Industrie N 140 720 0,66 > T en <= I
Nikkel (Ni) 5,8 mg/kg Ds 16,9 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW
Lood (Pb) 160 mg/kg Ds 252 mg/kg Industrie N 50 530 0,42 > AW en <= T
Koper (Cu) 14 mg/kg Ds 29 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

0,26 mg/kg Ds 0,26 mg/kg  N     

Chryseen 0,26 mg/kg Ds 0,26 mg/kg  N     
Fenanthreen 0,32 mg/kg Ds 0,32 mg/kg  N     
Benzo(a)anthraceen 0,28 mg/kg Ds 0,28 mg/kg  N     
Benzo(k)fluorantheen 0,15 mg/kg Ds 0,15 mg/kg  N     
Benzo(ghi)peryleen 0,2 mg/kg Ds 0,2 mg/kg  N     
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo-(a)-Pyreen 0,28 mg/kg Ds 0,28 mg/kg  N     
Fluorantheen 0,67 mg/kg Ds 0,67 mg/kg  N     
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 14 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

7 mg/kg Ds 35 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

9 mg/kg Ds 45 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
2,4-DDD (ortho,
para-DDD)

0,0028 mg/kg Ds 14 ug/kg  N     

4,4-DDD (para,
para-DDD)

0,012 mg/kg Ds 60 ug/kg  N     

4,4-DDE (para,
para-DDE)

0,12 mg/kg Ds 600 ug/kg  N     

2,4-DDE (ortho,
para-DDE)

0,0019 mg/kg Ds 9,5 ug/kg  N     

4,4-DDT (para,
para-DDT)

0,26 mg/kg Ds 1300 ug/kg  N     

2,4-DDT (ortho,
para-DDT)

0,046 mg/kg Ds 230 ug/kg  N     

Aldrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N  320   
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Dieldrin 0,027 mg/kg Ds 135 ug/kg  N     
Endrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
Isodrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
Telodrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
alfa-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 1 17000 -1 <= AW
beta-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 1600 -1 <= AW
gamma-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 3 1200 -1 <= AW
delta-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
1,3-
Hexachloorbutadieen

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 3    

cis-Chloordaan < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
trans-Chloordaan < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
cis-
Heptachloorepoxide

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

trans-
Heptachloorepoxide

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

Heptachloor < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 0,7 4000 -1 <= AW
alfa-Endosulfan < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 0,9 4000 -1 <= AW
Hexachloorbenzeen
(HCB)

0,0017 mg/kg Ds 8,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 8,5 2000 -1 <= AW

som 2,4'- en 4,4'-
DDT

  1530 ug/kg Niet toepasbaar N 200 1700 0,89 > T en <= I

som 2,4'- en 4,4'-
DDE

  610 ug/kg Industrie N 100 2300 0,23 > AW en <= T

som chloordaan
(som cis- en
trans-)

  7 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 4000 -1 <= AW

som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

  2,49 mg/kg Wonen N 1,5 40 0,026 > AW en <= T

som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

  24,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 1000 -1 <= AW

som aldrin,
dieldrin en endrin

  142 ug/kg Niet toepasbaar N 15 4000 0,032 > AW en <= T

som 2,4'- en 4,4'-
DDD

  74 ug/kg Wonen N 20 34000 0,0016 > AW en <= T

som 21
organochloorhoud.
bestrijdingsm.
(Bbk,
1-1-2008:landb)

  2402 ug/kg Industrie N 400    

som
heptachloorepoxide
(som cis- en
trans-)

  7 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 4000 -1 <= AW

 

Tabelinformatie  
Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA
IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)
AW Achtergrondwaarde
I Interventiewaarde
T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde
Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'

 

Tabelinformatie  
Index < 0 GStandaard < AW
0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de AW en de oude T
0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I
Index > 1 I overschreden
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Toetsingsinstellingen  
Versie 2.0.0
Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb [T.12]

 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  
Opdrachtnummer 803627
Laboratorium AL-West B.V.
Matrix Vaste stoffen
Project 18KL435 Meenteweg 69 te Schildwolde
Datum binnenkomst 25.10.2018
Rapportagedatum 31.10.2018
CRM
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Monster  
Analysenummer 743589
Monsteromschrijving MM5, 01: 50-100, 01: 100-150, 03: 50-100, 03: 100-150, 04: 50-100, 04: 100-150, 09: 50-100, 09: 100-150
Datum monstername 23.10.2018
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 1,8 Gemeten waarde
Lutum (%) 2,8 Gemeten waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Voldoet aan Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 %  N     
Fractie < 2 µm 2,8 % Ds 2,8 %  N     
Cadmium (Cd) < 0,2 mg/kg Ds 0,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 13 -1 <= AW
Kwik (Hg) < 0,05 mg/kg Ds 0,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW
Barium (Ba) < 20 mg/kg Ds 49,3 mg/kg  N     
Kobalt (Co) < 3 mg/kg Ds 6,79 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW
Zink (Zn) 28 mg/kg Ds 63,8 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 720 -1 <= AW
Nikkel (Ni) 4,7 mg/kg Ds 12,9 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW
Lood (Pb) 15 mg/kg Ds 23,3 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 530 -1 <= AW
Koper (Cu) < 5 mg/kg Ds 7,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     

Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 14 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

  24,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 1000 -1 <= AW

som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

  0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW
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Tabelinformatie  
Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA
IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)
AW Achtergrondwaarde
I Interventiewaarde
T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde
Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'

 

Tabelinformatie  
Index < 0 GStandaard < AW
0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de AW en de oude T
0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I
Index > 1 I overschreden
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Toetsingsinstellingen  
Versie 2.0.0
Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb [T.12]

 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  
Opdrachtnummer 803627
Laboratorium AL-West B.V.
Matrix Vaste stoffen
Project 18KL435 Meenteweg 69 te Schildwolde
Datum binnenkomst 25.10.2018
Rapportagedatum 31.10.2018
CRM
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Monster  
Analysenummer 743590
Monsteromschrijving MM6, 02: 100-150, 07: 50-100, 07: 100-150, 08: 150-200, 102: 100-150, 202: 50-100, 202: 100-150, 302: 100-150
Datum monstername 23.10.2018
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 0,8 Gemeten waarde
Lutum (%) 2,3 Gemeten waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Voldoet aan Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 %  N     
Fractie < 2 µm 2,3 % Ds 2,3 %  N     
Cadmium (Cd) < 0,2 mg/kg Ds 0,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 13 -1 <= AW
Kwik (Hg) < 0,05 mg/kg Ds 0,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW
Barium (Ba) < 20 mg/kg Ds 52,3 mg/kg  N     
Kobalt (Co) < 3 mg/kg Ds 7,15 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW
Zink (Zn) 20 mg/kg Ds 46,7 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 720 -1 <= AW
Nikkel (Ni) < 4 mg/kg Ds 7,97 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW
Lood (Pb) 19 mg/kg Ds 29,7 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 530 -1 <= AW
Koper (Cu) < 5 mg/kg Ds 7,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     

Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 14 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

  0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW

som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

  24,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 1000 -1 <= AW
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Tabelinformatie  
Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA
IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)
AW Achtergrondwaarde
I Interventiewaarde
T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde
Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'

 

Tabelinformatie  
Index < 0 GStandaard < AW
0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de AW en de oude T
0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I
Index > 1 I overschreden
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Toetsingsinstellingen  
Versie 2.0.0
Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb [T.12]

 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  
Opdrachtnummer 803627
Laboratorium AL-West B.V.
Matrix Vaste stoffen
Project 18KL435 Meenteweg 69 te Schildwolde
Datum binnenkomst 25.10.2018
Rapportagedatum 31.10.2018
CRM
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Monster  
Analysenummer 743607
Monsteromschrijving MM7, 01: 150-200, 03: 150-200, 05: 150-200, 05: 100-150, 06: 100-150, 06: 150-200, 07: 150-200, 202: 150-200
Datum monstername 23.10.2018
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 0,5 Gemeten waarde
Lutum (%) 7,9 Gemeten waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Voldoet aan Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 %  N     
Fractie < 2 µm 7,9 % Ds 7,9 %  N     
Cadmium (Cd) < 0,2 mg/kg Ds 0,22 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 13 -1 <= AW
Kwik (Hg) < 0,05 mg/kg Ds 0,046 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW
Barium (Ba) < 20 mg/kg Ds 31,2 mg/kg  N     
Kobalt (Co) 4,4 mg/kg Ds 9,4 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW
Zink (Zn) < 20 mg/kg Ds 25,6 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 720 -1 <= AW
Nikkel (Ni) 8,1 mg/kg Ds 15,8 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW
Lood (Pb) < 10 mg/kg Ds 9,93 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 530 -1 <= AW
Koper (Cu) < 5 mg/kg Ds 6,02 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     

Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 14 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

  0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW

som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

  24,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 1000 -1 <= AW
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Tabelinformatie  
Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA
IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)
AW Achtergrondwaarde
I Interventiewaarde
T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde
Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'

 

Tabelinformatie  
Index < 0 GStandaard < AW
0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de AW en de oude T
0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I
Index > 1 I overschreden
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Toetsingsinstellingen  
Versie 2.0.0
Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb [T.12]

 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  
Opdrachtnummer 810024
Laboratorium AL-West B.V.
Matrix Vaste stoffen
Project 18KL435 Meenteweg 69 te Schildwolde
Datum binnenkomst 20.11.2018
Rapportagedatum 26.11.2018
CRM Dhr. 
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Monster  
Analysenummer 779594
Monsteromschrijving M8, 101: 0-50
Datum monstername 23.10.2018
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 1 Ingevoerde waarde
Lutum (%) 1 Ingevoerde waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Interventiewaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

Zink (Zn) 310 mg/kg Ds 736 mg/kg Niet toepasbaar > I N 140 720 1,03 > I
2,4-DDD (ortho,
para-DDD)

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

4,4-DDD (para,
para-DDD)

0,0075 mg/kg Ds 37,5 ug/kg  N     

4,4-DDE (para,
para-DDE)

0,041 mg/kg Ds 205 ug/kg  N     

2,4-DDE (ortho,
para-DDE)

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

4,4-DDT (para,
para-DDT)

0,065 mg/kg Ds 325 ug/kg  N     

2,4-DDT (ortho,
para-DDT)

0,0064 mg/kg Ds 32 ug/kg  N     

Aldrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N  320   
Dieldrin 0,015 mg/kg Ds 75 ug/kg  N     
Endrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
Isodrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
Telodrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
alfa-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 1 17000 -1 <= AW
beta-HCH 0,0031 mg/kg Ds 15,5 ug/kg Industrie N 2 1600 0,0084 > AW en <= T
gamma-HCH 0,0029 mg/kg Ds 14,5 ug/kg Wonen N 3 1200 0,0096 > AW en <= T
delta-HCH 0,0021 mg/kg Ds 0,01 mg/kg  N     
1,3-
Hexachloorbutadieen

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 3    

cis-Chloordaan < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
trans-Chloordaan < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
cis-
Heptachloorepoxide

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

trans-
Heptachloorepoxide

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

Heptachloor < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 0,7 4000 -1 <= AW
alfa-Endosulfan 0,025 mg/kg Ds 125 ug/kg Niet toepasbaar N 0,9 4000 0,031 > AW en <= T
Hexachloorbenzeen
(HCB)

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 8,5 2000 -1 <= AW

som 2,4'- en 4,4'-
DDT

  357 ug/kg Industrie N 200 1700 0,1 > AW en <= T

som 2,4'- en 4,4'-
DDD

  41 ug/kg Wonen N 20 34000 0 > AW en <= T

som 2,4'- en 4,4'-
DDE

  208 ug/kg Industrie N 100 2300 0,049 > AW en <= T

som
heptachloorepoxide
(som cis- en
trans-)

  7 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 4000 -1 <= AW

som chloordaan
(som cis- en
trans-)

  7 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 4000 -1 <= AW

som aldrin,
dieldrin en endrin

  82 ug/kg Industrie N 15 4000 0,017 > AW en <= T

som 21
organochloorhoud.
bestrijdingsm.
(Bbk,
1-1-2008:landb)

  875 ug/kg Industrie N 400    
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Monster  
Analysenummer 779595
Monsteromschrijving M9, 102: 0-50
Datum monstername 23.10.2018
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 1 Ingevoerde waarde
Lutum (%) 1 Ingevoerde waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Interventiewaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

Zink (Zn) 450 mg/kg Ds 1068 mg/kg Niet toepasbaar > I N 140 720 1,6 > I
2,4-DDD (ortho,
para-DDD)

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

4,4-DDD (para,
para-DDD)

0,0064 mg/kg Ds 32 ug/kg  N     

4,4-DDE (para,
para-DDE)

0,025 mg/kg Ds 125 ug/kg  N     

2,4-DDE (ortho,
para-DDE)

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

4,4-DDT (para,
para-DDT)

0,057 mg/kg Ds 285 ug/kg  N     

2,4-DDT (ortho,
para-DDT)

0,0033 mg/kg Ds 16,5 ug/kg  N     

Aldrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N  320   
Dieldrin 0,0082 mg/kg Ds 41 ug/kg  N     
Endrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
Isodrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
Telodrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
alfa-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 1 17000 -1 <= AW
beta-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 1600 -1 <= AW
gamma-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 3 1200 -1 <= AW
delta-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
1,3-
Hexachloorbutadieen

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 3    

cis-Chloordaan < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
trans-Chloordaan < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
cis-
Heptachloorepoxide

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

trans-
Heptachloorepoxide

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

Heptachloor < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 0,7 4000 -1 <= AW
alfa-Endosulfan < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 0,9 4000 -1 <= AW
Hexachloorbenzeen
(HCB)

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 8,5 2000 -1 <= AW

som 2,4'- en 4,4'-
DDE

  128 ug/kg Wonen N 100 2300 0,013 > AW en <= T

som
heptachloorepoxide
(som cis- en
trans-)

  7 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 4000 -1 <= AW

som 21
organochloorhoud.
bestrijdingsm.
(Bbk,
1-1-2008:landb)

  556 ug/kg Industrie N 400    

som 2,4'- en 4,4'-
DDT

  302 ug/kg Industrie N 200 1700 0,068 > AW en <= T

som aldrin,
dieldrin en endrin

  48 ug/kg Industrie N 15 4000 0,0083 > AW en <= T

som chloordaan
(som cis- en
trans-)

  7 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 4000 -1 <= AW

som 2,4'- en 4,4'-
DDD

  35,5 ug/kg Wonen N 20 34000 0 > AW en <= T
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Monster  
Analysenummer 779596
Monsteromschrijving M10, 104: 0-50
Datum monstername 23.10.2018
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 1 Ingevoerde waarde
Lutum (%) 1 Ingevoerde waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Interventiewaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

Zink (Zn) 150 mg/kg Ds 356 mg/kg Industrie N 140 720 0,37 > AW en <= T
2,4-DDD (ortho,
para-DDD)

0,0082 mg/kg Ds 41 ug/kg  N     

4,4-DDD (para,
para-DDD)

0,059 mg/kg Ds 295 ug/kg  N     

4,4-DDE (para,
para-DDE)

0,21 mg/kg Ds 1050 ug/kg  N     

2,4-DDE (ortho,
para-DDE)

0,0033 mg/kg Ds 16,5 ug/kg  N     

4,4-DDT (para,
para-DDT)

0,82 mg/kg Ds 4100 ug/kg  N     

2,4-DDT (ortho,
para-DDT)

0,14 mg/kg Ds 700 ug/kg  N     

Aldrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N  320   
Dieldrin 0,017 mg/kg Ds 85 ug/kg  N     
Endrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
Isodrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
Telodrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
alfa-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 1 17000 -1 <= AW
beta-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 1600 -1 <= AW
gamma-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 3 1200 -1 <= AW
delta-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
1,3-
Hexachloorbutadieen

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 3    

cis-Chloordaan < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
trans-Chloordaan < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
cis-
Heptachloorepoxide

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

trans-
Heptachloorepoxide

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

Heptachloor < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 0,7 4000 -1 <= AW
alfa-Endosulfan < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 0,9 4000 -1 <= AW
Hexachloorbenzeen
(HCB)

0,0013 mg/kg Ds 6,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 8,5 2000 -1 <= AW

som 21
organochloorhoud.
bestrijdingsm.
(Bbk,
1-1-2008:landb)

  6340 ug/kg Industrie N 400    

som 2,4'- en 4,4'-
DDT

  4800 ug/kg Niet toepasbaar > I N 200 1700 3,07 > I

som 2,4'- en 4,4'-
DDE

  1066 ug/kg Industrie N 100 2300 0,44 > AW en <= T

som aldrin,
dieldrin en endrin

  92 ug/kg Industrie N 15 4000 0,019 > AW en <= T

som 2,4'- en 4,4'-
DDD

  336 ug/kg Wonen N 20 34000 0,0093 > AW en <= T

som chloordaan
(som cis- en
trans-)

  7 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 4000 -1 <= AW

som
heptachloorepoxide
(som cis- en
trans-)

  7 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 4000 -1 <= AW
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Monster  
Analysenummer 779597
Monsteromschrijving M11, 202: 0-50
Datum monstername 23.10.2018
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 1 Ingevoerde waarde
Lutum (%) 1 Ingevoerde waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

Zink (Zn) 83 mg/kg Ds 197 mg/kg Wonen N 140 720 0,098 > AW en <= T
2,4-DDD (ortho,
para-DDD)

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

4,4-DDD (para,
para-DDD)

0,0011 mg/kg Ds 5,5 ug/kg  N     

4,4-DDE (para,
para-DDE)

0,0072 mg/kg Ds 36 ug/kg  N     

2,4-DDE (ortho,
para-DDE)

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

4,4-DDT (para,
para-DDT)

0,0064 mg/kg Ds 32 ug/kg  N     

2,4-DDT (ortho,
para-DDT)

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

Aldrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N  320   
Dieldrin 0,012 mg/kg Ds 60 ug/kg  N     
Endrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
Isodrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
Telodrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
alfa-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 1 17000 -1 <= AW
beta-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 1600 -1 <= AW
gamma-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 3 1200 -1 <= AW
delta-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
1,3-
Hexachloorbutadieen

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 3    

cis-Chloordaan < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
trans-Chloordaan < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
cis-
Heptachloorepoxide

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

trans-
Heptachloorepoxide

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

Heptachloor < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 0,7 4000 -1 <= AW
alfa-Endosulfan < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 0,9 4000 -1 <= AW
Hexachloorbenzeen
(HCB)

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 8,5 2000 -1 <= AW

som aldrin,
dieldrin en endrin

  67 ug/kg Industrie N 15 4000 0,013 > AW en <= T

som 2,4'- en 4,4'-
DDT

  35,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 200 1700 -1 <= AW

som chloordaan
(som cis- en
trans-)

  7 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 4000 -1 <= AW

som 2,4'- en 4,4'-
DDD

  9 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 34000 -1 <= AW

som
heptachloorepoxide
(som cis- en
trans-)

  7 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 4000 -1 <= AW

som 21
organochloorhoud.
bestrijdingsm.
(Bbk,
1-1-2008:landb)

  193 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 400    

som 2,4'- en 4,4'-
DDE

  39,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 100 2300 -1 <= AW
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Monster  
Analysenummer 779598
Monsteromschrijving M12, 203: 0-50
Datum monstername 23.10.2018
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 1 Ingevoerde waarde
Lutum (%) 1 Ingevoerde waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

Zink (Zn) 35 mg/kg Ds 83,1 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 720 -1 <= AW
2,4-DDD (ortho,
para-DDD)

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

4,4-DDD (para,
para-DDD)

< 0,002 mg/kg Ds 7 ug/kg  N     

4,4-DDE (para,
para-DDE)

0,0081 mg/kg Ds 40,5 ug/kg  N     

2,4-DDE (ortho,
para-DDE)

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

4,4-DDT (para,
para-DDT)

0,0077 mg/kg Ds 38,5 ug/kg  N     

2,4-DDT (ortho,
para-DDT)

< 0,002 mg/kg Ds 7 ug/kg  N     

Aldrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N  320   
Dieldrin 0,012 mg/kg Ds 60 ug/kg  N     
Endrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
Isodrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
Telodrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
alfa-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 1 17000 -1 <= AW
beta-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 1600 -1 <= AW
gamma-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 3 1200 -1 <= AW
delta-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
1,3-
Hexachloorbutadieen

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 3    

cis-Chloordaan < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
trans-Chloordaan < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
cis-
Heptachloorepoxide

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

trans-
Heptachloorepoxide

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

Heptachloor < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 0,7 4000 -1 <= AW
alfa-Endosulfan < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 0,9 4000 -1 <= AW
Hexachloorbenzeen
(HCB)

0,0049 mg/kg Ds 24,5 ug/kg Wonen N 8,5 2000 0,008 > AW en <= T

som 2,4'- en 4,4'-
DDE

  44 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 100 2300 -1 <= AW

som chloordaan
(som cis- en
trans-)

  7 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 4000 -1 <= AW

som 21
organochloorhoud.
bestrijdingsm.
(Bbk,
1-1-2008:landb)

  230 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 400    

som 2,4'- en 4,4'-
DDD

  10,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 34000 -1 <= AW

som 2,4'- en 4,4'-
DDT

  45,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 200 1700 -1 <= AW

som
heptachloorepoxide
(som cis- en
trans-)

  7 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 4000 -1 <= AW

som aldrin,
dieldrin en endrin

  67 ug/kg Industrie N 15 4000 0,013 > AW en <= T
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Monster  
Analysenummer 779599
Monsteromschrijving M13, 205: 0-50
Datum monstername 23.10.2018
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 1 Ingevoerde waarde
Lutum (%) 1 Ingevoerde waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

Zink (Zn) 28 mg/kg Ds 66,4 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 720 -1 <= AW
2,4-DDD (ortho,
para-DDD)

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

4,4-DDD (para,
para-DDD)

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

4,4-DDE (para,
para-DDE)

0,0058 mg/kg Ds 29 ug/kg  N     

2,4-DDE (ortho,
para-DDE)

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

4,4-DDT (para,
para-DDT)

0,0052 mg/kg Ds 26 ug/kg  N     

2,4-DDT (ortho,
para-DDT)

< 0,002 mg/kg Ds 7 ug/kg  N     

Aldrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N  320   
Dieldrin 0,0083 mg/kg Ds 41,5 ug/kg  N     
Endrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
Isodrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
Telodrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
alfa-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 1 17000 -1 <= AW
beta-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 1600 -1 <= AW
gamma-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 3 1200 -1 <= AW
delta-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
1,3-
Hexachloorbutadieen

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 3    

cis-Chloordaan < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
trans-Chloordaan < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
cis-
Heptachloorepoxide

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

trans-
Heptachloorepoxide

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

Heptachloor < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 0,7 4000 -1 <= AW
alfa-Endosulfan < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 0,9 4000 -1 <= AW
Hexachloorbenzeen
(HCB)

0,0043 mg/kg Ds 21,5 ug/kg Wonen N 8,5 2000 0,0065 > AW en <= T

som 2,4'- en 4,4'-
DDD

  7 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 34000 -1 <= AW

som 21
organochloorhoud.
bestrijdingsm.
(Bbk,
1-1-2008:landb)

  181 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 400    

som chloordaan
(som cis- en
trans-)

  7 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 4000 -1 <= AW

som 2,4'- en 4,4'-
DDE

  32,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 100 2300 -1 <= AW

som 2,4'- en 4,4'-
DDT

  33 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 200 1700 -1 <= AW

som aldrin,
dieldrin en endrin

  48,5 ug/kg Industrie N 15 4000 0,0084 > AW en <= T

som
heptachloorepoxide
(som cis- en
trans-)

  7 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 4000 -1 <= AW
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Monster  
Analysenummer 779600
Monsteromschrijving M14, 301: 0-50
Datum monstername 23.10.2018
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 1 Ingevoerde waarde
Lutum (%) 1 Ingevoerde waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Interventiewaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

Zink (Zn) 160 mg/kg Ds 380 mg/kg Industrie N 140 720 0,41 > AW en <= T
2,4-DDD (ortho,
para-DDD)

0,0065 mg/kg Ds 32,5 ug/kg  N     

4,4-DDD (para,
para-DDD)

0,052 mg/kg Ds 260 ug/kg  N     

4,4-DDE (para,
para-DDE)

0,28 mg/kg Ds 1400 ug/kg  N     

2,4-DDE (ortho,
para-DDE)

0,0035 mg/kg Ds 17,5 ug/kg  N     

4,4-DDT (para,
para-DDT)

0,64 mg/kg Ds 3200 ug/kg  N     

2,4-DDT (ortho,
para-DDT)

0,11 mg/kg Ds 550 ug/kg  N     

Aldrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N  320   
Dieldrin 0,048 mg/kg Ds 240 ug/kg  N     
Endrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
Isodrin 0,0039 mg/kg Ds 19,5 ug/kg  N     
Telodrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
alfa-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 1 17000 -1 <= AW
beta-HCH 0,0012 mg/kg Ds 6 ug/kg Industrie N 2 1600 0,0025 > AW en <= T
gamma-HCH 0,0013 mg/kg Ds 6,5 ug/kg Wonen N 3 1200 0,0029 > AW en <= T
delta-HCH 0,0019 mg/kg Ds 0,0095 mg/kg  N     
1,3-
Hexachloorbutadieen

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 3    

cis-Chloordaan < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
trans-Chloordaan < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
cis-
Heptachloorepoxide

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

trans-
Heptachloorepoxide

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

Heptachloor < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 0,7 4000 -1 <= AW
alfa-Endosulfan 0,032 mg/kg Ds 160 ug/kg Niet toepasbaar N 0,9 4000 0,04 > AW en <= T
Hexachloorbenzeen
(HCB)

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 8,5 2000 -1 <= AW

som aldrin,
dieldrin en endrin

  247 ug/kg Niet toepasbaar N 15 4000 0,058 > AW en <= T

som 2,4'- en 4,4'-
DDE

  1418 ug/kg Niet toepasbaar N 100 2300 0,6 > T en <= I

som
heptachloorepoxide
(som cis- en
trans-)

  7 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 4000 -1 <= AW

som chloordaan
(som cis- en
trans-)

  7 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 4000 -1 <= AW

som 2,4'- en 4,4'-
DDD

  292 ug/kg Wonen N 20 34000 0,008 > AW en <= T

som 2,4'- en 4,4'-
DDT

  3750 ug/kg Niet toepasbaar > I N 200 1700 2,37 > I

som 21
organochloorhoud.
bestrijdingsm.
(Bbk,
1-1-2008:landb)

  5927 ug/kg Industrie N 400    
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Monster  
Analysenummer 779601
Monsteromschrijving M15, 302: 0-50
Datum monstername 23.10.2018
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 1 Ingevoerde waarde
Lutum (%) 1 Ingevoerde waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Interventiewaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

Zink (Zn) 140 mg/kg Ds 332 mg/kg Industrie N 140 720 0,33 > AW en <= T
2,4-DDD (ortho,
para-DDD)

0,0062 mg/kg Ds 31 ug/kg  N     

4,4-DDD (para,
para-DDD)

0,048 mg/kg Ds 240 ug/kg  N     

4,4-DDE (para,
para-DDE)

0,21 mg/kg Ds 1050 ug/kg  N     

2,4-DDE (ortho,
para-DDE)

0,0033 mg/kg Ds 16,5 ug/kg  N     

4,4-DDT (para,
para-DDT)

0,56 mg/kg Ds 2800 ug/kg  N     

2,4-DDT (ortho,
para-DDT)

0,098 mg/kg Ds 490 ug/kg  N     

Aldrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N  320   
Dieldrin 0,049 mg/kg Ds 245 ug/kg  N     
Endrin 0,0039 mg/kg Ds 19,5 ug/kg  N     
Isodrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
Telodrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
alfa-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 1 17000 -1 <= AW
beta-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 1600 -1 <= AW
gamma-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 3 1200 -1 <= AW
delta-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
1,3-
Hexachloorbutadieen

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 3    

cis-Chloordaan < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
trans-Chloordaan < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
cis-
Heptachloorepoxide

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

trans-
Heptachloorepoxide

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

Heptachloor < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 0,7 4000 -1 <= AW
alfa-Endosulfan 0,037 mg/kg Ds 185 ug/kg Niet toepasbaar N 0,9 4000 0,046 > AW en <= T
Hexachloorbenzeen
(HCB)

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 8,5 2000 -1 <= AW

som 2,4'- en 4,4'-
DDE

  1066 ug/kg Industrie N 100 2300 0,44 > AW en <= T

som 21
organochloorhoud.
bestrijdingsm.
(Bbk,
1-1-2008:landb)

  5119 ug/kg Industrie N 400    

som 2,4'- en 4,4'-
DDT

  3290 ug/kg Niet toepasbaar > I N 200 1700 2,06 > I

som aldrin,
dieldrin en endrin

  268 ug/kg Niet toepasbaar N 15 4000 0,063 > AW en <= T

som chloordaan
(som cis- en
trans-)

  7 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 4000 -1 <= AW

som
heptachloorepoxide
(som cis- en
trans-)

  7 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 4000 -1 <= AW

som 2,4'- en 4,4'-
DDD

  271 ug/kg Wonen N 20 34000 0,0074 > AW en <= T
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Monster  
Analysenummer 779602
Monsteromschrijving M16, 303: 0-50
Datum monstername 23.10.2018
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 1 Ingevoerde waarde
Lutum (%) 1 Ingevoerde waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Interventiewaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

Zink (Zn) 310 mg/kg Ds 736 mg/kg Niet toepasbaar > I N 140 720 1,03 > I
2,4-DDD (ortho,
para-DDD)

< 0,01 mg/kg Ds 35 ug/kg  N     

4,4-DDD (para,
para-DDD)

0,049 mg/kg Ds 245 ug/kg  N     

4,4-DDE (para,
para-DDE)

0,11 mg/kg Ds 550 ug/kg  N     

2,4-DDE (ortho,
para-DDE)

< 0,01 mg/kg Ds 35 ug/kg  N     

4,4-DDT (para,
para-DDT)

0,4 mg/kg Ds 2000 ug/kg  N     

2,4-DDT (ortho,
para-DDT)

0,083 mg/kg Ds 415 ug/kg  N     

Aldrin < 0,01 mg/kg Ds 35 ug/kg  N  320   
Dieldrin 0,027 mg/kg Ds 135 ug/kg  N     
Endrin < 0,01 mg/kg Ds 35 ug/kg  N     
Isodrin < 0,01 mg/kg Ds 35 ug/kg  N     
Telodrin < 0,01 mg/kg Ds 35 ug/kg  N     
alfa-HCH < 0,01 mg/kg Ds 35 ug/kg Industrie N 1 17000 0,002 > AW en <= T
beta-HCH < 0,01 mg/kg Ds 35 ug/kg Industrie N 2 1600 0,02 > AW en <= T
gamma-HCH < 0,01 mg/kg Ds 35 ug/kg Wonen N 3 1200 0,027 > AW en <= T
delta-HCH < 0,01 mg/kg Ds 35 ug/kg  N     
1,3-
Hexachloorbutadieen

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 3    

cis-Chloordaan < 0,01 mg/kg Ds 35 ug/kg  N     
trans-Chloordaan < 0,01 mg/kg Ds 35 ug/kg  N     
cis-
Heptachloorepoxide

< 0,01 mg/kg Ds 35 ug/kg  N     

trans-
Heptachloorepoxide

< 0,01 mg/kg Ds 35 ug/kg  N     

Heptachloor < 0,01 mg/kg Ds 35 ug/kg Industrie N 0,7 4000 0,0086 > AW en <= T
alfa-Endosulfan < 0,01 mg/kg Ds 35 ug/kg Industrie N 0,9 4000 0,0085 > AW en <= T
Hexachloorbenzeen
(HCB)

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 8,5 2000 -1 <= AW

som chloordaan
(som cis- en
trans-)

  70 ug/kg Industrie N 2 4000 0,017 > AW en <= T

som
heptachloorepoxide
(som cis- en
trans-)

  70 ug/kg Industrie N 2 4000 0,017 > AW en <= T

som 2,4'- en 4,4'-
DDD

  280 ug/kg Wonen N 20 34000 0,0077 > AW en <= T

som 21
organochloorhoud.
bestrijdingsm.
(Bbk,
1-1-2008:landb)

  3874 ug/kg Industrie N 400    

som 2,4'- en 4,4'-
DDT

  2415 ug/kg Niet toepasbaar > I N 200 1700 1,48 > I

som aldrin,
dieldrin en endrin

  205 ug/kg Niet toepasbaar N 15 4000 0,048 > AW en <= T

som 2,4'- en 4,4'-
DDE

  585 ug/kg Industrie N 100 2300 0,22 > AW en <= T

 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +

 

Monster  
Analysenummer 779603
Monsteromschrijving M17, 305: 0-50
Datum monstername 23.10.2018
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 1 Ingevoerde waarde
Lutum (%) 1 Ingevoerde waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Interventiewaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

Zink (Zn) 310 mg/kg Ds 736 mg/kg Niet toepasbaar > I N 140 720 1,03 > I
2,4-DDD (ortho,
para-DDD)

0,0019 mg/kg Ds 9,5 ug/kg  N     

4,4-DDD (para,
para-DDD)

< 0,02 mg/kg Ds 70 ug/kg  N     

4,4-DDE (para,
para-DDE)

0,044 mg/kg Ds 220 ug/kg  N     

2,4-DDE (ortho,
para-DDE)

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

4,4-DDT (para,
para-DDT)

0,11 mg/kg Ds 550 ug/kg  N     

2,4-DDT (ortho,
para-DDT)

< 0,02 mg/kg Ds 70 ug/kg  N     

Aldrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N  320   
Dieldrin 0,0077 mg/kg Ds 38,5 ug/kg  N     
Endrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
Isodrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
Telodrin < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
alfa-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 1 17000 -1 <= AW
beta-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 1600 -1 <= AW
gamma-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 3 1200 -1 <= AW
delta-HCH < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
1,3-
Hexachloorbutadieen

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 3    

cis-Chloordaan < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
trans-Chloordaan < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
cis-
Heptachloorepoxide

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

trans-
Heptachloorepoxide

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     

Heptachloor < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 0,7 4000 -1 <= AW
alfa-Endosulfan < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 0,9 4000 -1 <= AW
Hexachloorbenzeen
(HCB)

< 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 8,5 2000 -1 <= AW

som 2,4'- en 4,4'-
DDT

  620 ug/kg Industrie N 200 1700 0,28 > AW en <= T

som 21
organochloorhoud.
bestrijdingsm.
(Bbk,
1-1-2008:landb)

  1010 ug/kg Industrie N 400    

som
heptachloorepoxide
(som cis- en
trans-)

  7 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 4000 -1 <= AW

som 2,4'- en 4,4'-
DDE

  224 ug/kg Industrie N 100 2300 0,056 > AW en <= T

som 2,4'- en 4,4'-
DDD

  79,5 ug/kg Wonen N 20 34000 0,0018 > AW en <= T

som aldrin,
dieldrin en endrin

  45,5 ug/kg Industrie N 15 4000 0,0077 > AW en <= T

som chloordaan
(som cis- en
trans-)

  7 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 4000 -1 <= AW

 

Tabelinformatie  
Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA
IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)
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AW Achtergrondwaarde
I Interventiewaarde
T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde
Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'

 

Tabelinformatie  
Index < 0 GStandaard < AW
0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de AW en de oude T
0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I
Index > 1 I overschreden
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Toetsingsinstellingen  
Versie 2.0.0
Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1]

 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  
Opdrachtnummer 803622
Laboratorium AL-West B.V.
Matrix Vaste stoffen
Project 18KL435 Meenteweg 69 te Schildwolde
Datum binnenkomst 25.10.2018
Rapportagedatum 06.11.2018
CRM Dhr
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Monster  
Analysenummer 743530
Monsteromschrijving RE1 101 t/m 105
Datum monstername 23.10.2018
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 10 Ingevoerde waarde
Lutum (%) 25 Ingevoerde waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat  

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Som gewogen asbest 10 mg/kg Ds 10 mg/kg  N     
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Monster  
Analysenummer 743531
Monsteromschrijving RE2 201 t/m 205
Datum monstername 23.10.2018
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 10 Ingevoerde waarde
Lutum (%) 25 Ingevoerde waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat  

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Som gewogen asbest < 1 mg/kg Ds 0,7 mg/kg  N     
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Monster  
Analysenummer 743532
Monsteromschrijving RE3 301 t/m 305
Datum monstername 23.10.2018
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 10 Ingevoerde waarde
Lutum (%) 25 Ingevoerde waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat  

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Som gewogen asbest 6 mg/kg Ds 6 mg/kg  N     
 

Tabelinformatie  
Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA
IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)
AW Achtergrondwaarde
W Woonwaarde
IND Industriewaarde
IW Interventiewaarde
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Toetsingsinstellingen  
Versie 1.1.0
Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb [T.13]

 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  
Opdrachtnummer 805173
Laboratorium AL-West B.V.
Matrix Water
Project 18KL435 Meenteweg 69 te Schildwolde
Datum binnenkomst 31.10.2018
Rapportagedatum 05.11.2018
CRM Dhr. 
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Monster  
Analysenummer 751968
Monsteromschrijving PB01, 01-01: 300-400
Datum monstername 30.10.2018
Monstersoort Water
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster  
Water diep/ondiep Ondiep

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Streefwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW SW IW T-index Toets oordeel

Molybdeen (Mo) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde N 5 300 -1 <= SW
Kwik (Hg) < 0,05 µg/l 0,035 ug/l <= Streefwaarde N 0,05 0,3 -1 <= SW
Cadmium (Cd) < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,4 6 -1 <= SW
Koper (Cu) 3,6 µg/l 3,6 ug/l <= Streefwaarde N 15 75 -1 <= SW
Lood (Pb) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde N 15 75 -1 <= SW
Nikkel (Ni) 8 µg/l 8 ug/l <= Streefwaarde N 15 75 -1 <= SW
Zink (Zn) < 10 µg/l 7 ug/l <= Streefwaarde N 65 800 -1 <= SW
Barium (Ba) 180 µg/l 180 ug/l > Streefwaarde N 50 625 0,23 > SW en <= T
Kobalt (Co) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde N 20 100 -1 <= SW
Benzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,2 30 -1 <= SW
Tolueen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 1000 -1 <= SW
Ethylbenzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 4 150 -1 <= SW
ortho-Xyleen < 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     
m,p-Xyleen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     
Naftaleen < 0,02 µg/l 0,014 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 70 -1 <= SW
Styreen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 6 300 -1 <= SW
Dichloormethaan < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 1000 -1 <= SW
Trichloormethaan
(Chloroform)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 6 400 -1 <= SW

Tetrachloormethaan
(Tetra)

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 10 -1 <= SW

1,1-
Dichloorethaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 900 -1 <= SW

1,2-
Dichloorethaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 400 -1 <= SW

1,1,1-
Trichloorethaan

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 300 -1 <= SW

1,1,2-
Trichloorethaan

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 130 -1 <= SW

Vinylchloride < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 5 -1 <= SW
1,1-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 10 -1 <= SW

Cis-1,2-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     

trans-1,2-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     

Trichlooretheen
(Tri)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 24 500 -1 <= SW

Tetrachlooretheen
(Per)

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 40 -1 <= SW

1,1-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

1,2-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

1,3-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

Tribroommethaan
(bromoform)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N  630   

Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 50 µg/l 35 ug/l <= Streefwaarde N 50 600 -1 <= SW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 10 µg/l 7 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 10 µg/l 7 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     
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Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

alfa-HCH < 0,01 µg/l 0,007 ug/l <= Streefwaarde N 0,033    
beta-HCH < 0,008 µg/l 0,0056 ug/l <= Streefwaarde N 0,008    
gamma-HCH < 0,009 µg/l 0,0063 ug/l <= Streefwaarde N 0,009    
delta-HCH < 0,008 µg/l 0,0056 ug/l  N     
Aldrin < 0,01 µg/l 0,007 ug/l <= Streefwaarde N0,000009    
Dieldrin < 0,01 µg/l 0,007 ug/l <= Streefwaarde N 0,0001    
Endrin < 0,01 µg/l 0,007 ug/l <= Streefwaarde N 0,00004    
2,4-DDE (ortho,
para-DDE)

< 0,01 µg/l 0,007 ug/l  N     

4,4-DDE (para,
para-DDE)

< 0,01 µg/l 0,007 ug/l  N     

2,4-DDD (ortho,
para-DDD)

< 0,01 µg/l 0,007 ug/l  N     

4,4-DDD (para,
para-DDD)

< 0,01 µg/l 0,007 ug/l  N     

2,4-DDT (ortho,
para-DDT)

< 0,01 µg/l 0,007 ug/l  N     

4,4-DDT (para,
para-DDT)

< 0,01 µg/l 0,007 ug/l  N     

Heptachloor < 0,01 µg/l 0,007 ug/l <= Streefwaarde N0,000005 0,3 -1 <= SW
alfa-Endosulfan < 0,01 µg/l 0,007 ug/l <= Streefwaarde N 0,0002 5 -1 <= SW
cis-
Heptachloorepoxide

< 0,01 µg/l 0,007 ug/l  N     

trans-
Heptachloorepoxide

< 0,01 µg/l 0,007 ug/l  N     

Telodrin < 0,03 µg/l 0,021 ug/l  N     
Isodrin < 0,03 µg/l 0,021 ug/l  N     
cis-Chloordaan < 0,01 µg/l 0,007 ug/l  N     
trans-Chloordaan < 0,01 µg/l 0,007 ug/l  N     
som a-, b-, c- en d-
HCH

  0,025 ug/l <= Streefwaarde N 0,05 1 -1 <= SW

som 3
dichloorpropanen
(som 1,1- en 1,2-
en 1,3-)

  0,42 ug/l <= Streefwaarde N 0,8 80 -1 <= SW

som 16
aromatische
oplosmiddelen
(Bbk, 1-1-2008)

  0,77 ug/l  J  150   

som chloordaan
(som cis- en
trans-)

  0,014 ug/l <= Streefwaarde N 0,00002 0,2 -1 <= SW

som aldrin,
dieldrin en endrin

  0,021 ug/l  N  0,1   

som
dichlooretheen-
isomeren

  0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 20 -1 <= SW

som xyleen-
isomeren

  0,21 ug/l <= Streefwaarde N 0,2 70 -1 <= SW

som
heptachloorepoxide
(som cis- en
trans-)

  0,014 ug/l <= Streefwaarde N0,000005 3 -1 <= SW

som 2,4'-, 4,4'-
DDT, 2,4'-, 4,4'-
DDD, 2,4'- en 4,4'-
DDE

  0,042 ug/l <= Streefwaarde N0,000004 0,01 -1 <= SW

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
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Monster  
Analysenummer 751969
Monsteromschrijving PB02, 02-01: 300-400
Datum monstername 30.10.2018
Monstersoort Water
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster  
Water diep/ondiep Ondiep

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Streefwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW SW IW T-index Toets oordeel

Molybdeen (Mo) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde N 5 300 -1 <= SW
Kwik (Hg) < 0,05 µg/l 0,035 ug/l <= Streefwaarde N 0,05 0,3 -1 <= SW
Cadmium (Cd) < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,4 6 -1 <= SW
Koper (Cu) 6,4 µg/l 6,4 ug/l <= Streefwaarde N 15 75 -1 <= SW
Lood (Pb) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde N 15 75 -1 <= SW
Nikkel (Ni) 4,5 µg/l 4,5 ug/l <= Streefwaarde N 15 75 -1 <= SW
Zink (Zn) 43 µg/l 43 ug/l <= Streefwaarde N 65 800 -1 <= SW
Barium (Ba) 64 µg/l 64 ug/l > Streefwaarde N 50 625 0,024 > SW en <= T
Kobalt (Co) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde N 20 100 -1 <= SW
Benzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,2 30 -1 <= SW
Tolueen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 1000 -1 <= SW
Ethylbenzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 4 150 -1 <= SW
ortho-Xyleen < 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     
m,p-Xyleen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     
Naftaleen < 0,02 µg/l 0,014 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 70 -1 <= SW
Styreen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 6 300 -1 <= SW
Dichloormethaan < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 1000 -1 <= SW
Trichloormethaan
(Chloroform)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 6 400 -1 <= SW

Tetrachloormethaan
(Tetra)

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 10 -1 <= SW

1,1-
Dichloorethaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 900 -1 <= SW

1,2-
Dichloorethaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 400 -1 <= SW

1,1,1-
Trichloorethaan

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 300 -1 <= SW

1,1,2-
Trichloorethaan

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 130 -1 <= SW

Vinylchloride < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 5 -1 <= SW
1,1-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 10 -1 <= SW

Cis-1,2-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     

trans-1,2-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     

Trichlooretheen
(Tri)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 24 500 -1 <= SW

Tetrachlooretheen
(Per)

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 40 -1 <= SW

1,1-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

1,2-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

1,3-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

Tribroommethaan
(bromoform)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N  630   

Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 50 µg/l 35 ug/l <= Streefwaarde N 50 600 -1 <= SW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 10 µg/l 7 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 10 µg/l 7 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     
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Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

alfa-HCH < 0,01 µg/l 0,007 ug/l <= Streefwaarde N 0,033    
beta-HCH < 0,008 µg/l 0,0056 ug/l <= Streefwaarde N 0,008    
gamma-HCH < 0,009 µg/l 0,0063 ug/l <= Streefwaarde N 0,009    
delta-HCH < 0,008 µg/l 0,0056 ug/l  N     
Aldrin < 0,01 µg/l 0,007 ug/l <= Streefwaarde N0,000009    
Dieldrin < 0,01 µg/l 0,007 ug/l <= Streefwaarde N 0,0001    
Endrin < 0,01 µg/l 0,007 ug/l <= Streefwaarde N 0,00004    
2,4-DDE (ortho,
para-DDE)

< 0,01 µg/l 0,007 ug/l  N     

4,4-DDE (para,
para-DDE)

< 0,01 µg/l 0,007 ug/l  N     

2,4-DDD (ortho,
para-DDD)

< 0,01 µg/l 0,007 ug/l  N     

4,4-DDD (para,
para-DDD)

< 0,01 µg/l 0,007 ug/l  N     

2,4-DDT (ortho,
para-DDT)

< 0,01 µg/l 0,007 ug/l  N     

4,4-DDT (para,
para-DDT)

< 0,01 µg/l 0,007 ug/l  N     

Heptachloor < 0,01 µg/l 0,007 ug/l <= Streefwaarde N0,000005 0,3 -1 <= SW
alfa-Endosulfan < 0,01 µg/l 0,007 ug/l <= Streefwaarde N 0,0002 5 -1 <= SW
cis-
Heptachloorepoxide

< 0,01 µg/l 0,007 ug/l  N     

trans-
Heptachloorepoxide

< 0,01 µg/l 0,007 ug/l  N     

Telodrin < 0,03 µg/l 0,021 ug/l  N     
Isodrin < 0,03 µg/l 0,021 ug/l  N     
cis-Chloordaan < 0,01 µg/l 0,007 ug/l  N     
trans-Chloordaan < 0,01 µg/l 0,007 ug/l  N     
som a-, b-, c- en d-
HCH

  0,025 ug/l <= Streefwaarde N 0,05 1 -1 <= SW

som 16
aromatische
oplosmiddelen
(Bbk, 1-1-2008)

  0,77 ug/l  J  150   

som
heptachloorepoxide
(som cis- en
trans-)

  0,014 ug/l <= Streefwaarde N0,000005 3 -1 <= SW

som 3
dichloorpropanen
(som 1,1- en 1,2-
en 1,3-)

  0,42 ug/l <= Streefwaarde N 0,8 80 -1 <= SW

som aldrin,
dieldrin en endrin

  0,021 ug/l  N  0,1   

som
dichlooretheen-
isomeren

  0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 20 -1 <= SW

som chloordaan
(som cis- en
trans-)

  0,014 ug/l <= Streefwaarde N 0,00002 0,2 -1 <= SW

som 2,4'-, 4,4'-
DDT, 2,4'-, 4,4'-
DDD, 2,4'- en 4,4'-
DDE

  0,042 ug/l <= Streefwaarde N0,000004 0,01 -1 <= SW

som xyleen-
isomeren

  0,21 ug/l <= Streefwaarde N 0,2 70 -1 <= SW

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
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Monster  
Analysenummer 751970
Monsteromschrijving PB03, 03-01: 300-400
Datum monstername 30.10.2018
Monstersoort Water
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster  
Water diep/ondiep Ondiep

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Streefwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW SW IW T-index Toets oordeel

Molybdeen (Mo) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde N 5 300 -1 <= SW
Kwik (Hg) < 0,05 µg/l 0,035 ug/l <= Streefwaarde N 0,05 0,3 -1 <= SW
Cadmium (Cd) < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,4 6 -1 <= SW
Koper (Cu) 3,9 µg/l 3,9 ug/l <= Streefwaarde N 15 75 -1 <= SW
Lood (Pb) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde N 15 75 -1 <= SW
Nikkel (Ni) 7,7 µg/l 7,7 ug/l <= Streefwaarde N 15 75 -1 <= SW
Zink (Zn) 12 µg/l 12 ug/l <= Streefwaarde N 65 800 -1 <= SW
Barium (Ba) 170 µg/l 170 ug/l > Streefwaarde N 50 625 0,2 > SW en <= T
Kobalt (Co) 2,5 µg/l 2,5 ug/l <= Streefwaarde N 20 100 -1 <= SW
Benzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,2 30 -1 <= SW
Tolueen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 1000 -1 <= SW
Ethylbenzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 4 150 -1 <= SW
ortho-Xyleen < 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     
m,p-Xyleen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     
Naftaleen < 0,02 µg/l 0,014 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 70 -1 <= SW
Styreen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 6 300 -1 <= SW
Dichloormethaan < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 1000 -1 <= SW
Trichloormethaan
(Chloroform)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 6 400 -1 <= SW

Tetrachloormethaan
(Tetra)

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 10 -1 <= SW

1,1-
Dichloorethaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 900 -1 <= SW

1,2-
Dichloorethaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 400 -1 <= SW

1,1,1-
Trichloorethaan

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 300 -1 <= SW

1,1,2-
Trichloorethaan

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 130 -1 <= SW

Vinylchloride < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 5 -1 <= SW
1,1-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 10 -1 <= SW

Cis-1,2-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     

trans-1,2-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     

Trichlooretheen
(Tri)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 24 500 -1 <= SW

Tetrachlooretheen
(Per)

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 40 -1 <= SW

1,1-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

1,2-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

1,3-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

Tribroommethaan
(bromoform)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N  630   

Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 50 µg/l 35 ug/l <= Streefwaarde N 50 600 -1 <= SW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 10 µg/l 7 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 10 µg/l 7 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     
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Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

alfa-HCH < 0,01 µg/l 0,007 ug/l <= Streefwaarde N 0,033    
beta-HCH < 0,008 µg/l 0,0056 ug/l <= Streefwaarde N 0,008    
gamma-HCH < 0,009 µg/l 0,0063 ug/l <= Streefwaarde N 0,009    
delta-HCH < 0,008 µg/l 0,0056 ug/l  N     
Aldrin < 0,01 µg/l 0,007 ug/l <= Streefwaarde N0,000009    
Dieldrin < 0,01 µg/l 0,007 ug/l <= Streefwaarde N 0,0001    
Endrin < 0,01 µg/l 0,007 ug/l <= Streefwaarde N 0,00004    
2,4-DDE (ortho,
para-DDE)

< 0,01 µg/l 0,007 ug/l  N     

4,4-DDE (para,
para-DDE)

< 0,01 µg/l 0,007 ug/l  N     

2,4-DDD (ortho,
para-DDD)

< 0,01 µg/l 0,007 ug/l  N     

4,4-DDD (para,
para-DDD)

< 0,01 µg/l 0,007 ug/l  N     

2,4-DDT (ortho,
para-DDT)

< 0,01 µg/l 0,007 ug/l  N     

4,4-DDT (para,
para-DDT)

< 0,01 µg/l 0,007 ug/l  N     

Heptachloor < 0,01 µg/l 0,007 ug/l <= Streefwaarde N0,000005 0,3 -1 <= SW
alfa-Endosulfan < 0,01 µg/l 0,007 ug/l <= Streefwaarde N 0,0002 5 -1 <= SW
cis-
Heptachloorepoxide

< 0,01 µg/l 0,007 ug/l  N     

trans-
Heptachloorepoxide

< 0,01 µg/l 0,007 ug/l  N     

Telodrin < 0,03 µg/l 0,021 ug/l  N     
Isodrin < 0,03 µg/l 0,021 ug/l  N     
cis-Chloordaan < 0,01 µg/l 0,007 ug/l  N     
trans-Chloordaan < 0,01 µg/l 0,007 ug/l  N     
som 16
aromatische
oplosmiddelen
(Bbk, 1-1-2008)

  0,77 ug/l  J  150   

som aldrin,
dieldrin en endrin

  0,021 ug/l  N  0,1   

som a-, b-, c- en d-
HCH

  0,025 ug/l <= Streefwaarde N 0,05 1 -1 <= SW

som
heptachloorepoxide
(som cis- en
trans-)

  0,014 ug/l <= Streefwaarde N0,000005 3 -1 <= SW

som 3
dichloorpropanen
(som 1,1- en 1,2-
en 1,3-)

  0,42 ug/l <= Streefwaarde N 0,8 80 -1 <= SW

som
dichlooretheen-
isomeren

  0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 20 -1 <= SW

som 2,4'-, 4,4'-
DDT, 2,4'-, 4,4'-
DDD, 2,4'- en 4,4'-
DDE

  0,042 ug/l <= Streefwaarde N0,000004 0,01 -1 <= SW

som chloordaan
(som cis- en
trans-)

  0,014 ug/l <= Streefwaarde N 0,00002 0,2 -1 <= SW

som xyleen-
isomeren

  0,21 ug/l <= Streefwaarde N 0,2 70 -1 <= SW

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Tabelinformatie  
Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA
IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)
SW Streefwaarde
IW Interventiewaarde
T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde
Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'

 

Tabelinformatie  
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Index < 0 GStandaard < AW
0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de AW en de oude T
0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I
Index > 1 I overschreden

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bijlage 5: Overzicht posities monsternamepunten 



gras

69

Meenteweg  69 te Schildwolde 

Bodemonderzoek

onderzoekslocatie

Legenda

boring

peilbuis

29

3

schaal:

datum:

formaat:

getekend:

projectnummer:project:

18KL435

12-11-2018

1 : 1.000 A3

RS

05
bijlage:

Overzicht posities monsternamepunten

10 m0 m 50 m

1

9

10

11

14

13

12

15

8

16

17

4

19

20

18

21
22

7

23

24

25

5

27

26

28

2

30

6

RE3

RE5

RE4

RE1

RE2

foto met nummerF1

F1 F2

F3

F4

F5
F6

F7

F8

F9

305
304

303

302

301 204

203

202

205

201
103

102

101

105
104



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 6: Foto's 
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Bijlage 7: Certificaten asfalt- en menggranulaat 
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Bijlage 6  Ecologische quickscan
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Colofon: 
 
Opdrachtgever: De heer  

Veldwerk:  Dillerop natuuradvies 
Tekst en foto’s: Dillerop natuuradvies  
Projectnummer: FF-148 
 
 
 

 
natuuronderzoek en ecologische advisering 

 
Postadres:  Ir. Mentropweg 15, 9341 AR Veenhuizen 
Telefoon:   

    
   

 
 
 
 
 
Dillerop natuuradvies is niet aansprakelijk voor gevolgschade, noch voor schade welke 
voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens 
verkregen van Dillerop natuuradvies; opdrachtgever vrijwaart Dillerop natuuradvies voor 
aanspraken van derden in verband met deze toepassing. 
  



3 
 

Inhoud 
 
1 Inleiding          4 

1.1 Aanleiding         4 
1.2 Quick scan         4 
1.3 Bronnenonderzoek        4 
1.4 Terreinbezoek         4 
1.5 Expert judgement        4 
1.6 Beknopte beschrijving van de locatie     5 

 
2 Wettelijk kader         6 

2.1 Wet natuurbescherming       6 
2.2 Soortenbescherming        6 

 
3 Resultaten          7 

3.1 Flora          7 
3.2 Amfibieën, reptielen en vissen      7 
3.3 Zoogdieren         7 
3.4 Vogels          8 
3.5 Dagvlinders, libellen en ongewervelden     8 

 
4 Conclusie en aanbevelingen       9 

 
5 Literatuur          10 

 
Bijlagen 
1 Wet natuurbescherming en soortenlijsten 

2 Overzichtskaarten plangebied 
 
 
  



4 
 

 1. Inleiding 
 
1.1 Aanleiding 
In opdracht van de heer is door Dillerop natuuradvies een ecologische 
quick scan uitgevoerd in het kader van de Wet natuurbescherming. Dit in verband met 
de voorgenomen nieuwbouw van een woning en een loods en te zijner tijd de sloop van 
de oude woning op het erf aan de Meenteweg 69 in Schildwolde in de gemeente 
Midden-Groningen. In bijlage 2 zijn overzichtskaarten opgenomen. 
 
1.2 Quick scan 
De quick scan betreft een beoordeling van de huidige aanwezigheid van beschermde 
planten en dieren in het plangebied, de functie van het plangebied en de directe 
omgeving van deze soorten en de te verwachten effecten van de voorgenomen ingreep 
op de beschermde soorten. De quick scan vindt plaats op grond van een 
bronnenonderzoek, een terreinbezoek en een expert judgement. 
 
1.3 Bronnenonderzoek 
Het bronnenonderzoek gaat uit van bestaande en beschikbare gegevens. Voor een 
actueel overzicht van beschermde soorten die in de regio voorkomen, zijn diverse 
regionale en landelijke verspreidingsatlassen en data van relevante soortengroepen en 
Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s) geraadpleegd. 
 
1.4 Terreinbezoek 
De locatie is bezocht op 6 november 2018.Tijdens het bezoek is zoveel mogelijk 
concrete informatie verzameld met betrekking tot de aan- of afwezigheid van 
beschermde soorten. Het betreft zicht- en geluidswaarneming en sporenonderzoek (naar 
nesten, pootafdrukken, holen, uitwerpselen etc.). 
 
1.5 Expert judgement 
De quick scan is een momentopname, die in beperkte mate uitsluitsel kan geven over de 
afwezigheid van soorten. De quick scan houdt geen veldinventarisatie in, die meerdere 
(seizoensgebonden) opnamerondes bevat. Daarom is een expert judgement nodig om 
de geschiktheid van het plangebied voor mogelijk voorkomende soorten te beoordelen. 
Als de beschikbare gegevens onvoldoende zijn om tot een goede beoordeling te kunnen 
komen, zal dit expliciet in dit rapport worden aangegeven. 
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1.6 Beknopte beschrijving van de locatie  
Het plangebied (Meenteweg 69 in Schildwolde) ligt aan de doorgaande weg tussen de 
dorpen Schildwolde en De Paauwen in het agrarisch gebied in de gemeente Midden-
Groningen. Het plangebied (een erf) bestaat uit een woning, enkele schuurtjes, 
grasvelden, bosjes en houtsingels met onder andere boomsoorten zoals berk, wilg, beuk, 
eik, vogelkers, populier, els en conifeer, met bramenstruweel langs de perceelgrenzen en 
sierbeplanting. 
 
Het plangebied bevindt zich volgens de topografische dienst Emmen in atlasblok 07-46 
en kilometerhok 15. 
 

 
 

Ligging. 
 
Met betrekking tot de gebiedsbescherming gaat het om de bescherming van gebieden 
die zijn aangewezen als onderdeel van Natuurnetwerk Nederland (voorheen de 
Ecologische Hoofdstructuur) en/of om gebieden die zijn aangewezen als Natura 2000-
gebied.  
 
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied of een ander 
gebied beschermd middels de Natuurbeschermingswet, noch van Natuurnetwerk 
Nederland. Er is geen sprake van externe werking.  
  

Plangebied 

Bron: google earth 

Schildwolde 
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 2. Wettelijk kader 
  
2.1 Wet natuurbescherming 
Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet 
vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en 
faunawet. De Wet natuurbescherming staat in het teken van de verbinding tussen 
ecologie, economie en bescherming van natuur.  
 
De Wet natuurbescherming richt zich op: 
 

 het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke 
waarde, en het behouden en herstellen van de biologische diversiteit; 

 

 het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van 
maatschappelijke functies; 

 

 het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van 
waardevolle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en 
hun cultuurhistorische betekenis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies. 

 
 
2.2 Soortenbescherming 
Voor soortenbescherming geldt dat deze gericht is op het bereiken of herstellen van een 
gunstige staat van instandhouding van soorten.  
 
Binnen de Wet natuurbescherming wordt soortenbescherming opgedeeld in drie 
categorieën:  
 
1. De bescherming van alle van nature in Nederland in het wild levende vogels op 

grond van de Vogelrichtlijn (artikel 1). 
 
2. De bescherming van in het wild levende dieren en planten van soorten die 

voorkomen in de EU op grond van de Habitatrichtlijn (bijlagen I, II, IV en V) en 
natuurbeschermingsverdragen (artikel 3.5 – 3.9). 

 
3. De bescherming van niet onder de bovenstaande twee categorieën vallende 

zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten 
voorkomend in Nederland, vermeld in de bijlage van de Wet natuurbescherming 
(artikel 3.10 – 3.11). Voor zoogdieren, amfibieën en reptielensoorten opgenomen in 
deze bijlage geldt geen Europese verplichting tot bescherming. Deze soorten worden 
beschermd vanwege de breed in de maatschappij levende overtuiging dat deze 
dieren bescherming behoeven. De andere in de bijlage opgenomen soorten worden 
om ecologische redenen beschermd. Hiermee geeft Nederland uitvoering aan de 
algemene verplichting van het Biodiversiteitsverdrag om kwetsbare en bedreigde 
dier- en plantensoorten te beschermen. 

 
 
 
 
Zie bijlage 1 voor een uitgebreide toelichting op de Wet natuurbescherming met 
soortenlijsten. 
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 3. Resultaten 
 
3.1 Flora 
Op basis van de aanwezige biotoop (erf en intensief beheerde grasvelden) zijn er geen 
beschermde en/of bedreigde plantensoorten of resten hiervan in het plangebied 
aangetroffen en op basis van verspreidingsgegevens worden deze ook niet verwacht. 
Negatieve effecten op planten worden tijdens de werkzaamheden niet verwacht. 
 
3.2 Amfibieën, reptielen en vissen 
Op basis van de terreinkenmerken en beschikbare verspreidingsgegevens worden geen 
strikt beschermde amfibieënsoorten verwacht. In de omgeving van het gebied komen 
mogelijk wel algemene soorten voor zoals onder andere gewone pad, bruine kikker en 
gewone watersalamander. Negatieve effecten worden tijdens de werkzaamheden niet 
verwacht. Reptielen en vissen zijn hier niet van toepassing. 
 

 
  Gewone pad   Bruine kikker   Kleine watersalamander 

 
3.3 Zoogdieren 
In het plangebied waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden zijn geen strikt 
(zwaar)beschermde zoogdieren of sporen daarvan aangetroffen. Het is mogelijk dat een 
enkel exemplaar van een beschermde soort in de omgeving daarvan kan worden 
aangetroffen, zoals onder andere huisspitsmuis, bosmuis, veldmuis, wezel, steenmarter 
egel en mol. Strikt (zwaar)beschermde soorten worden op basis van de bevindingen en 
van geraadpleegde verspreidingsgegevens niet verwacht. Negatieve effecten worden 
tijdens de werkzaamheden niet verwacht. 
 
Vleermuizen 
Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten zijn opgenomen in Bijlage IV van de 
Habitatrichtlijn (Wet natuurbescherming) en daardoor strikt beschermd. In de nabije 
omgeving van het plangebied komen onder andere de volgende vleermuissoorten voor: 
gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en gewone 
grootoorvleermuis. Voor vleermuizen zijn drie onderdelen van het leefgebied te 
onderscheiden die van belang zijn voor de functionaliteit van het leefgebied.  
Dit zijn: verblijfplaatsen, foerageergebieden en vliegroutes.  
 
Verblijfplaatsen  
Aanwezigheid van boombewonende vleermuizen wordt niet verwacht vanwege het 
ontbreken van bomen met de juiste omvang, leeftijd en toestand (geschikte spleten en 
holtes ontbreken). Negatieve effecten worden tijdens de werkzaamheden niet verwacht. 
De woning (die te zijner tijd zal worden gesloopt) en de schuurtjes zijn geïnspecteerd op 
aanwezigheid van vleermuizen. Er zijn geen sporen gevonden die er op kunnen duiden 
dat vleermuizen de bebouwing als onderkomen gebruiken. De woning en schuurtjes zijn 
hiervoor ook niet geschikt vanwege het ontbreken van wegkruipmogelijkheden in 
bijvoorbeeld spouwgaten.  
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Schuur aan de woning met enkelsteens muur en dakplaten,  
niet geschikt voor vleermuizen. 

 
Foerageergebieden  
Het plangebied en de directe omgeving is geschikt als foerageergebied gecombineerd 
met open plekken, bomen en waterpartijen. Met de voorgenomen werkzaamheden gaat 
geen significant oppervlak aan foerageergebied verloren; dit zal niet leiden tot 
belangrijke wijzigingen in de huidige kwaliteit van het foerageergebied. Vleermuizen 
hebben in de ruime omgeving voldoende foerageergebied tot hun beschikking en het 
openbare en groene karakter van het gebied blijft behouden.  
 
Vliegroutes  
Bij verplaatsingen tussen verblijfplaatsen en foerageergebied maken vleermuizen vaak 
gebruik van watergangen en lijnvormige groen- en bebouwingsstructuren. De huidige 
bomen, watergangen en de bebouwing in de omgeving kunnen dienst doen als 
vliegroutes. Er zijn in en rond het plangebied voldoende geleidende structuren aanwezig, 
waardoor vleermuizen gemakkelijk alternatieve routes kunnen volgen. Om deze redenen 
zullen de werkzaamheden niet leiden tot belangrijk negatieve effecten op vliegroutes van 
vleermuizen. Daarnaast blijft het openbare en groene karakter behouden. 
 
3.4 Vogels 
Tijdens de veldinspectie (buiten het broedseizoen) zijn onder andere de volgende 
vogelsoorten in de omgeving en/of op het erf waargenomen: koolmees, pimpelmees, 
roodborst, merel, winterkoning, staarmees, sijs, putter, keep, koperwiek, houtsnip en 
houtduif. Gezien de aard van de werkzaamheden (nieuwbouw van een woning en een 
loods) zullen voor deze diergroep geen negatieve effecten optreden. Wanneer men 
bomen en/of struiken gaat verwijderen, dan dienen deze werkzaamheden buiten het 
broedseizoen plaats te vinden. Het broedseizoen loopt van ongeveer half maart tot en 
met half juli, waarbij een broedende vogel buiten deze periode ook beschermd is. 
 
In het plangebied noch in de directe omgeving daarvan zijn jaarronde vaste rust- of 
verblijfplaatsen (van strenger beschermde soorten) aangetroffen; hier zijn geen effecten 
te verwachten. 
 
3.5. Dagvlinders, libellen en ongewervelden 
Op basis van de terreingesteldheid en geraadpleegde verspreidingsgegevens worden 
geen strikt beschermde soorten verwacht. Gezien de aard van de werkzaamheden 
zullen voor deze diergroepen geen negatieve effecten optreden.  
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 4. Conclusies 
 
In het plangebied (op het erf) bevinden zich geen strikt (zwaar)beschermde dier- of 
plantensoorten die door de voorgenomen nieuwbouw van een woning en een loods en 
te zijner tijd de sloop van de oude woning wezenlijk kunnen worden beïnvloed. In het 
kader van de te doorlopen planologische procedure zijn er vanuit de Wet 
natuurbescherming geen belemmeringen. 
 
In het plangebied komen mogelijk wel enkele algemene kleine zoogdieren en 
amfibieënsoorten voor, die weliswaar beschermd zijn, maar zo algemeen, dat hun 
voortbestaan niet wordt bedreigd. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden 
aangevraagd voor het overtreden van verbodsbepalingen. 
 
Door de voorgenomen sloop van de oude woning zullen voor vleermuizen geen 
verblijfplaatsen, vliegroutes en geen significant oppervlak aan foerageergebied worden 
aangetast. Er treden geen negatieve effecten op; derhalve hoeft geen ontheffing te 
worden aangevraagd. 
 
In het plangebied noch in de directe omgeving daarvan zijn jaarronde vaste rust- of 
verblijfplaatsen (van strenger beschermde soorten) aangetroffen; hier zijn geen effecten 
te verwachten. 
 
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied of een ander 
gebied beschermd middels de Wet natuurbescherming. Er is geen sprake van externe 
werking. De voorgenomen werkzaamheden hebben om deze reden geen negatieve 
effecten op het functioneren van Natuurnetwerk Nederland. 
 
 

Aanbevelingen 
 
Zorgplicht 
Voor alle in het wild levende dieren geldt de bepaling van de zorgplicht. Deze houdt in 
dat u bij de uitvoering van werkzaamheden, die nadelig kunnen zijn voor planten en 
dieren, in redelijkheid zo veel mogelijk nalaat of maatregelen neemt om onnodige 
schade aan planten en dieren te voorkomen. Door een zorgvuldige planning van de 
werkzaamheden kan de zorgplicht goed worden ingepast in het werk.  
 
Aanbevolen wordt, indien er bomen worden verwijderd, deze werkzaamheden buiten het 
broedseizoen uit te voeren. Het broedseizoen loopt van ongeveer half maart tot en met 
half juli, waarbij een broedende vogel buiten deze periode ook beschermd is.  
 
De bouw- en sloopwerkzaamheden dienen bij voorkeur plaats te vinden in de 
daglichtperiode, opdat verstoring van de omgeving door verlichting wordt voorkomen ten 
behoeve van bijvoorbeeld foeragerende vleermuizen etc. 
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Bijlage 1 
Wet natuurbescherming en soortenlijsten 
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Wet natuurbescherming (Wnb) 
Vanaf 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden.  
Deze wet vervangt de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet.  
De Wet natuurbescherming staat in het teken van de verbinding tussen ecologie, economie en 
bescherming van natuur. Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming zijn de 
provincies het bevoegde gezag voor de ontheffing- en vergunningverlening voor plannen en 
projecten en voor het vaststellen van vrijstellingsregelingen. Bij provincie overschrijdende 
projecten is dit de minister van EZ. Voor burgers en bedrijven is het belangrijk dat zij makkelijk 
en snel weten of een activiteit met mogelijke schade voor de natuur is toegestaan. Een 
aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente wordt net als voorheen getoetst aan 
de natuurwet.  
 
Onderstaande vat het wettelijk kader samen voor toetsing van ruimtelijke ingrepen en andere 
handelingen.  
 
Algemene bepalingen 
 
De Wet natuurbescherming (artikel 1.10) is gericht op: 
 
Het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde, en het 
behouden en herstellen van de biologische diversiteit. 
 
Het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van 
maatschappelijke functies. 
 
Het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van 
waardevolle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun 
cultuurhistorische betekenis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies. 
 
Zorgplicht (artikel 1.11): 
Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale 
natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  
De zorg houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door 
zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-
gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten:  
 

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,  

 

b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke 

maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of  

 
c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of 
ongedaan maakt.  
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Gedeputeerde staten van de provincies dragen zorg voor (artikel 1.12): 

het nemen van de nodige maatregelen voor de bescherming, de instandhouding of het herstel 
van biotopen en leefgebieden in voldoende gevarieerdheid voor alle van nature in het wild 
levende vogelsoorten en planten en dieren en hun habitats van bijlagen II, IV en V bij de 
Habitatrichtlijn en habitattypen van bijlage I van de Habitatrichtlijn;  

 

het behoud of het herstel van een gunstige staat van instandhouding van de met uitroeiing 
bedreigde of speciaal gevaar lopende van nature in het wild voorkomende dier- en 
plantensoorten;  

 
De totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, 
genaamd Natuurnetwerk Nederland.  
 
Gedeputeerde staten kunnen gebieden buiten het Natuurnetwerk Nederland aanwijzen die van 
provinciaal belang zijn vanwege hun natuurwaarden of landschappelijke waarden, met 
inachtneming van hun cultuurhistorische kenmerken. Deze gebieden worden aangeduid als 
‘bijzondere provinciale natuurgebieden’ en ‘bijzondere provinciale landschappen’.  
 

Natura 2000-gebieden 
Natura 2000 bestaat in Nederland uit alle 162 gebieden die onder de Habitatrichtlijn en 
Vogelrichtlijn zijn aangewezen. Natura 2000 is een Europees ecologische netwerk van 
natuurgebieden waarmee de meest bijzondere en waardevolle natuur van Europa wordt 
beschermd. Natura 2000-gebieden zijn aangewezen omdat er Europees beschermde dier- en 
plantensoorten voorkomen. De Wet natuurbescherming heeft tot doel het beschermen en in 
stand houden van Natura 2000-gebieden. 
 
Relevante wettelijke bepalingen  
De beoordeling van projecten en andere handelingen wordt geregeld in artikel 2.7 tot en met 
artikel 2.9. Aanwijzingsbesluiten geven de instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien van de 
leefgebieden voor vogels van de Vogelrichtlijn, de natuurlijke habitats en de habitats van 
soorten van de Habitatrichtlijn. De instandhoudingsmaatregelen zijn voor elk gebied beschreven 
in het beheerplan. Tevens beschrijft het beheerplan welke handelingen en ontwikkelingen in het 
gebied en daarbuiten het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar 
brengen. Voor het uitvoeren van plannen of projecten kan GS de verplichting opleggen tot 
preventieve of herstelmaatregelen. Dit is niet van toepassing indien voor het plan of project een 
(omgevings)vergunning is verleend.  
 
Beoordeling van plannen en projecten (artikel 2.7) 
Voor een plan dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 
2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie (in cumulatie) met andere plannen of projecten 
significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, is een passende beoordeling 
noodzakelijk.  
 
Er is een vergunning nodig van GS voor projecten of andere handelingen die de kwaliteit van de 
natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een 
significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen. 
De bevoegdheid ten aanzien van de vergunningverlening ligt bij GS van de provincie waarin het 
project wordt uitgevoerd 
 
Er geldt een uitzondering op de vergunningprocedure op grond van de Wet natuurbescherming 
als via een andere wettelijke bepaling een passende beoordeling verplicht is (bijvoorbeeld op 
grond van de Tracéwet of de Spoedwet wegverbreding) voor de besluitvorming. 
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Géén vergunning is nodig (artikel 2.9):  
Als het project of de handeling is opgenomen in een Natura 2000-beheerplan of in een 
vastgesteld programma voor Natura 2000-gebieden (zoals de PAS). Voorwaarde is dat 1) ten 
aanzien van het plan of het programma een passende beoordeling van projecten is uitgevoerd 
waaruit de zekerheid is verkregen dat het project de natuurlijke kenmerken van het Natura 
2000-gebied niet zal aantasten, en 2) dat het bestuursorgaan dat het plan of programma heeft 
vastgesteld, tevens bevoegd gezag is voor vergunningverlening of dat dit bestuursorgaan heeft 
ingestemd heeft met het plan of programma.  

 

Als het project of de handeling al bestond of bekend was op de referentiedatum 31 maart 2010 
of later als het gebied later is aangewezen (ook wel bekend als bestaand gebruik).  

 
Als het project of de handeling behoort tot door PS bij verordening aangewezen categorieën 
van gevallen.  
 
Toelichting op begrippen 

 
Habitattoets 
De habitattoets is de verzamelnaam van toetsingen van effecten van plannen en projecten op 
de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied.  
In beginsel worden de effecten van plannen en projecten op Natura 2000-gebieden ‘passend 
beoordeeld’. Als er kans is op significant negatieve effecten en mitigerende maatregelen bij de 
beoordeling zijn betrokken wordt gesproken over een ‘passende beoordeling’.  
Om procedurele redenen kan er voor worden gekozen om een oriëntatiefase – soms ook wel 
‘voortoets’ genoemd – te doorlopen. De inhoudelijke studie is in de oriëntatiefase in grote lijnen 
identiek aan een passen de beoordeling, echter mitigerende maatregelen zijn bij de 
oriëntatiefase niet bij de beoordeling betrokken. Als de conclusie is dat significante negatieve 
effecten niet op voorhand kunnen worden uitgesloten en maatregelen nodig zijn om significant 
negatieve effecten met zekerheid te voorkomen, zal alsnog een passende beoordeling nodig 
zijn.  

 
Mitigerende maatregelen  
Mitigerende maatregelen zijn maatregelen ter voorkoming of beperking van het (mogelijke) 
effect van het project of andere handeling en deze maatregelen zijn onlosmakelijk verbonden 
zijn met een project / andere handelingen  

 
Cumulatieve effecten  
Voor de habitattoets geldt uitdrukkelijk dat voor elke activiteit onderzocht moet worden of er 
mogelijke significante effecten zijn als gevolg van de activiteit afzonderlijk en in combinatie met 
andere plannen en projecten. In het laatste geval moeten de gezamenlijke ofwel cumulatieve 
effecten beoordeeld worden in het licht van de instandhoudingsdoestellingen van het Natura 
2000-gebied. Het gaat daarbij om alle plannen en projecten die op bestuurlijk niveau zijn 
goedgekeurd en die nog niet (volledig) zijn gerealiseerd. 
 
Significantie 
Van significante effecten kan sprake zijn als ten gevolge van het plan of project realisatie van 
de instandhoudingsdoelstellingen wordt bemoeilijkt of onmogelijk wordt gemaakt.  
 
Externe werking  
Ook activiteiten buiten het Natura 2000-gebied kunnen vergunningplichtig zijn als die activiteiten 
negatieve effecten op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied 
(kunnen) veroorzaken. Dit wordt de ‘externe werking’ van de bescherming genoemd.  
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Soorten 
 
Verbodsbepalingen  
De Wnb onderscheidt bij de bescherming van soorten drie beschermingsregimes met elk hun 
eigen verbodsbepalingen:  
 
Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (VR) (artikel 3.1) 
 
Het is verboden in het wild levende vogels (VR artikel 1):  
lid 1. opzettelijk te doden of te vangen;  

 

lid 2. opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren te vernielen of te beschadigen of nesten van 
vogels weg te nemen;  

 

lid 3. eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben;  

 

lid 4. vogels opzettelijk te storen;  

 
lid 5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van 
wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.  
 
Het ministerie heeft een lijst gemaakt van soorten vogels die hun nest doorgaans het hele jaar 
door of telkens opnieuw gebruiken. Deze nesten zijn jaarrond beschermd. Voor andere soorten 
geldt dat de nesten alleen beschermd zijn wanneer zij (in het broedseizoen) in gebruik zijn 
(Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten, ministerie van LNV, augustus 2009), zie 
bijlage 3. 
 
Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (HR) (artikel 3.5)  
 
Het is verboden:  
lid 1. in het wild levende dieren (HR bijlage IV, VvBern Bijlage II, VvBonn Bijlage I) in hun 
natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen;  

 

lid 2. dieren, als bedoeld in het eerste lid, opzettelijk te verstoren.  

 

lid 3. eieren van dieren, als bedoeld in het eerste lid, in de natuur opzettelijk te vernielen of te 
rapen.  

 

lid 4. de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren, als bedoeld in het eerste lid, te 
beschadigen of te vernielen.  

 
lid 5. Planten (HR bijlage IV, VvBern Bijlage I) in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk 
te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  
 
Beschermingsregime andere soorten (artikel 3.10) 
 
Onverminderd artikel 3.5, lid 1, 4 en 5, is het verboden:  
onderdeel a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen 
en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij de Wet natuurbescherming, 
opzettelijk te doden of te vangen;  
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onderdeel b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld onder a 
opzettelijk te beschadigen of te vernielen; 
 
Onderdeel c: planten genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij de Wet natuurbescherming, in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen. 
 
In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd. Sommige 
vogelsoorten vallen daarmee zowel onder het ‘Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn’ als 
onder het ‘Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn’. Het ‘Beschermingsregime soorten 
Habitatrichtlijn’ is ten aanzien van ‘verstoren’ strikter dan het ‘Beschermingsregime soorten 
Vogelrichtlijn’. Aan de andere kant zijn de ontheffingsgronden voor het ‘Beschermingsregime 
soorten Vogelrichtlijn’ weer beperkter dan voor ‘Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn’. 
We gaan in het toetsingskader zekerheidshalve uit van het juridisch strengste 
beschermingsregime. 
 
Ontheffingen en vrijstellingen 
Gedeputeerde staten kunnen een ontheffing verlenen van verboden die gelden voor 
Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (artikel 3.3), Beschermingsregime soorten 
Habitatrichtlijn (artikel 3.8) en Beschermingsregime andere soorten (artikel 3.10 lid 2). 
Provinciale staten en de Minister kunnen bij verordening vrijstelling verlenen van deze verboden 
(artikel 3.3, artikel 3.8). 
 
Een ontheffing of een vrijstelling wordt uitsluitend verleend als aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:  
 
Er bestaat geen andere bevredigende oplossing. 
Er is voldaan aan een in artikel 3.3 dan wel artikel 3.8 genoemd belang. 
Er is geen sprake van een verslechtering van de (gunstige) staat van instandhouding van de 
desbetreffende soort. 
 
Aan een ontheffing kunnen voorwaarden worden gesteld om schade te beperken of te 
compenseren zodat er geen afbreuk wordt gedaan. 
 
Artikel 3.3, Artikel 3.8. 
De verboden voor zijn niet van toepassing op handelingen ten behoeve van 
instandhoudingsmaatregelen en handelingen in het kader van een Natura 2000-beheerplan of 
een vastgesteld programma (zoals bijvoorbeeld de PAS).  
 
Artikel 3.10. 
Voor soorten vallend onder ‘Beschermingsregime andere soorten’ kan de provincie een 
vrijstelling verlenen voor handelingen in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling 
van gebieden en bestendig beheer of onderhoud. Daarnaast is een soortenlijst opgenomen met 
vrijgestelde soorten in de betreffende provincie. 
 
Artikel. 3.31. 
De hierboven genoemde verboden onder de drie beschermingsregimes zijn niet van toepassing 
op handelingen die zijn beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd overeenkomstig een 
door Minister goedgekeurde gedragscode en die plaatsvinden in het kader van bestendig 
beheer of onderhoud en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. 
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Vogels 
 
Algemeen 
De soortgroep vogels heeft in de Wet natuurbescherming een bijzondere status: alle 
broedende vogels, de in functie zijnde nesten en de functionele omgeving hiervan zijn 
beschermd tijdens het broedseizoen (voor de meeste soorten globaal van maart tot en 
met half juli). Voor enkele jaarlijks terugkerende soorten zijn rust- en verblijfplaatsen en 
de functionele omgeving ervan jaarrond beschermd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
in vijf categorieën: de nesten van categorie 1 tot en met 4 zijn jaarrond beschermd, de 
nesten van categorie 5 in principe alleen tijdens de broedperiode. Hierbij geldt echter dat 
wanneer ‘zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden’ dat rechtvaardigen, ook 
de nesten van categorie 5-soorten jaarrond beschermd kunnen zijn 
 
Nesten die het hele jaar door zijn beschermd 
Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in 
gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil).  
Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die 
daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) 
voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 
(voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus).  
 
Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde 
plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing.  
De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief 
beschikbaar (voorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk).  
 
Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks 
in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil).  
 
Het bevoegd gezag hanteert voor categorie 1 tot en met 4 de volgende soorten: 
Boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, oehoe, ooievaar, 
ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil, wespendief en zwarte wouw. 

 
De vaste rust- en verblijfplaatsen en functionele leefomgeving van deze soorten zijn 
daardoor jaarrond beschermd. De rust- en verblijfplaatsen van de soorten van categorie 
5 kunnen echter ook jaarrond beschermd zijn wanneer zwaarwegende feiten of 
ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. Voor deze soorten is daarom ook 
inzicht nodig in de aanwezige rust- en verblijfplaatsen. 
 
Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd  
In de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ worden de volgende soorten 
aangegeven als categorie 5. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd.  
 
Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar 
daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende 
flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. 
 
Voor categorie 5 hanteert het bevoegd gezag de volgende soorten: 
Blauwe reiger, boerenzwaluw, bonte vliegenvanger, boomklever, boomkruiper, bosuil, brilduiker, 
draaihals, eidereend, ekster, gekraagde roodstaart, glanskop, grauwe vliegenvanger, groene 
specht, grote bonte specht, hop, huiszwaluw, ijsvogel, kleine bonte specht, kleine vliegenvanger, 
koolmees, kortsnavelboomkruiper, oeverzwaluw, pimpelmees, raaf, ruigpootuil, spreeuw, tapuit, 
torenvalk, zeearend, zwarte kraai, zwarte mees, zwarte roodstaart en zwarte specht. 
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Houtopstanden in de Wet natuurbescherming 
In de Wet natuurbescherming is het conform artikel 4.2 verboden houtopstanden te kappen 
zonder hier vooraf een melding van te maken aan het bevoegd gezag indien wordt voldaan aan 
de volgende twee punten: 
 

 de houtopstand buiten de 'bebouwde kom Houtopstanden' ligt; 
 

 de houtopstand waarin de bomen worden gekapt groter is dan 10 are (1.000 vierkante 
meter) of het gaat om bomen in een rijbeplanting van 20 bomen of meer. 

 
Hierop zijn wel diverse uitzonderingen. 
 
Deze regel geldt niet voor : 
a. houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de 
bebouwde kom; 
b. houtopstanden op erven of in tuinen; 
c. fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 
d. naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig 
jaar; 
e. kweekgoed; 
f. uit populieren of wilgen bestaande: 
 

1. wegbeplantingen; 
2. beplantingen langs waterwegen, en 
3. eenrijige beplantingen langs landbouwgronden; 

 
g. het dunnen van een houtopstand; 
h. uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor 
de productie van houtige biomassa, indien zij: 
 

1. ten minste eens per tien jaar worden geoogst; 
2. bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een 

aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder 
dan twee meter, en 

3. zijn aangelegd na 1 januari 2013. 
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Soortenlijst Wet natuurbescherming (artikel 3.5) 

 
Beschermde dieren en planten (Habitatrichtlijn) 
 
Zoogdieren Zeezoogdieren Amfibieën Vlinders Kevers 

Bechsteins vleermuis Bruinvis Boomkikker Apollovlinder Brede geelrandwaterroofkever 

Bever Bultrug Geelbuikvuurpad Boszandoog Gestreepte waterroofkever 

Bosvleermuis Dwergpotvis Heikikker Donker pimpernelblauwtje Heldenbok 

Brandts vleermuis Dwergvinvis Kamsalamander Grote vuurvlinder Juchtleerkever 

Franjestaart Gestreepte dolfijn Knoflookpad Moerasparelmoervlinder Vermiljoenkever 

Gewone baardvleermuis Gewone dolfijn Poelkikker Monarchvlinder   

Gewone dwergvleermuis Gewone spitsdolfijn Rugstreeppad Pimpernelblauwtje Weekdieren  

Gewone grootoorvleermuis Gewone vinvis Vroedmeesterpad Teunisbloempijlstaart Bataafse stroommossel  

Grijze grootoorvleermuis Griend   Tijmblauwtje Platte schijfhoren  

Grote hoefijzerneus Grijze dolfin Reptielen Zilverstreephooibeestje   

Grote rosse vleermuis Hille Gladde slang   Planten 

Hamster Kleine zwaardwalvis Muurhagedis Libellen Drijvende waterweegbree 

Hazelmuis Narwal Zandhagedis Bronslibel Groenknolorchis 

Ingekorven vleermuis Noordse vinvis Dikkopschildpad  Gaffellibel Kleine vlotvaren 

Kleine dwergvleermuis Orca Kemps’ zeeschildpad  Gevlekte witsnuitlibel Kruipend moerasscherm 

Kleine hoefijzerneus Potvis Lederschildpad Groene glazenmaker Liggende raket 

Laatvlieger Spitsdolfijn van Gray Soepschildpad Mercuurwaterjuffer  Zomerschroeforchis 

Lynx Tuimelaar 
  

Noordse winterjuffer   

Meervleermuis Walrus Vissen  Oostelijke witsnuitlibel Mossen  

Mopsvleermuis Witflankdolfijn Houting  Rivierrombout Geel schorpioenmos  

Noordse vleermuis Witsnuitdolfijn Steur  Sierlijke witsnuitlibel Tonghaarmuts  

Noordse woelmuis Witte dolfijn   
  

  

Otter     
  

  

Rosse vleermuis   
  

    

Ruige dwergvleermuis   
  

    

Tweekleurige vleermuis   
  

    

Vale vleermuis         

Watervleermuis         

Wilde kat         

Wolf         
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Soortenlijst Wet natuurbescherming (behorende bij artikel 3.10, eerste lid, onderdeel a) 

 
Andere soorten Bijlage A (beschermde dieren) 

   
Zoogdieren  Dagvlinders Amfibieën  

Aardmuis  Aardbeivlinder Alpenwatersalamander 

Boommarter  Bosparelmoervlinder Bruine kikker  

Bosmuis  Bruin dikkopje Gewone pad  

Bunzing  Bruine eikenpage Kleine watersalamander  

Damhert  Donker pimpernelblauwtje Meerkikker  

Das Duinparelmoervlinder Bastaardkikker  

Dwergmuis  Gentiaanblauwtje Vinpootsalamander  

Dwergspitsmuis  Grote parelmoervlinder Vuursalamander  

Edelhert  Grote vos   

Eekhoorn  Grote vuurvlinder Reptielen  

Egel  Grote weerschijnvlinder Adder  

Eikelmuis  Iepenpage Hazelworm  

Gewone bosspitsmuis  Kleine heivlinder Levendbarende hagedis  

Gewone zeehond  Kleine ijsvogelvlinder Ringslang  

Grote bosmuis  Kommavlinder   

Grijze zeehond  Pimpernelblauwtje Vissen  

Haas Sleedoornpage Beekdonderpad  

Hermelijn  Spiegeldikkopje Beekprik  

Huisspitsmuis  Veenbesblauwtje Elrits  

Konijn  Veenbesparelmoervlinder Gestippelde alver 

Molmuis  Veenhooibeestje Grote modderkruiper 

Ondergrondse woelmuis  Veldparelmoervlinder Kwabaal 

Ree  Zilveren maan   

Rosse woelmuis    Kreeften 

Steenmarter  Libellen Europese rivierkreeft 

Tweekleurige bosspitsmuis  Beekkrombout   

Veldmuis  Bosbeekjuffer Kevers 

Veldspitsmuis  Donkere waterjuffer Vliegend hert 

Vos  Gevlekte glanslibel   

Waterspitsmuis Gewone bronlibel   

Wezel  Hoogveenglanslibel   

Wild zwijn  Kempense heidelibel   

Woelrat Speerwaterjuffer   
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Soortenlijst Wet natuurbescherming (behorende artikel 3.10, eerste lid, onderdeel c) 
 
Andere soorten Bijlage B (beschermde planten) 

   
Akkerboterbloem Karwijselie Vroege ereprijs 

Akkerdoornzaad Kleine ereprijs Wilde averuit 

Akkerogentroost Kleine Schorseneer Wilde ridderspoor 

Beklierde ogentroost Kleine wolfsmelk Wilde weit 

Berggamander Kluwenklokje Wolfskers 

Bergnachtorchis Knollathyrus Zandwolfsmelk 

Blaasvaren Knolspirea Zinkviooltje 

Blauw guichelheil Korensla Zweedse kornoelje 

Bokkenorchis Kranskarwij 
 

Bosboterbloem Kruiptijm 
 

Bosdravik Lange zonnedauw 
 

Brave hendrik Liggende ereprijs 
 

Brede wolfsmelk Moerasgamander 
 

Breed wollegras Muurbloem 
 

Bruinrode wespenorchis Naakte lathyrus 
 

Dennenorchis Naaldenkervel 
 

Dreps Pijlscheefkalk 
 

Echte gamander Roggelelie 
 

Franjegentiaan Rood peperboompje 
 

Geelgroene wespenorchis Rozenkransje 
 

Geplooide vrouwenmantel Ruw parelzaad 
 

Getande veldsla Scherpkruid 
 

Gevlekt zonneroosje Schubvaren 
 

Glad biggenkruid Schubzegge 
 

Gladde zegge Smalle raai 
 

Groene nachtorchis Spits havikskruid 
 

Groensteel Steenbraam 
 

Groot spiegelklokje Stijve wolfsmelk 
 

Grote bosaardbei Stofzaad 
 

Grote leeuwenklauw Tengere distel 
 

Honingorchis Tengere veldmuur 
 

Kalkboterbloem Trosgamander 
 

Kalketrip Veenbloembies 
 

Karthuizeranjer Vliegenorchis 
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Vrijstelling soortenlijst in de provincie Groningen 
 

Soort 
 

Aardmuis x 

Bastaardkikker x 

Bosmuis x 

Bruine kikker x 

Bunzing x 

Dwergmuis x 

Dwergspitsmuis x 

Egel x 

Gewone bosspitsmuis x 

Gewone pad x 

Haas x 

Hermelijn x 

Huisspitsmuis x 

Kleine watersalamander x 

Konijn x 

Meerkikker x 

Ondergrondse woelmuis x 

Ree x 

Rosse woelmuis x 

Tweekleurige bosspitsmuis x 

Veldmuis x 

Vos x 

Wezel x 

Woelrat x 

 
X = vrijgestelde soort 
 
Toelichting vrijstelling 
De vrijstelling geldt voor de soorten hierboven genoemd, mits het gaat om handelingen die 
worden verricht in verband met: 
 

a. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting; 
 

b. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan 
vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, 
wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer; 

 
c. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer of onderhoud in 

de landbouw of bosbouw; 
 

d. bestendig gebruik. 
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Bijlage 2 
Overzichtskaarten plangebied 
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Schildw olde, Meentew eg 69 (vastgesteld)

Regels

Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan

het bestemmingsplan Schildwolde, Meenteweg 69 met identificatienummer 
NL.IMRO.1952.bpscwmeenteweg69-va01 van de gemeente Midden Groningen;

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en daarbij behorende 
bijlagen;

1.3  aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 
gronden;

1.4  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5  achtererf

gedeelte van het erf dat achter de achtergevel van het woongebouw c.q. hoofdgebouw of het 
verlengde daarvan is gelegen;

1.6  ambachtelijke bedrijvigheid

het bedrijfsmatig, geheel of overwegend door middel van handwerk vervaardigen, bewerken of 
herstellen en het installeren van goederen die verband houden met het ambacht; 

1.7  archeologisch onderzoek

een rapport als bedoeld in het tweede lid van artikel 39, het eerste lid van artikel 40, dan wel 
het eerste lid van artikel 41 van de Monumentenwet 1988 (Stb. 2007, 293), voldoend aan de 
regels gesteld krachtens artikel 43 van die wet; 

1.8  archeologische waarde

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de kennis en de studie van de culturele 
overblijfselen uit oude tijden; 

1.9  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.10  bebouwingspercentage

het op de verbeelding en/of in de planregels aangegeven percentage gemeten over dat deel van 
het bouwperceel, dat ten hoogste mag worden bebouwd;
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1.11  bed & breakfast

het bieden van de, ten opzichte van het hoofdgebruik ondergeschikte, mogelijkheid tot 
recreatief verblijf en ontbijt aan personen die hun hoofdverblijf elders hebben in een woning, 
geen meervoudige woning zijnde;

1.12  bedrijf

elke vorm van activiteit of organisatie waarbij of waarin personen voor zichzelf, voor derden of in 
dienst van derden, structureel en/of met een zekere regelmaat inkomensvormende activiteiten 
verrichten of activiteiten die in de regel inkomensvormend zijn, ongeacht of dit gebeurt binnen 
een private, publieke, commerciële, maatschappelijke of anders gerichte organisatie, ongeacht 
of de activiteiten al dan niet in loondienst worden verricht en ongeacht of daarmee een volledig 
inkomen wordt verworven. Als één bedrijf kunnen worden aangemerkt meerdere op één locatie 
gehuisveste bedrijven die functioneel en organisatorisch zeer nauw verbonden zijn en die zich 
ruimtelijk gezien als één geheel manifesteren; 

1.13  bedrijfsgebouw

een gebouw, dat hoofdzakelijk dient voor de uitoefening van een bedrijf, met inbegrip van een 
eventuele in dat gebouw ingebouwde bedrijfswoning; 

1.14  bedrijfswoning

een woning in of bij een bedrijfsgebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het 
huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw 
of het terrein noodzakelijk is; 

1.15  beperkt kwetsbaar object

een object waarvoor ingevolge het besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een richtwaarde voor 
het risico c.q. een risicoafstand is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden; 

1.16  bestaand bouwwerk

legale bouwwerken die bestaan ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van dit 
plan;
niet legale bouwwerken die bestaan ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van 
dit plan en die bestonden en zoals zij bestonden op 20 april 2000;
bouwwerken die kunnen worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning waarvoor de 
aanvraag is ingediend voor de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan; 

1.17  bestaand gebruik

gebruik dat bestaat ten tijde van het van kracht worden van de betreffende gebruiksbepaling; 

1.18  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.19  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.20  bevoegd gezag

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om 
een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning;

1.21  bijbehorende voorzieningen

gebouwde of ongebouwde voorzieningen en functies die een onderdeel vormen van en 
ondergeschikt zijn aan een bestemming of functie. Hieronder vallen onder meer 
ontsluitingsstructuren;
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1.22  bijgebouw

een al dan niet vrijstaand (onderdeel van een) gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan 
worden van het woongebouw c.q. hoofdgebouw, dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is 
aan het woongebouw c.q. hoofdgebouw en dat behoort bij een op hetzelfde bouwperceel  
gelegen woongebouw c.q. hoofdgebouw;  

1.23  bijzondere bouwlaag

kelder, souterrain, dakterras, zolder of dakopbouw;

1.24  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 woonwagenstandplaats; 

1.25  bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

1.26  bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte 
liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met 
uitsluiting van een bijzondere bouwlaag; 

1.27  bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten; 

1.28  bouwperceelgrens

een grens van een bouwperceel; 

1.29  bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten; 

1.30  bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct 
hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

1.31  cultuurgrond

grasland en akkerbouwgronden, met uitzondering van gronden die worden gebruikt ten behoeve 
van kwekerijen, boomkwekerijen, houtteelt en bosbouw 

1.32  cultuurhistorische waarde

de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is 
ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of dat 
gebied heeft gemaakt; 

1.33  dak

iedere bovenbeëindiging van een gebouw of een overkapping; 

1.34  dakopbouw

een gedeelte van een gebouw van beperkte omvang op het platte deel van het dak van de 
hoofdbebouwing, niet zijnde een bouwlaag;
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1.35  detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het 
verkopen en/of leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of 
aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit en anders dan 
voor gebruik of verbruik van die goederen ter plaatse; 

1.36  ecologische waarden

de aan een gebied toegekende waarden die verband houden met de samenhang van dieren en 
planten en hun leefomgeving en/of tussen dieren en planten onderling; 

1.37  erf

het al dan niet bebouwde perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een 
gebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw; 

1.38  erfbeplanting

afschermende of maskerende (rand)beplanting binnen of direct aansluitend op het 
bestemmingsvlak of bouwperceel van een bedrijf, een woning of een terrein met een andere 
functie;

1.39  erotisch getinte vermaaksfunctie

een vermaaksfunctie, die is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of 
vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en 
een seksautomatenhal; 

1.40  essentiële woonvoorzieningen

de voorzieningen die ten minste nodig zijn om een woning zelfstandig te kunnen bewonen: een 
privé woon- en/of slaapvertrek, een keuken of kookhoek, een toilet en een bad- en/of 
douchegelegenheid; 

1.41  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt; 

1.42  geluidsgevoelig gebouw

gebouw dat dient ter bewoning of een ander geluidsgevoelig als bedoeld in de Wet 
geluidhinder, c.q. het Besluit geluidhinder; 

1.43  geluidsgevoelig object

geluidsgevoelig gebouw, geluidsgevoelige ruimte of geluidsgevoelig terrein als bedoeld in de 
Wet geluidhinder; 

1.44  geluidsgevoelige ruimte

geluidsgevoelige ruimte als bedoeld in de Wet geluidhinder; 

1.45  geluidsreducerende maatregelen

fysieke en niet-fysieke maatregelen gericht op het reduceren van de geluidsbelasting vanwege 
industrie-, bedrijfs of wegverkeerslawaai op geluidsgevoelige objecten, of maatregelen die daar 
niet specifiek op gericht zijn doch wel tevens een geluidsreducerende uitwerking hebben, zoals 
bijvoorbeeld verkeersmaatregelen, het aanbrengen van geluidsarm asfalt, geluidswallen of 
-schermen of de aanleg van nieuwe wegen elders die tot gevolg hebben dat de verkeers- en de 
geluidsbelasting afneemt; 
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1.46  geluidszoneringsplichtige inrichting

een inrichting waarvoor ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een 
bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld; 

1.47  geurgevoelig object

gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt 
voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee 
vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt;

1.48  goot, druiplijn, boeiboord

de laagste snijlijn van gevel- naar dakvlak;

1.49  groepsaccommodatie

een gebouw of een gedeelte van een gebouw, bestemd voor recreatief verblijf door groepen van 
personen waarin gemeenschappelijk gebruik wordt gemaakt van keuken en verblijfsruimten. 
Vormen van recreatief verblijf die gelijk kunnen worden gesteld aan een groepsaccommodatie 
zijn: (jeugd)herbergen, kamphuizen en kampeerboerderijen; 

1.50  heersende geluidsbelasting

de geluidsbelasting op een geluidsgevoelig object als bedoeld in de Wet geluidhinder in het 
jaar voordat de reconstructie van de weg plaatsvindt; 

1.51  hindergevoelig gebouw

geluidsgevoelig gebouw en/of geurgevoelig object;

1.52  hindergevoelig object

hindergevoelige functie en/of hindergevoelig gebouw; 

1.53  hindergevoelige functie

geluidgevoelige functie en/of geurgevoelige functie;

1.54  hogere grenswaarde

een maximum waarde voor de geluidbelasting, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en 
die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder, c.q. het 
Besluit geluidhinder; 

1.55  hoofdgebouw

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van 
de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of 
bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.

1.56  hoofdverblijf

de plaats waar een persoon gedurende een jaar het merendeel van de nachten doorbrengt en 
waar het sociale leven van deze persoon zich afspeelt; 

1.57  horecabedrijf

een bedrijf, waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden 
verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt en/of waarin zaalruimte wordt 
verhuurd en ter plaatse beschikbaar wordt gesteld, één en ander al dan niet in combinatie met 
een vermaaksfunctie, met uitzondering van een seksinrichting; 
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1.58  huishouden

één persoon, een gezin of een hiermee gelijk te stellen groep van personen van beperkte 
omvang, die bij verblijf in een woning of een recreatiewoning de daar aanwezige essentiële 
woonvoorzieningen deelt; 

1.59  kampeermiddel

onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, één en ander voor 
zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan 
wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief verblijf; 

1.60  kampeerstandplaats

een plaats op een kampeerterrein bestemd voor het plaatsen van een kampeermiddel; 

1.61  kampeerterrein

een terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht en blijkens die inrichting bestemd, om 
daarop gelegenheid te geven tot het houden van recreatief nachtverblijf in kampeermiddelen 
en/of trekkershutten en/of het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen het houden 
van recreatief nachtverblijf in kampeermiddelen en/of trekkershutten; 

1.62  kap

constructie ter afdekking van een gebouw of overkapping waarop de dakbedekking rust, niet 
zijnde een muur, met tenminste één hellend vlak van tenminste 15°;

1.63  karakteristieke boom

een boom van 50 jaar en ouder en die van waarde is vanwege:

a. de hoge leeftijd of,
b. de verschijningsvorm, omvang of schoonheid of,
c. de soort of variëteit in combinatie met leeftijd en grootte waardoor de houtopstand 

plaatselijk en/of landelijk zeldzaam te noemen is of,
d. de cultuurhistorische waarde of,
e. het straatbeeld en de opvallende plek die ingenomen wordt of,
f. de ecologische waarde.

of houtopstanden geregistreerd als zijnde (potentieel) waardevol of monumentaal;

1.64  kwekerij

een bedrijfsactiviteit gericht op het voortbrengen van een of meer soorten gewassen door 
middel van vollegrondsteelt, containerteelt en/of anderszins, waarbij per geteelde gewassoort 
een beperkte oppervlakte geteeld wordt en waarbij gewasbewerkingen en 
oogstwerkzaamheden slechts in beperkte mate gemechaniseerd worden uitgevoerd; 

1.65  kwetsbaar object

een object waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde voor 
het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die in acht genomen 
moet worden; 

1.66  lessenaarsdak

dak met één hellend, niet onderbroken, dakvlak;

1.67  mansardedak

kapvorm met gebroken, naar buiten geknikte, hellende dakvlakken die in de nok samenkomen, 
waarbij de dakhelling van het onderste dakvlak (maximaal 60% van het vlak) steiler is dan het 
bovenste dakvlak;
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1.68  mantelzorg

het bieden van zorg aan een ieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of 
sociale vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband;

1.69  mobiel kampeermiddel

tent, tentwagen, camper of caravan dan wel enig ander onderkomen of enig ander voertuig of 
gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde waarvoor ingevolge 
artikel 2.1 lid 1 sub a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een 
omgevingsvergunning vereist is, een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen 
geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt 
voor recreatief verblijf; 

1.70  normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden

werkzaamheden die regelmatig noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de gronden, 
waaronder begrepen de handhaving dan wel de realisering van de bestemming; 

1.71  meervoudige woning

een woning bestemd dan wel geschikt voor bewoning door meer dan één huishouden, vanwege 
het in meervoud aanwezig zijn van alle essentiële woonvoorzieningen, waarbij de essentiële 
woonvoorzieningen voor een huishouden niet behoeven te worden gedeeld met een ander 
huishouden zich niet in één ruimte bevinden met essentiële woonvoorzieningen van een ander 
huishouden en vanuit de woning bereikbaar zijn zonder privé-vertrekken van een ander 
huishouden te moeten doorkruisen; 

1.72  mini-camping

een kampeerterrein waarop tijdens de periode tussen 15 maart en 31 oktober ten hoogste 15 
kampeerstandplaatsen voor mobiel kampeermiddelen aanwezig zijn; 

1.73  nutsvoorzieningen

voorzieningen ten behoeve van het openbaar nut, zoals transformatorhuisjes, 
gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, 
telefooncellen en apparatuur voor telecommunicatie; 

1.74  objecten ten behoeve van minder zelfredzame personen

objecten zoals basisscholen en scholen voor bijzonder onderwijs, zorginstellingen, 
verzorgings-, verpleeg- en ziekenhuizen, kinderdagopvang, aanleunwoningen bij 
zorginstellingen of bij bejaardenhuizen, sociale werkplaatsen, cellencomplexen of daarmee 
gelijkgestelde inrichtingen;

1.75  ondergeschikte functie

een functie die qua omvang en uitstraling ondergeschikt is aan een op dezelfde plaats 
voorkomende (hoofd)functie, maar indien dat in de doeleindenomschrijving niet expliciet is 
aangegeven aan die functie niet ten dienste hoeft te staan c.q. daar functioneel mee verbonden 
hoeft te zijn;  

1.76  overbouwde oppervlakte

wordt gemeten door de som van de neergeslagen oppervlakte van de gedeelten van een 
bouwwerk, dat zich geheel boven het niveau van het maaiveld bevindt en daar niet mee gelijk 
ligt. Dakoverstekken, luifels, balkons e.d. die niet meer oversteken dan 0,5 meter worden niet 
meegeteld;
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1.77  overig aan-huis-verbonden beroep of bedrijf

het beroepsmatig uitoefenen van dienstverlenende bedrijvigheid gericht op 
consumentverzorging, dan wel ambachtelijke bedrijvigheid gericht op consumentverzorging, 
geheel of overwegend door middel van handwerk, die door zijn beperkte omvang in een woning 
en daarbij behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend door een bewoner van het perceel 
ondersteund door maximaal één andere arbeidskracht, waaronder niet wordt begrepen de 
uitoefening van detailhandel;

1.78  overkapping

elk bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een voor mensen toegankelijke oppervlakte overdekt 
en geheel of gedeeltelijk door ten hoogste één wand is omsloten;

1.79  pand

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid 
die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is;

1.80  platte afdekking

een horizontale afdekking of een afdekking onder een hoek van maximaal 5 graden met het 
horizontale vlak; 

1.81  plattelandswoning

woning behorende tot of voorheen behorende tot een agrarisch bedrijf, die door een derde 
bewoond mag worden zoals bedoeld in artikel 1.1a van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht;

1.82  permanente bewoning

De huisvesting van één of meerdere personen, in een gebouw waarin het hoofdverblijf is 
ondergebracht en dat is bestemd om het hele jaar te worden bewoond.

het gebruik van een gebouw, kampeermiddel, voer- of vaartuig als hoofdverblijf; 

1.83  productiegebonden detailhandel

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het 
productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie; 

1.84  prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 
vergoeding;

1.85  prostitutiebedrijf

zie seksinrichting;

1.86  recreatief verblijf

het kortdurend recreatief verblijf van één of meerdere personen met of zonder overnachting die 
elders hun hoofdverblijf hebben, waarmee in ieder geval geen sprake is van permanente 
bewoning;

1.87  risicovolle inrichting

een inrichting, waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde, 
richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehouden bij het in het 
bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten;

1.88  schilddak

dak, gevormd door twee driehoekige schilden aan de smalle en twee trapeziumvormige aan de 
lange zijde waarvan de trapeziumvormige dakvlakken in de nok samenkomen;
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1.89  seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof 
zij bedrijfsmatig was, prostitutie wordt verricht, dan wel een erotisch getinte vermaaksfunctie 
aanwezig is. Onder een seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een erotische 
massagesalon, sekstheater, bordeel of een parenclub, of een daarmee gelijk te stellen bedrijf, 
al dan niet in combinatie met elkaar;

1.90  statische opslag

opslag en/of stalling van goederen die geen regelmatige verplaatsing behoeven, zonder dat 
deze ter plaatse worden bewerkt, verwerkt, gerepareerd of verhandeld. 

1.91  stedebouwkundige commissie

een onafhankelijke commissie met specifieke deskundigheid op het terrein van stedebouw en 
architectuur, bestaande uit tenminste één persoon;

1.92  theetuin

een aan de hoofdfunctie ondergeschikt horecabedrijf dat slechts beperkt is tot het verstrekken 
van alcoholvrije dranken en het verstrekken van voor consumptie ter plaatse bereide klein en 
koude etenswaren. Een theeschenkerij (inpandig) wordt gelijk geschaard aan een theetuin;

1.93  voorerf

gedeelte van het erf voor de voorgevel van het woongebouw c.q. hoofdgebouw of het verlengde 
daarvan;

1.94  voorgevel

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw, of indien een perceel met meerdere zijden 
aan een weg grenst, de gevel die door de ligging, de situatie ter plaatse en/of de indeling van 
het gebouw als voorgevel moet worden aangemerkt;

1.95  voorkeursgrenswaarde

de maximum waarde voor de geluidbelasting, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit 
de Wet geluidhinder c.q. het Besluit geluidhinder;

1.96  vrij beroep

de uitoefening van een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, 
juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen 
gebied, dat door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende bijgebouwen wordt 
uitgeoefend door een bewoner van het perceel, waaronder niet wordt begrepen de uitoefening 
van detailhandel of overige aan-huis-verbonden bedrijfsactiviteiten;

1.97  vrijstaand woongebouw

woongebouw dat niet met een ander woongebouw of ander gebouw op een aangrenzend 
bouwperceel verbonden is;

1.98  werk

een werk, geen bouwwerk zijnde; 

1.99  wolfseind

afgeknot dakschild op de kop van een zadeldak;

1.100  woning

een complex van ruimten, blijkens zijn indeling geschikt en bestemd voor de huisvesting van 
één afzonderlijk huishouden (niet-meervoudige woning);
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1.101  woongebouw

een gebouw of een complex van aan elkaar verbonden gebouwen waarin tenminste één woning 
is gelegen;

1.102  woonwagen

een voor permanente bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een 
woonwagenstandplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst;

1.103  woonwagenstandplaats

een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn 
die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van gemeenten 
kunnen worden aangesloten;

1.104  zadeldak

een dak bestaande uit twee schuine tegenoverliggende dakvlakken die in de nok 
samenkomen;

1.105  zijgevel

de naar de zijdelingse perceelsgrens gekeerde gevel van een gebouw;

1.106  zoneplichtige weg

een weg die een zone heeft conform artikel 74 van de Wet geluidhinder;
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de afstand tot de perceelsgrens

wordt gemeten over de afstand vanaf enig punt van het gebouw tot de perceelsgrens waar die 
het kortst is;

2.2  de afstand tussen gebouwen

wordt gemeten de afstand vanaf enig punt van een gebouw tot enig punt van een ander gebouw 
waar die het kortst is;

2.3  de breedte van een gebouw

wordt gemeten tussen de buitenkanten van twee tegenover elkaar gelegen zijgevels van 
hetzelfde gebouw, op dat punt waar de zijgevels het verst van elkaar staan;

2.4  de bedrijfsvloeroppervlakte

de totale vloeroppervlakte gemeten aan de binnenzijde van die ruimte(n) binnen een functie die 
wordt/worden gebruikt voor een (dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende instelling, 
inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke;

2.5  de (bouw)hoogte van een bouwwerk

wordt gemeten 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;

2.6  de dakhelling

wordt gemeten langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.7  de goothoogte van een bouwwerk

wordt gemeten vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, druiplijn, boeiboord of een 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

2.8  de horecavloeroppervlakte

wordt gemeten als de bedrijfsvloeroppervlakte voorzover het ruimten betreffen, die worden 
gebruikt voor de verstrekking van dranken, etenswaren of logies, exclusief toilet-, keuken-, 
entree-, opslag- en administratieruimten, e.d.;

2.9  de horizontale diepte van een gebouw

wordt gemeten over de kortste afstand van de buitenkant van de naar de weg gekeerde gevel 
tot aan de buitenkant van de tegenoverliggende gevel die het verst van de weg is gelegen;

2.10  de inhoud van een bouwwerk:

wordt gemeten tussen de onderzijde van de beganegrondvloer, de buitenzijde van de gevels 
(en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.11  de oppervlakte van het bebouwde erf

de oppervlakte van de figuur die het complex met alle gebouwen, overkappingen, silo's en 
bassins op het bouwperceel -zowel binnen als buiten het bouwvlak- omsluit, en die wordt 
gevormd door op elkaar aansluitende strakke en rechte lijnen te trekken rond het complex, op 
zodanige wijze dat de kleinste omtrek ontstaat;
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2.12  de oppervlakte van een bouwwerk

wordt gemeten 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. Ondergrondse bouwwerken die meer dan 1 meter buiten het buitenwerk van 
het bovengronds gelegen gebouw worden gerealiseerd tellen mee in de oppervlakteregeling 
voor bebouwing;

2.13  overbouwde oppervlakte

wordt gemeten door de som te nemen van de neergeslagen oppervlakten van de gedeelten van 
een bouwwerk, die zich geheel boven het niveau van het maaiveld bevinden en daar niet mee 
gelijk liggen. Dakoverstekken, luifels, balkons e.d. die niet meer oversteken dan 0,5 meter 
worden niet meegeteld; 

2.14  de verkoopvloeroppervlakte

de bedrijfsvloeroppervlakte van de voor het publiek zichtbare en toegankelijke besloten 
winkelruimte ten behoeve van detailhandel, exclusief toilet-, keuken-, entree-, opslag- en 
administratieruimten e.d.;

2.15  geluidsbelasting

de geluidsbelasting van een geluidsgevoelig gebouw wordt bepaald op de naar de geluidsbron 
gekeerde gevel(s) van een geluidsgevoelig gebouw zoals bedoeld in de Wet geluidhinder of op 
de grens of grenzen van het terrein, voorzover (dat deel van) het terrein ingevolge het 
bestemmingsplan ook als geluidsgevoelig object gebruikt mag worden;

2.16  het peil

de hoogte van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang tot het plangebied.

a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang tot het perceel direct aan de 
weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang tot het perceel niet direct 
aan de weg grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing 
van de bouw;

c. als in of op het water wordt gebouwd: het gemiddelde waterniveau gedurende een jaar ten 
opzichte van NAP; tevens de waterstand die zoveel mogelijk wordt gehandhaafd en die 
wordt vastgelegd in een peilbesluit;

2.17  resterende bebouwingsruimte

de oppervlakte van het gedeelte van een krachtens het plan toegelaten overbouwde oppervlak 
voor een bebouwingssoort, voorzover dat toegelaten oppervlak nog niet door aanwezige 
bebouwing van die soort is ingenomen.

Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Bedrijf

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijven die zijn genoemd in de bij de regels behorende Bijlage 3 Staat van Bedrijven: 
Bedrijf onder de milieucategorieën categorieën 1 en 2, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf 
tot en met categorie 2', met uitzondering van geluidszoneringsplichtige inrichtingen en 
risicovolle inrichtingen;

b. bedrijven die zijn genoemd in de bij de regels behorende Bijlage 3 Staat van Bedrijven: 
Bedrijf onder de milieucategorie 3.1, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met 
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categorie 3.1', met uitzondering van geluidszoneringsplichtige inrichtingen en risicovolle 
inrichtingen;

c. groenvoorziening in de vorm van lijnvormige aanplanting, ter plaatse van de aanduiding 
'groenvoorziening';

met daaraan ondergeschikt:

groenvoorzieningen;
nutsvoorzieningen;
water;
verhardingen;
parkeervoorzieningen;
kantines voorzover die dienen ten behoeve van de doeleinden genoemd onder 3.1, lid a en 
b;

met de bijbehorende verhardingen, tuinen, erven en andere bijbehorende voorzieningen. 

3.2  Bouwregels

Voor bouwwerken binnen deze bestemming gelden de regels in dit lid. 

Bouwwerken mogen slechts uitgevoerd worden als voldaan wordt aan het in stand houden van 
lijnvormige aanplanting, ter plaatse van de aanduiding 'groenvoorziening' (voorwaardelijke 
verplichting).

3.2.1  Bouwwerken beperking

Zie Artikel 9.

3.2.2  Gebouwen en overkappingen algemeen

Gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen een bouwvlak.

3.2.3  Maatvoering gebouwen en overkappingen

De goot- en bouwhoogte en dakhelling van gebouwen en overkappingen mogen niet meer c.q. 
minder bedragen dan in het volgende bouwschema is bepaald, tenzij op de verbeelding anders 
is aangeduid:

Type gebouw Goothoogte 
(in meter)

Bouwhoogte 
(in meter)

Kap en dakhelling 

Bedrijfsgebouwen en 
overkappingen

ten hoogste 5 ten hoogste 10,2 tenminste 15° en ten hoogste 
60°

3.2.4  Bouwwerken geen gebouw zijnde

Voor bouwwerken anders dan gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: voor de 
bouwhoogte geldt hetgeen in het volgende bouwschema is bepaald, tenzij op de verbeelding 
anders is aangeduid:

Functie van een bouwwerk Maximum bouwhoogte (in meter)

Erf- en terreinafscheidingen 2

Palen en masten, niet zijnde reclamemasten 8

Reclamemasten 6

Overige bouwwerken 1

3.3  Afwijken van de bouwregels

3.3.1  Afwijk ingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van:

a. 3.2.3 voor een goothoogte van een bedrijfsgebouw tot ten hoogste 7 meter;
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b. 3.2.3 voor een bouwhoogte van een bedrijfsgebouw tot ten hoogste 14 meter;  
c. 3.2.2 voor het bouwen voor bedrijven die niet zijn genoemd in de Bijlage 3 Staat van 

Bedrijven: Bedrijf en waarvoor op grond van 3.5.1 sub a een omgevingsvergunning kan 
worden verleend;

d. 3.2.2 en 3.2.4 en toestaan dat een bedrijfsgebouw en/of overkapping gedeeltelijk buiten 
een bouwvlak wordt gebouwd, mits:
1. de oppervlakte van (een gedeelte van) het gebouw of de overkapping buiten het 

bouwvlak ten hoogste 200 m² bedraagt;
2. de hoogte van het bedrijfsgebouw of de overkapping buiten het bouwvlak ten hoogste 3 

meter bedraagt;
e. 3.2.4 en toestaan dat de hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde ten hoogste 10 

meter mag bedragen, reclamemasten daarvan uitgezonderd.

3.3.2  Afwijk ingsvoorwaarden

Bij de toepassing van de onder 3.3.1 sub a tot en met e genoemde afwijkingsregels zijn de 
voorwaarden zoals genoemd in 10.2 sub c van toepassing.

3.4  Specifieke gebruiksregels

3.4.1  Toegestaan gebruik

Het volgende gebruik past in ieder geval binnen de bestemming: productiegebonden 
detailhandel in gebouwen, met een verkoopvloeroppervlak van ten hoogste 60 m². 

Het gebruik mag slechts aanvangen als voldaan wordt aan het in stand houden van lijnvormige 
aanplanting, ter plaatse van de aanduiding 'groenvoorziening' (voorwaardelijke verplichting).

3.4.2  Strijdig gebruik

Het volgende gebruik is in ieder geval strijdig met deze bestemming:

a. opslag buiten;
b. het gebruiken van gebouwen als woning; 
c. detailhandel, anders als bedoeld in 3.4.1;
d. voorwaardelijke verplichting; tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze 

bestemming wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bouwwerken dat 
met dit plan mogelijk wordt gemaakt zonder aanleg en instandhouding van een 
waterberging, zoals opgenomen in de bij deze regels behorende Bijlage 1 
Watercompensatie.

Dit gebruik wordt aangemerkt als gebruik zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1, sub c van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht.

3.5  Afwijken van de gebruiksregels

3.5.1  Afwijk ingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan, met inachtneming van de regels in 10.2 sub c, een 
omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van:

a. 3.1, lid a en b voor de vestiging van bedrijven die niet zijn genoemd in Bijlage 3 Staat van 
Bedrijven: Bedrijf, mits deze bedrijven naar aard en effecten op het woon- en leefklimaat 
van de aangrenzende woongebieden, al dan niet onder te stellen voorwaarden, voor wat 
betreft geur, stof, gevaar en geluid, gelijk kunnen worden gesteld met de bedrijven welke 
wel zijn genoemd;

b. 3.1, lid a en b voor de vestiging van bedrijven van 1 (stap van een) milieucategorie hoger 
dan de categorie die op grond van het bestemmingsplan is toegestaan, mits:
1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bestaande woon- en leefklimaat in 

de directe omgeving;
2. het geen geluidszoneringsplichtige inrichtingen en/of risicovolle inrichtingen betreft.
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Artikel 4  Wonen - 1A

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 1A' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, al dan niet in combinatie met de uitoefening van een vrij beroep, overige 
aan-huis-verbonden beroepen, overige aan-huis-verbonden bedrijven en hobbymatige 
activiteiten, mits voldaan wordt aan criteria als opgenomen in Bijlage 2 Beleidsnota 
aan-huis-verbonden beroepen Midden-Groningen 2019;

b. groenvoorziening in de vorm van lijnvormige aanplanting, ter plaatse van de aanduiding 
'groenvoorziening';

met daaraan ondergeschikt:

groenvoorzieningen;
nutsvoorzieningen;
water;
parkeervoorzieningen; 

met de daarbij behorende verhardingen, tuinen, erven en en tevens voor bijbehorende 
voorzieningen.

4.2  Bouwregels

Bouwwerken ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de 
bepalingen in dit lid.

Bouwwerken mogen slechts uitgevoerd worden als voldaan wordt aan het in stand houden van 
lijnvormige aanplanting, ter plaatse van de aanduiding 'groenvoorziening' (voorwaardelijke 
verplichting).

4.2.1  Bouwwerken beperking

Zie Algemene aanduidingsregels.

4.2.2  Gebouwen en overkappingen - algemeen

Per bestemmingsvlak is maximaal 1 woning toegestaan.

4.2.3  Situering gebouwen en overkappingen

Voor wat betreft de situering van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

a. woongebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. woongebouwen mogen uitsluitend als vrijstaand woongebouw worden opgericht;
c. bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.

4.2.4  Oppervlakte gebouwen en overkappingen

De totale overbouwde oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste 300 
m².

4.2.5  Maatvoering gebouwen en overkappingen

Voor wat betreft de maatvoering van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

de goot- en bouwhoogte en dakhelling van gebouwen en overkappingen mogen niet meer c.q. 
minder bedragen dan in het volgende bouwschema is bepaald, tenzij ter plaatse anders is 
aangeduid, met dien verstande dat:

1. bij een platte afdekking de hoogte niet meer mag bedragen dan de goothoogte;
2. topgevels, lijstgevels, dakkappellen en schoorstenen hiervan zijn uitgezonderd.

Afstand bebouwing tot zijdelingse perceelsgrens
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Type goothoogte (in meter) bouwhoogte (in meter) dakhelling

Woongebouw ten hoogste 3 ten hoogste 10 ten hoogste 60°

Bijgebouw of 
overkapping

ten hoogste 3 ten hoogste 10 plat of meerzijdige kap 
van ten hoogste 60°

4.2.6  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van 
overkappingen, gelden de volgende regels, waarbij bestaande afwijkingen zijn toegestaan:

a. de gezamenlijke overbouwde oppervlakte mag per bouwperceel niet meer bedragen dan 
100 m², met dien verstande dat overkappingen onder de ten hoogste toegestane 
overbouwde oppervlakte worden geschaard genoemd in 4.2.4;

b. de maatvoering mag niet meer bedragen dan zoals in het volgende bouwschema is 
bepaald:

Type bouwwerk Maximale bouwhoogte (in meter)

voorerf overig

Erf- en terreinafscheidingen 1 2

Palen en masten, niet zijnde reclamemasten 8 8

Overkappingen n.v.t. zie 4.2.5

Overige bouwwerken, geen gebouw zijnde 1 5

4.3  Afwijken van de bouwregels

4.3.1  Afwijk ingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan met inachtneming van 4.3.2 een omgevingsvergunning verlenen voor 
het afwijken van:

a. het bepaalde in 4.2.3 sub a voor het bouwen buiten het bouwvlak, voorzover het gaat om 
een uitbreiding van het woongebouw binnen het gebied op minder dan 3 meter van de 
zijdelingse perceelsgrens, mits:
1. het betreffende gedeelte van het woongebouw op ten minste 3 meter achter het voorerf 

wordt gebouwd;
2. de goot-, en bouwhoogte niet meer bedragen dan 3 meter, respectievelijk 5,50 meter 

en de dakhelling niet meer bedraagt dan 60° en wordt voldaan aan het bepaalde in 
4.2.5;

b. het bepaalde in 4.2.3 sub a voor het bouwen buiten het bouwvlak, voorzover het gaat om 
een uitbreiding van het woongebouw vóór naar de weg gekeerde bouwgrens, mits:
1. de breedte van de uitbreiding buiten het bouwvlak niet meer bedraagt dan 50% van de 

breedte van het woongebouw;
2. de bouwhoogte ter plaatse niet meer bedraagt dan 3 meter;
3. de diepte van de uitbreiding buiten het bouwvlak ten hoogste 1,50 meter bedraagt, 

mits de diepte van het erf, gelegen vóór de naar de weg gekeerde gevel van de 
uitbreiding, als gevolg daarvan niet minder dan 2 meter zal bedragen;

c. het bepaalde in 4.2.5 en toestaan dat de goothoogte van een woongebouw ten hoogste 
4,50 meter bedraagt.

4.3.2  Afwijk ingsvoorwaarden

a. Bij de toepassing van de onder 4.3.1 genoemde afwijkingsregels zijn de voorwaarden zoals 
genoemd in Voorwaarden aan de omgevingsvergunning sub c van toepassing.

4.4  Specifieke gebruiksregels

4.4.1  Toegestaan gebruik

a. Gebruik van het woongebouw voor het uitoefenen van een bed & breakfast wordt als 
gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt, mits wordt voldaan aan hetgeen is 
gesteld in Beleidsregels recreatieve verblijfsaccommodaties;
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b. Gebruik van de gronden en gebouwen voor het uitoefenen van administratieve 
werkzaamheden met betrekking tot internetwinkels en telefonische verkoop van goederen 
wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt, mits:
1. klanten niet op het perceel komen om goederen te kopen;
2. geen buitenopslag van goederen, die verband houden met de internetwinkel, 

plaatsvindt;
3. verkeersbewegingen vergelijkbaar zijn met die voor een woonfunctie.

c. Gebruik van de bijbehorende gronden voor de stalling van ten hoogste 1 toercaravan en/of 
boot wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt;

d. Het gebruik mag slechts aanvangen als voldaan wordt aan het in stand houden van 
lijnvormige aanplanting, ter plaatse van de aanduiding 'groenvoorziening' (voorwaardelijke 
verplichting).

4.4.2  Strijdig gebruik

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub c van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning, dan wel de mogelijkheid hiertoe 
door het aanbrengen van essentiële woonvoorzieningen;

b. het uitoefenen van een horecabedrijf, met uitzondering van het exploiteren van een 
theetuin;

c. het exploiteren van een groepsaccommodatie, tenzij de aanduiding 'kampeerboerderij' is 
opgenomen;

d. het exploiteren van een mini-camping, tenzij de aanduiding 'kampeerterrein' is opgenomen;
e. de opslag van aan hun gebruik onttrokken voer- of vaartuigen, werktuigen of machines of 

onderdelen daarvan, verpakkingsmaterialen, bouwmaterialen, bagger en grondspecie, afval, 
puin, grind of brandstoffen, anders dan in verband met normaal onderhoud of ter 
verwezenlijking van de bestemming;

f. het gebruik van de gronden voor gemotoriseerde sporten;
g. het hebben van reclame-uitingen die geen betrekking hebben op de op het perceel 

plaatsvindende niet wederrechtelijke activiteiten;
h. voorwaardelijke verplichting; tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze 

bestemming wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bouwwerken dat 
met dit plan mogelijk wordt gemaakt zonder aanleg en instandhouding van een 
waterberging, zoals opgenomen in de bij deze regels behorende Bijlage 1 
Watercompensatie.

4.5  Afwijken van de gebruiksregels

4.5.1  Afwijk ingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.5.2 een 
omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van:

a. het bepaalde in Strijdig gebruik ten behoeve van het exploiteren van een 
groepsaccommodatie mits wordt voldaan aan hetgeen is gesteld in Beleidsregels 
recreatieve verblijfsaccommodaties;

b. het bepaalde in Strijdig gebruik ten behoeve van het het exploiteren van een mini-camping,  
mits wordt voldaan aan hetgeen is gesteld in mits wordt voldaan aan hetgeen is gesteld in 
Bijlage 5 Beleidsregels kamperen.

4.5.2  Afwijk ingsvoorwaarden

Bij de toepassing van de onder artikel 4.5.1 Afwijkingsbevoegdheid genoemde afwijkingsregels 
zijn de voorwaarden zoals genoemd in artikel 10.2 Voorwaarden aan de omgevingsvergunning 
eveneens van toepassing.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 5  Overige regels

5.1  Parkeerregelgeving

Een omgevingsvergunning voor het bouwen of voor een gebruiksverandering wordt slechts 
verleend indien;

a. bij de aanvraag om een omgevingsvergunning wordt aangetoond dat gelet op de omvang of 
de bestemming van het gebouw in voldoende mate wordt voorzien in ruimte voor het parkeren 
of stallen van auto's in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein 
dat bij dat gebouw behoort;

b. de beoordeling of in voldoende mate wordt voorzien in ruimte voor het parkeren of stallen van 
auto's in, op of onder het gebouw, zoals gesteld onder sub a., wordt op basis van de door de 
CROW vastgestelde richtlijnen (publicatie 381 - december 2018, of de meest actuele uitgave), 
dan wel aan de hand van de van toepassing zijnde beleidsregels van de gemeente 
Midden-Groningen ten aanzien van parkeren bepaald.

5.2  Laden of lossen

Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan 
laad- en losvoorzieningen wordt een omgevingsvergunning voor het bouwen of voor een 
gebruiksverandering slechts verleend indien;

a. in voldoende mate wordt voorzien in ruimte voor het laden en lossen van goederen, aan, in, 
of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort, 
onverminderd het bepaalde elders in de regels van dit plan;

b. van voldoende mate van laad- en losvoorzieningen voor het laden en lossen van goederen 
zoals bedoeld in sub a. is sprake indien is voldaan aan de normen zoals opgenomen in het 
ASVV 2012 (uitgave van het CROW), dan wel het geldende ASVV 2012 (uitgave van het 
CROW) zoals dat geldt op het tijdstip van indiening van de aanvraag als bedoeld in sub a. voor 
het bouwen en/of voor een gebruiksverandering en/of afwijking of het uitwerken of het wijzigen.

5.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder 
c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt in elk geval gerekend het 
gebruiken of laten gebruiken van gronden of bouwwerken waarbij niet in voldoende mate ruimte 
is aangebracht en in stand wordt gehouden voor parkeren op eigen terrein en laden en lossen 
zoals benoemd in lid 5.1 en 5.2.

5.4  Afwijk ingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde 
in de leden 5.1 en 5.2:

a. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende 
bezwaren stuit, of

b. voor zover op andere wijze in de benodigde parkeer- of stallingsruimte, dan wel laad- of 
losruimte wordt voorzien.

5.5  Voorwaarden voor afwijken

Afwijken van de regels, als bedoeld in de leden 5.1 en 5.2 is slechts mogelijk, indien;

1. het verlenen van de omgevingsvergunning niet leidt tot aantasting van de samenhang in het 
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straat- en bebouwingsbeeld;

2. het verlenen van de omgevingsvergunning niet leidt tot verkeersonveilige situaties;

3. het verlenen van de omgevingsvergunning niet leidt tot een ruimtelijke situatie die 
onoverzichtelijk en niet sociaal controleerbaar is;

4. het verlenen van de omgevingsvergunning niet leidt tot beperking van de 
gebruiksmogelijkheden op aangrenzende gronden en/of binnen andere bestemmingen.
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Artikel 6  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 7  Algemene bouwregels

7.1  Algemeen

a. De in Hoofdstuk 2 opgenomen bepalingen ten aanzien van bouwgrenzen zijn niet van 
toepassing voor wat betreft overschrijdingen van bouwgrenzen en/of bouwperceelgrenzen 
met betrekking tot:
1. stoepen, stoeptreden en toegangsbruggen;
2. plinten, pilasters, kozijnen, standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, wanden 

van ventilatiekanalen en schoorstenen, indien de overschrijding van de naar de weg 
gekeerde bouwgrens niet meer dan 0,5 meter bedraagt;

3. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken, toegangen, portieken, hellingbanen, 
buitentrappen, erkers, balkons, galerijen en luifels, mits zij de bouwgrens met niet 
meer dan 0,5 meter overschrijden met dien verstande dat een bouwperceelgrens niet 
mag worden overschreden;

4. hijsinrichtingen aan tot bewoning bestemde gebouwen, voor zover deze hijsinrichtingen 
in geen enkele stand de voorgevel met meer dan 1 meter overschrijden.

b. De in Hoofdstuk 2 opgenomen bepalingen ten aanzien van maatvoering van bouwwerken 
binnen een bouwvlak zijn niet van toepassing voor wat betreft overschrijdingen van de 
toegestane hoogte met betrekking tot: 
1. vlaggenmasten, antennemasten en schoorstenen, die deel uitmaken van een gebouw, 

mogen de voor dat gebouw toegestane maximum hoogte met niet meer dan 5 meter 
overschrijden;

2. Dakopbouwen ten behoeve van noodtrappen, luchtbehandelings- en liftinstallaties 
mogen niet hoger zijn dan 3,50 meter en mogen geen grotere oppervlakte hebben dan 
een derde van de oppervlakte van het dak, waarop zij worden geplaatst.

c. De in Hoofdstuk 2 opgenomen bepalingen ten aanzien situering, oppervlakte, hoogte en 
inhoud van bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn niet van toepassing voor 
bergbezinkbassins (dan wel andere waterstaatkundige werken) ten behoeve van de opvang 
van water (waaronder rioolwater) welke mogen worden gebouwd en aangelegd zowel 
boven- als ondergronds.

7.2  Ondergronds bouwen

7.2.1  Bouwregels

a. Ondergrondse bouwwerken mogen worden gerealiseerd binnen de bouwvlakken en binnen 
de direct omringende erven waar de bijgebouwen mogen worden opgericht, enkel onder de 
gebouwen die daar zijn of worden opgericht; 

b. indien in de bestemming is aangegeven dat ondergronds dan wel bovengronds bouwen niet 
is toegestaan, mag niet ondergronds worden gebouwd, dit geldt niet voor het bepaalde in 
7.1 onder c.
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Artikel 8  Algemene gebruiksregels

8.1  Strijdig gebruik

Tot een gebruik strijdig met het bestemmingsplan, zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub c van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van de gronden als woonwagenstandplaats;
b. het gebruik van gronden, bouwwerken, voertuigen, vaartuigen en andere al dan niet 

drijvende constructies ten behoeve van een seksinrichting.
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Artikel 9  Algemene aanduidingsregels

9.1  Gebiedsaanduidingen

9.1.1  veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen' is het in afwijking 
van Hoofdstuk 2 niet toegestaan objecten ten behoeve van minder zelfredzame personen te 
bouwen of in gebruik te nemen in verband met het tegengaan van een te hoog veiligheidsrisico 
voor kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten.
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Artikel 10  Algemene afwijkingsregels

10.1  Afwijk ingsbevoegdheid

Voorzover het niet op grond van een andere bepaling van de planregels kan worden 
toegestaan, kan het bevoegd gezag een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van 
de bepalingen in Hoofdstuk 2 voor:

a. het afwijken van de voorgeschreven maten, afmetingen en percentages met ten hoogste 
10% van de voorgeschreven maten, afmetingen en percentages, slechts indien:
1. tijdens of na realisatie van een bouwwerk blijkt dat het bouwwerk niet voldoet aan de 

voorgeschreven maten, afmetingen of percentages;
2. na vaststelling van het plan gewijzigde bouwregelgeving hiertoe noodzaak geeft;

b. de maten en eigenschappen van gebouwen:
1. ten behoeve van de onderlinge architectonische afstemming van op hetzelfde 

bouwperceel gelegen gebouwen, mits:
de hoogte van bijgebouwen niet meer gaat bedragen dan de hoogte van het 
hoofdgebouw of woongebouw;
de voor gebouwen toegestane oppervlakte niet wordt overschreden;

c. de hoogte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde in verband met het 
bouwen op een hoger peil:
1. met ten hoogste 1 meter;
2. teneinde de hoogte van de begane grondvloer in overeenstemming te brengen met 

omringende bebouwing;
3. teneinde voldoende drooglegging te creëren ten opzichte van de grondwaterspiegel;

d. de maximum (goot)hoogte van gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals 
dakopbouwen, schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, mits:
1. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan eenderde van de oppervlakte van het 

dak bedraagt;
2. de hoogte niet meer dan 1,25 maal de maximum (bouw)hoogte van het betreffende 

gebouw bedraagt;
e. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde:

1. tot een hoogte van ten hoogste 40 meter voor sirenemasten en/of antennemasten ten 
behoeve van commerciële mobiele telecommunicatie, tenzij de gronden ter plaatse 
onderdeel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur;

2. tot een hoogte van ten hoogste 10 meter voor overige bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, niet zijnde een reclamemast;

f. bouwen in afwijking van de plaats en de richting van bebouwings- en bestemmingsgrenzen:
1. tot ten hoogste 1,50 meter:

in verband met afwijkingen van de verbeelding ten opzichte van de feitelijke situatie 
of anderszins een meetverschil of de situatie ter plekke daartoe aanleiding geeft;

2. ten behoeve van stoepen, toegangen, portieken, hellingbanen, buitentrappen, erkers, 
balkons, galerijen, luifels, lift- en trappenhuizen alsmede naar de aard vergelijkbare 
delen van bouwwerken;

g. het oprichten van bouwwerken van openbaar nut, zoals abri's, telefooncellen, schuilhutten, 
transformatorhuisjes, gasreduceerstations, onder- en bovengrondse verzamelcontainers 
voor afval, flessen, oud papier e.d., en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwen en 
bouwwerken:
1. tot een maximum inhoud van 200 m³ en 50 m³ voor schuilhutten en abri's;
2. tot een hoogte van ten hoogste 4 meter;

h. het oprichten van kleine, niet voor bewoning bestemde, gebouwtjes voor zakelijke 
doeleinden, zoals kiosken en naar aard en omvang daarmee gelijk te stellen gebouwtjes 
tot een maximum inhoud van 50 m³; 

i. het realiseren van voorzieningen ten behoeve van de verkeers- en waterinfrastructuur en de 
waterhuishouding;

j. het realiseren van visstoepen, tewaterlaatplaatsen voor vaartuigen, waterinnamepunten ten 
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behoeve van brandweer en landbouw en daarmee gelijk te stellen voorzieningen;
k. het oprichten van geluidwerende voorzieningen met een hoogte van ten hoogste 4 meter;
l. het oprichten van gedenktekens, beeldhouwwerken en andere kunstobjecten, allen geen 

gebouw zijnde, tot een hoogte van ten hoogste 6 meter;
m. geringe aanpassingen van het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen 

onderling:
1. indien de verkeersveiligheid en/of –intensiteit daartoe aanleiding geven;
2. voorzover de aanpassing niet buiten de betreffende bestemming wordt uitgevoerd en 

niet leidt tot overschrijding van de voorkeursgrenswaarde dan wel de hogere 
grenswaarde op enig geluidsgevoelig object;

3. voorzover de aanpassing niet leidt tot een afwijking van het 'dwarsprofiel' dat ter 
plaatse is aangegeven;

n. het innemen van een standplaats zoals bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening;
o. het houden van terugkerende strijdige evenementen, onder de volgende voorwaarden:

1. een evenement mag per keer niet langer duren dan 2 weken;
2. op een locatie mogen ten hoogste 6 evenementen per kalenderjaar plaatsvinden, met 

een gezamenlijke duur van niet meer dan 30 dagen;
3. de opbouw en de afbraak van eventuele tijdelijke bouwwerken ten behoeve van een 

evenement moet plaatsvinden in een periode van niet meer dan 30 dagen;
4. het evenement mag niet tot gevolg hebben dat de gronden en/of opstallen na afloop 

van het evenement ongeschikt zijn voor gebruik conform de geldende bestemming;
p. het gebruik van gronden als tijdelijk kampeerterrein voor mobiele kampeermiddelen ten 

behoeve van een evenement, dan wel ten behoeve van een groep met een 
gemeenschappelijk doel ten tijde van dit kamperen, zoals een schoolkamp, een 
familiekamp of een sport- of verenigingskamp, onder de volgende voorwaarden:
1. het kamperen, vindt verdeeld over ten hoogste 2 perioden, gedurende ten hoogste 10 

al dan niet aaneengesloten dagen per jaar plaats; 
2. de in sub 1 genoemde periode(n) vindt/vinden plaats in de periode van 15 maart tot en 

met 31 oktober;
3. buiten de in sub 1 genoemde kampeerperiode mogen geen kampeermiddelen op de 

gronden aanwezig zijn;
4. de afwijkingsbevoegdheid wordt niet toegepast op gronden die zijn voorzien van de 

bestemming “Natuur” of een bestemming van een gelijke strekking;
q. voor ondergrondse bouwwerken die minder dan 1 meter buiten het buitenwerk van het 

bovengronds gelegen gebouw worden gerealiseerd kan het bevoegd gezag een 
omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van 7.2.1 verlenen ten behoeve van 
ondergrondse bouw buiten de oppervlakte van bovengronds gelegen gebouwen, met 
inachtneming van de volgende voorwaarden:
1. de kelder volledig is gelegen beneden peil;
2. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens en de openbare weg bedraagt ten minste 1 

meter, met dien verstande dat in geval van kelderbouw in belendende percelen in de 
zijdelingse perceelgrens mag worden gebouwd;

3. kelders mogen niet worden voorzien van een dakraam of lichtkoepel.

10.2  Voorwaarden aan de omgevingsvergunning

a. Het bevoegd gezag kan bij de verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in 10.1 
voorwaarden stellen ten aanzien van de afmetingen en situering van bouwwerken teneinde 
een ruimtelijk verantwoorde plaatsing ten opzichte van de omgeving te waarborgen. 

b. Het bevoegd gezag kan bij de verlening van de omgevingsvergunning als bedoeld in 10.1 
sub q de voorwaarde stellen om afschermende beplantingsranden met inheemse soorten 
aan te brengen.

c. Bij de toepassing van de in dit plan genoemde afwijkingsregels dient in ieder geval in acht 
te worden genomen dat:
1. het verlenen van  de omgevingsvergunning niet leidt tot aantasting van de samenhang 

in het straat- en bebouwingsbeeld;
2. het verlenen van de omgevingsvergunning niet leidt tot verkeersonveilige situaties;
3. het verlenen van de omgevingsvergunning niet leidt tot een ruimtelijke situatie die 

onoverzichtelijk en niet sociaal controleerbaar is;
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4. het verlenen van de omgevingsvergunning niet leidt tot beperking van de 
gebruiksmogelijkheden op aangrenzende gronden en/of binnen andere bestemmingen. 
Van belang daarbij kunnen zijn de bezonningssituatie, lichttoetreding, zichtlijnen of 
mogelijkheden tot voortzetting c.q. uitbreiding van een bestaand bedrijf;

5. bij het verlenen van de omgevingsvergunning rekening wordt gehouden met de 
milieu-aspecten, zoals hinder voor omwonenden en een verkeersaantrekkende 
werking.
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Artikel 11  Algemene wijzigingsregels

11.1  Wijzigingsbevoegdheid

11.1.1  Verwijderen gebiedsaanduiding

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en een gebiedsaanduiding als bedoeld 
in veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen geheel of gedeeltelijk van de verbeelding 
verwijderen indien blijkt dat in de werkelijke situatie de betreffende aanduiding geen 
planologische relevantie meer heeft.

11.2  Voorwaarden aan de wijziging

Bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheden in dit plan vindt een evenredige 
belangenafweging plaats waarbij in ieder geval betrokken worden:

a. de mate waarin de belangen van gebruikers en/of eigenaren van de aanliggende gronden 
kunnen worden geschaad;

b. de mate waarin de uitvoerbaarheid is aangetoond, waaronder begrepen de toelaatbaarheid 
op het gebied van milieu, externe veiligheid, waterhuishouding, ecologie en archeologie;

c. de mate waarin de landschappelijke inpasbaarheid is aangetoond;
d. de mate waarin de verkeerssituatie wordt beïnvloed, waaronder begrepen de gevolgen voor 

de infrastructuur. 

Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 12  Overgangsrecht

12.1  Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning en afwijkt van 
het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, 

mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

12.2  Omgevingsvergunning voor afwijken

Eenmalig kan een omgevingsvergunning worden verleend voor het afwijken van 12.1 voor het 
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met ten hoogste 10 %.

12.3  Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

12.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd in strijd met het daarvoor geldende plan, 
daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

12.4  Overgangsrecht gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

12.5  Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 12.4, 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.
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12.6  Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in het 12.4, 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.

12.7  Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

12.4 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 13  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Schildwolde, Meenteweg 69.
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Bijlagen
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Bijlage 1  Watercompensatie
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Waterbergingscompensatie 

Voor de berekening van de vereiste waterberging, om de toename van het verhard oppervlak te 

compenseren, wordt gebruik gemaakt van de regenduurlijnmethode. Dit betekent concreet voor dit 

plangebied dat een regenbui van 89 mm in 24 uur opgevangen moet kunnen worden zonder dat de 

inundatienorm en de toegestane gebiedsafvoer wordt overschreden. Als vuistregel hanteert het 

waterschap Hunze en Aa’s dat per m2 toename verhard oppervlak 80 liter extra waterberging 

gerealiseerd moet worden, tenzij uit de berekening met de regenduurlijnmethode andere 

hoeveelheden volgen. 

 

Eis 

Voor het bestemmingsplan ‘Schildwolde, Meenteweg 69’ moet 81 m3 
waterbergingscompensatie plaatsvinden. 
 

Hier kan aan tegemoet gekomen worden door de realisatie van een voorziening waarin het water 

tijdelijk wordt geborgen.  

 

Locatie 

De waterbergingscompensatie heeft plaatsgevonden.  De vijver is verruimd waardoor de benodigde 

waterberging van 81 m3 is gerealiseerd. De bestaande sloot, zoals aangegeven op bijgaande 

inrichtingsschets, wordt gehandhaafd. 
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Bijlage 2  Beleidsnota aan-huis-verbonden beroepen Midden-Groningen 
2019
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding  

De gemeente ontvangt regelmatig verzoeken om een beroeps- of bedrijfsmatige activiteit te 

mogen uitoefenen in of bij een woning. De gemeente moet vervolgens beoordelen of de 

desbetreffende activiteit past binnen de woonomgeving. Dit gebeurde in het verleden aan de 

hand van de desbetreffende bestemmingsplanvoorschriften, die echter op dit punt nogal eens 

van elkaar verschilden. Daarnaast is het mogelijk om een verzoek tot afwijking van de 

gebruiksregels  in te dienen waarop burgemeester en wethouders besluiten of zij bereid zijn 

hiervoor een afwijking van het bestemmingsplan te verlenen.  

 

Om eenheid te brengen in het beoordelingskader voor verzoeken om een beroeps- of 

bedrijfsmatige activiteit te mogen uitoefenen in of bij een woning, hebben de voormalige 

gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren, ieder voor zich, beleid 

opgesteld. In deze beleidsnotities zijn de uitgangspunten geformuleerd voor de toetsing van 

verzoeken om beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten aan huis al dan niet toe te staan. Deze 

uitgangspunten vormden de blauwdruk voor de gebruiksregels voor aan-huis-verbonden-

beroepen en bedrijven bij de actualisering van bestemmingsplannen. Daarnaast worden deze 

beleidsregels gebruikt voor de toetsing van individuele verzoeken in die gevallen waarin het 

bestemmingsplan nog niet geactualiseerd is. 

 

Hoewel de uitgangspunten voor de aan-huis-verbonden beroepen en bedrijven in de 

beleidsnotities van de afzonderlijke gemeenten grotendeels overeenkomen zijn er op 

onderdelen toch duidelijk verschillen aan te wijzen. Deze verschillen hebben voornamelijk 

betrekking op het al dan niet bij recht toestaan van aan-huis-verbonden beroepen en 

bedrijven (ja, mits/nee, tenzij), het toegestane oppervlakte voor de beroeps- en 

bedrijfsactiviteiten en de aard van de toegestane beroeps- en bedrijfsactiviteiten. 

 

HARMONISATIE 

Door de samenvoeging van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren 

in de gemeente Midden-Groningen per 1 januari 2018, is de noodzaak ontstaan tot 

harmonisatie van het beleid ten aanzien van aan-huis-verbonden-beroepen en bedrijven. 

Uitgangspunt is een eenduidige regeling vast te stellen die voor het gehele grondgebied van 

de gemeente Midden-Groningen geldt en die zowel kan worden gebruikt als blauwdruk voor 

gebruiksregels bij de actualisering van bestemmingsplannen en als afwegingskader voor 

individuele gevallen, daar waar het bestemmingsplan nog niet is aangepast.  

 

Er is voor gekozen om aan-huis-verbonden beroepen en bedrijven zoveel mogelijk bij recht 

toe te staan en daarbij uit te gaan van de “ja, mits” benadering. Op dit moment worden aan-

huis-verbonden bedrijven in veel bestemmingsplannen nog niet toegestaan of slechts door 

middel van een binnenplanse afwijking.  

 

Verder is ervoor gekozen om per onderdeel steeds de meest maximale invulling die een der 

gemeenten daaraan heeft gegeven in de regeling op te nemen. De enige uitzondering hierop 

betreft de in de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer toegestane aan-huis-verbonden 

beroepen: escortservice en prostitutie. De regeling voor deze beroepen zal worden 
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meegenomen bij de aanstaande herziening en harmonisatie van het Prostitutiebeleid en 

wordt niet meegenomen in deze beleidsnotitie. 

 

1.2 Juridisch kader 

In de bestemmingsplannen is de bepaling opgenomen dat het verboden is gronden en 

bouwwerken te gebruiken op een wijze of tot een doel in strijd met de woonbestemming. 

Een bedrijfswoning wordt in dit kader ook als woning beschouwd. Een ander gebruik dan 

wonen is niet toegestaan.  

 

In de jurisprudentie is echter bepaald dat het vestigen van een vrij beroep niet strijdig is 

met de woonbestemming, mits de woonbestemming in overwegende mate gehandhaafd 

blijft. Tegen het samengaan van kleinschalige economische activiteiten met de woonfunctie 

bestaan geen bezwaren. Deze vermenging van functies hoeft geen afbreuk te doen aan het 

karakter van een woongebied, mits de kleinschaligheid (ondergeschikt aan de woonfunctie, 

overlast omgeving) in de hand wordt gehouden. De bedrijvigheid rond het uitoefenen van een 

vrij beroep kan zelfs een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in een woongebied. Er moet 

dan wel voldaan worden aan het criterium dat de woonfunctie in alle gevallen in 

overwegende mate gehandhaafd wordt.  

 

In sommige bestemmingsplannen is het uitoefenen van een al als een uitzondering op het 

strijdige gebruik van de woonbestemming opgenomen. Het ontbreken van deze 

uitzonderingspositie in een bestemmingsplan maakt volgens de jurisprudentie echter niet dat 

het uitoefenen van een vrij beroep binnen een woonbestemming niet is toegestaan wegens 

strijdigheid met de woonbestemming. Dit geldt echter niet voor aan-huis-verbonden-

bedrijven. Deze zijn strijdig met de woonbestemming tenzij expliciet toegestaan in het 

bestemmingsplan. 

 

1.3 Leeswijzer 

Nadat in hoofdstuk 2 een uiteenzetting is gegeven van de categorieën aan-huis-verbonden 

beroepen en bedrijven wordt in het vervolg van het hoofdstuk weergegeven welke 

beleidsruimte wordt geboden aan: 

 vrije beroepen; 

 overige aan-huis-verbonden-beroepen. 

 

Tevens worden de criteria genoemd waaraan moet worden voldaan om een dergelijke 

activiteit te ontplooien. In hoofdstuk 2 wordt beschreven op welke wijze wordt bepaald of 

een activiteit binnen het kader past en welke stappen nodig zijn. Hoofdstuk 3 beschrijft het 

ontwikkelings- en communicatietraject, waarna in hoofdstuk 4 de definities worden gegeven 

zoals die ook in de toekomstige bestemmingsregels worden gehanteerd. 
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2. Beleidsregel 

2.1 Onderscheid activiteiten 

Bij welke activiteiten is er nu sprake van een functie passend binnen de woonfunctie? Daarbij 

is het onderscheid tussen vrije beroepen en overige aan-huis-verbonden beroepen van 

belang. Uit jurisprudentie blijkt namelijk dat vrije beroepen worden geacht binnen de 

woonbestemming te passen. Mede op grond van jurisprudentie kan worden gesteld dat het 

beroepen zijn op juridisch, administratief, medisch of artistiek gebied. In de definitie in de 

volgende paragraaf wordt dit verder omschreven.  

 

Overige aan-huis-verbonden beroepen hebben vaak een consumentverzorgend karakter 

(bijvoorbeeld een kapper). Deze overige beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten worden op 

grond van de bestaande bestemmingsplannen zelden bij recht toegestaan, ondanks het feit 

dat deze qua aard, karakter en hinder niet wezenlijk afwijken van de vrije beroepen.  

 

Ten slotte is er een categorie hobbymatige activiteiten (zoals een landbouwwerktuigen-

museum), welke vergelijkbaar zijn met een aan-huis-verbonden-bedrijven, die op zich wel 

past binnen de woonomgeving, maar feitelijk volgens het bestemmingsplan in strijd zijn met 

de woonbestemming. Dit omdat deze activiteiten niet onder de verblijfsfunctie zijn te 

scharen. Deze categorie wordt hier om die reden ondergebracht bij de aan-huis-verbonden-

bedrijfsactiviteiten.  

 

Voor de aan-huis-verbonden beroepen en hobbymatige activiteiten – als hiervoor bedoeld -  

geldt niet de in de jurisprudentie ontwikkelde regel dat deze geacht moeten worden binnen 

de woonbestemming te passen. Dit betekent dat de overige aan-huis-verbonden beroepen en 

hobbymatige activiteiten alleen dan zijn toegestaan als deze in het bestemmingsplan zijn 

toegestaan. Van de drie voormalige gemeenten was alleen Hoogezand-Sappemeer een ermee 

begonnen de overige aan-huis-verbonden beroepen en hobbymatige activiteiten in haar 

bestemmingsplannen bij recht toe te staan. In de gemeenten Slochteren en Menterwolde 

werden de overige aan-huis-verbonden beroepen en hobbymatige activiteiten door middel 

van een (binnen- of buitenplanse afwijkingprocedure) toegestaan.  

 

Figuur 1 (zie hieronder) laat zien dat de bedrijvigheid in de woonomgeving in een drietal 

subcategorieën kan worden onderverdeeld, die al dan niet binnen de huidige vigerende 

bestemmingsplannen passen. In figuur 2 wordt vervolgens de gewenste – toekomstige - 

situatie weergegeven waarbij de genoemde vormen van bedrijvigheid allen bij recht zijn 

toegestaan.  

1. de vrije beroepen (de begrippen: aan-huis- gebonden beroep, beroep aan huis en vrij 

beroep worden vaak synoniem gebruikt); 

2. overige aan huis verbonden beroepen ofwel de consumentverzorgende 

bedrijfsactiviteiten; 

3. hobbymatige activiteiten. 
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De gemeente Midden-Groningen kiest hiermee voor een ja-mits benadering. De inwoners 

moeten op een eenvoudige manier de mogelijkheid krijgen om een beroep of bedrijf aan huis 

te beginnen, mits wordt voldaan aan de vooraf gestelde voorwaarden. Op deze manier 

worden de gebruiksmogelijkheden van de woning vergroot en kan de bedrijvigheid aan huis 

toenemen, terwijl er toch een goed woon- en leefklimaat gegarandeerd blijft. 

 

Het is de bedoeling dat de regeling met betrekking tot aan-huis-verbonden-beroepen & 

bedrijven op termijn in alle bestemmingsplannen (toekomstig omgevingsplan) wordt 

opgenomen, zodat een situatie daar rechtstreeks aan kan worden getoetst. Zolang het beleid 

niet is opgenomen in het bestemmingsplan, kan dit beleid dienst doen als afwegings- en 

toetsingskader. 

 

2.2 Vrije beroepen 

2.2.1 Definitie 

Onder een vrij beroep wordt verstaan: 

De uitoefening van een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, 

juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te 

stellen gebied, dat door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende 

bijgebouwen wordt uitgeoefend door een bewoner van het perceel, waaronder niet wordt 

begrepen de uitoefening van detailhandel of overige aan-huis-verbonden 

bedrijfsactiviteiten. 
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2.2.2 Beoordelingscriteria 

Andere voorwaarden om een activiteit onder een vrij beroep te scharen zijn dat: 

 het beroep wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de woning; 

 waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn. 

 

Onder de vrije beroepen worden in ieder geval begrepen: 

 

1. advocaat 

2. accountant-administratieconsulent 

3. acupuncturist 

4. alternatieve genezer 

5. bouwkundig architect 

6. belastingconsulent 

7. dierenarts (kleine huisdieren) 

8. fysiotherapeut 

9. gerechtsdeurwaarder 

10. grafisch ontwerper/ webdesigner 

11. huidtherapeut 

12. huisarts 

13. interieurarchitect 

14. juridisch adviseur 

15. kunstschilder/kunstenaar 

16. logopedist 

17. makelaar 

18. medisch specialist 

19. notaris 

20. oefentherapeut Cesar/Mensendieck 

21. organisatieadviseur 

22. orthopedagoog 

23. psycholoog 

24. raadgevend adviseur 

25. redacteur 

26. registeraccountant 

27. stedenbouwkundige 

28. tandarts 

29. tandartsspecialist 

30. tolk-vertaler (al dan niet beëdigd) 

31. tuin- en landschapsarchitect 

32. verloskundigenpraktijk 

 

Waar het gaat om de bovengenoemde activiteiten is geen procedure op grond van de Wet 

ruimtelijke ordening, Wabo of het BOR noodzakelijk zolang deze activiteiten voldoen aan de 

volgende criteria: 

a. de woonfunctie van het betreffende pand blijft in overwegende mate behouden; in totaal 

mag maximaal 40% van het grondgebonden oppervlak van de woning, maar nooit meer dan 

70 m2, worden gebruikt;  
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b. de woning en de (aangebouwde) bijgebouwen blijven voldoen aan de bepalingen ingevolge 

of krachtens de Wabo; 

c. geen onevenredige hinder wordt of kan worden toegebracht aan het woon- en leefmilieu en 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

d. buitenopslag ten behoeve van het bedrijf op het perceel is niet toegestaan, stalling van 

maximaal twee bedrijfsvoertuigen daarvan uitgezonderd. Er mogen geen bedrijfsvoertuigen 

in de openbare ruimte worden gestald, met uitzondering van één personenauto welke door 

de bewoner ook in privé wordt gereden; 

e. het betreffen niet zodanige verkeersaantrekkende activiteiten dat verkeersoverlast wordt 

veroorzaakt dan wel dat daardoor het treffen van verkeersmaatregelen, waaronder extra 

parkeervoorzieningen, noodzakelijk wordt. Onevenredige hinder door klantenbezoek en 

leveranciers moet worden voorkomen; 

f. reclame-uitingen zijn toegestaan overeenkomstig het gemeentelijk reclamebeleid. 

 

2.3 Overige aan huis verbonden bedrijven 

Of een bedrijfsactiviteit kan worden geschaard onder een overig aan-huis-verbonden bedrijf 

kan niet worden afgeleid uit jurisprudentie. Slechts de gemeentelijke afweging welke 

activiteiten hier wel en niet toelaatbaar zijn, is hier maatgevend. Uit zorgvuldigheid kunnen 

vanzelfsprekend niet alle bedrijfsactiviteiten hieronder worden geschaard. Uitgangspunt is 

dat het uitsluitend gaat om bedrijfsactiviteiten met een consumentverzorgend karakter. 

 

2.3.1 Definitie 

Onder overige aan-huis-verbonden bedrijfsactiviteiten worden verstaan:  

het beroepsmatig uitoefenen van dienstverlenende bedrijvigheid gericht op 

consumentverzorging, dan wel ambachtelijke bedrijvigheid gericht op consumentverzorging, 

geheel of overwegend door middel van handwerk, die door zijn beperkte omvang in een 

woning en daarbij behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend door een bewoner van het 

perceel ondersteund door maximaal één andere arbeidskracht, waaronder niet wordt 

begrepen de uitoefening van detailhandel. 

 

2.3.2 Beoordelingscriteria 

Andere voorwaarden om een activiteit onder een aan-huis-verbonden bedrijfsactiviteit te 

scharen zijn dat: 

 het aan-huis-verbonden bedrijf wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de 

woning; 

 waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn. 

 

Onder een aan-huis-verbonden bedrijf wordt in ieder geval begrepen: 

 

1. autorijschool (geen theorie)  

2. bloemschikker  

3. computerservice (o.a. systeembouw/-analyse)  

4. decorateur  

5. fietsenreparateur (verkoop niet inbegrepen) 
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6. fotograaf  

7. goud- en zilversmid 

8. glazenwasser  

9. hoedenmaker  

10. hondentrimmer  

11. instrumentenmaker  

12. kaarsenmaker  

13. kapper  

14. klompenmaker  

15. klussenbedrijf (geen be- en verwerkende activiteiten op het perceel) 

16. koeriersdienst (eigen rijder: ten hoogste 1 auto) 

17. lijstenmaker  

18. loodgieter  

19. meubelmaker  

20. muziekinstrumentenmaker  

21. nagelstudio/pedicure/manicure  

22. pottenbakker  

23. prothesemaker  

24. reisorganisatie (geen reisbureau met etalagefunctie)  

25. reparatie van kleine consumentenartikelen (antiek/radio's-tv's/horloges etc.) 

26. schoonheidsspecialist  

27. schilder 

28. traiteur   

29. taxibedrijf (eigen rijder: ten hoogste 1 auto) 

30. tussenpersoon/commissionair 

31. zadelmaker  

32. hobbymatige activiteiten die qua aard en omvang vergelijkbaar zijn met 

bovengenoemde activiteiten (uitgezonderd agrarische activiteiten) 

33. hobbymatige exposities en musea 

34. bedrijfsmatige activiteiten welke naar aard en omvang vergelijkbaar zijn met de 

hierboven genoemde bedrijfsmatige activiteiten. 

 

2.3.3 Voorwaarden 

 

Bij de beoordeling of een activiteit is toegestaan dan wel op welke schaal de activiteit mag 

worden uitgeoefend, dienen, naast hetgeen in de bestemmingsplanregels  over de 

toelaatbaarheid van consumentverzorgende bedrijfsactiviteiten is opgenomen, de volgende 

regels in acht te worden genomen:  

a. zolang deze beleidsnotitie niet is opgenomen in het bestemmingsplan, is een aan-

huis-verbonden bedrijf alleen toegestaan nadat een buitenplanse afwijking van de 

gebruiksbepaling(en) van het bestemmingsplan is verleend (dan wel een binnenplanse 

afwijking, indien het vigerende bestemmingsplan dit mogelijk heeft maakt);  

b. onder een aan-huis-verbonden bedrijf worden tenminste de onder 2.3.2. genoemde 

bedrijven begrepen; 

c. de woonfunctie van het betreffende pand blijft in overwegende mate behouden; in 

totaal mag maximaal 40% van het grondgebonden oppervlak van de woning, maar 

nooit meer dan 70 m2 daarvan, worden gebruikt;  

d. het beroep wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de woning; 
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e. er mag geen detailhandel plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop als 

ondergeschikte activiteit en direct in verband met het bedrijf; 

f. de woning en of een bijbehorende aanbouw of bijgebouw blijven voldoen aan de 

bepalingen ingevolge of krachtens de Woningwet;  

g. er mag geen onevenredige hinder worden toegebracht aan het woon- en leefmilieu 

en gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, daarom zijn in beginsel 

slechts bedrijven toegestaan genoemd in categorie A van het Activiteitenbesluit; 

h. buitenopslag ten behoeve van het bedrijf op het perceel is niet toegestaan, stalling 

van maximaal twee bedrijfsvoertuigen daarvan uitgezonderd. Er mogen geen 

bedrijfsvoertuigen in de openbare ruimte worden gestald, met uitzondering van één 

personenauto welke door de bewoner ook in privé wordt gereden; 

i. het betreffen niet zodanige verkeersaantrekkende activiteiten dat verkeersoverlast 

wordt veroorzaakt dan wel dat daardoor het treffen van verkeersmaatregelen, 

waaronder extra parkeervoorzieningen, noodzakelijk wordt. Onevenredige hinder 

door klantenbezoek en leveranciers moet worden voorkomen;  

j. reclame-uitingen overeenkomstig het reclamebeleid zijn toegestaan: 

k. in beginsel is geen werkplaats toegestaan; 

 

2.3.3 Toelichting op de voorwaarden 

 

c. Het oppervlak waar de activiteit mag plaatsvinden strekt ook tot vrijstaande 

bijgebouwen, mits deze zijn gelegen binnen de gronden waarop bijgebouwen zijn 

toegestaan. De wens om meer flexibiliteit te bieden door de activiteiten niet slechts 

toe te staan binnen het hoofdgebouw en aangebouwde bijgebouwen moet 

gedeeltelijk worden beperkt. Deze beperking dient ter bestendiging van de 

concentratie rond de woning en om overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te 

beperken. Zonder dit sturingsinstrument is vestiging van een aan-huis-verbonden 

activiteit in gebouwen < 40%/70 m2 mogelijk binnen de woonbestemming zonder dat 

daar een bouwmogelijkheid ligt. Bij de berekening van het percentage dat wordt 

gebruikt voor de activiteit wordt uitgegaan van de fysieke situatie. Onder de woning 

wordt verstaan: het neergeslagen oppervlak van de woning, aangebouwde 

bijgebouwen meegerekend. 

e. Detailhandelsactiviteiten die worden geschaard onder de aan-huis-verbonden 

beroepen, strekken uitsluitend tot datgene dat ter plaatse is geproduceerd. Indien 

accessoires voor een product worden geproduceerd betekent dit dat het product 

waarvoor het accessoire dient niet mag worden aangeboden. Uitgezonderd hiervan 

zijn de gevallen waarbij het accessoire is geïntegreerd in het product of hiermee 

tenminste onlosmakelijk is verbonden (bijvoorbeeld shampoo bij de kapper).  

g. Om te voorkomen dat de activiteiten hinderlijk zijn voor de omgeving worden in 

beginsel slechts bedrijven genoemd in categorie A van het Activiteitenbesluit 

toegestaan. Na afweging door het college van Burgemeester en Wethouders worden 

ook sommige inrichtingen uit categorie B toegestaan, mits deze geen overlast 

veroorzakende componenten hebben. 

j. De betreffende bepalingen komen overeen met wat is opgenomen in het 

reclamebeleid. 
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k. De hinder als gevolg van de activiteiten in een werkplaats is niet vergelijkbaar met 

de uitstraling van een woonperceel. Klussenbedrijven, schilders en andere bedrijven 

in de bouwsector zijn daarom niet toegestaan indien een werkplaats ter plaatse is 

inbegrepen. 

 

 

2.4 Slotbepaling 

Citeertitel en inwerkingtreding 

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: “Beleidsnota aan-huis-verbonden beroepen en bedrijven 

2019” 

 

Zij treden in werking de dag na bekendmaking. 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen d.d. … 

 

 

 

 

 

 

De secretaris,       De burgemeester, 
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3. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

3.1 Opstellen beleidsregel 

Onder beleidsregel wordt verstaan: een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde 

een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van 

feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een 

bestuursorgaan. Op grond van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) heeft 

de gemeente de bevoegdheid (niet de verplichting) om beleidsregels vast te stellen en 

burgemeester en wethouders moeten zich aan hun eigen beleidsregels houden. Het 

formuleren van beleidsregels heeft als voordeel dat een grote mate van uniformiteit kan 

worden bereikt. Verder kan op een eenvoudige wijze, dus zonder een planherziening, 

aanpassing van de beleidsregels plaatsvinden, waardoor een grote mate van flexibiliteit kan 

worden bereikt. Zijn de beleidsregels vastgesteld en bekend gemaakt, dan kan daar in de 

besluitvorming zonder meer naar worden verwezen. 

 

3.1.1 Inherente afwijkingsbevoegdheid 

In bijzondere gevallen kan gebruik worden gemaakt van de inherente afwijkingsbevoegdheid 

(artikel 4:84 Awb). Per geval moet worden bekeken of de belangen voldoende zijn 

afgewogen. Een afwijking van de beleidsregels is alleen gerechtvaardigd in bijzondere 

omstandigheden en niet voor situaties waarmee bij de opstelling van beleidsregels rekening 

had moeten worden gehouden. Onder bijzondere omstandigheden valt niet dat het 

vertrouwen is opgewekt dat medewerking zou worden verleend. Ook moet er altijd een 

deugdelijke belangenafweging plaatsvinden om vast te kunnen stellen of sprake is van 

bijzondere omstandigheden. Verder is het aanwezig zijn van bijzondere omstandigheden niet 

altijd voldoende om van beleidsregels af te wijken. Er moet onevenredigheid ontstaan bij 

toepassing van de beleidsregels en de onevenredigheid moet ook nog zijn gerelateerd aan de 

doelstelling van die beleidsregels. De motivering van de afwijking moet in ruimtelijke termen 

worden gegoten. 

 

3.1.2 Inspraak en vaststellen van beleidsregels 

Uit de wet vloeit geen verplichting voort dat een beleidsregel ter inzage moet worden gelegd 

waarbij aan belanghebbenden de gelegenheid wordt geboden tot het indienen van 

zienswijzen. Het college van burgemeester en wethouders kan op grond van de 

Inspraakverordening ten aanzien van haar besluiten om inspraak toe te staan. Inspraak wordt 

niet toegestaan als het gaat om ondergeschikte herzieningen van eerder vastgesteld beleid. 

Deze beleidsregel harmoniseert het bestaande beleid van de drie voormalige gemeenten. De 

hieruit voortvloeiende herzieningen zijn van ondergeschikt belang. Om die reden is de 

beleidsregel niet in de inspraak gebracht. 

 

3.1.3 Inwerking treden beleidsnotitie 

Bekendmaking van de beleidsnotitie vindt plaats door kennisgeving in het Gemeenteblad. De 

beleidsregel treedt in werking op de dag na de datum waarop het bekend is gemaakt. Op 
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grond van artikel 8:2 juncto 7:1 Awb is een beleidsregel, niet vatbaar voor bezwaar en 

beroep. 

 

3.2 Implementeren van de beleidsregel 

De beleidsnotitie kan worden gebruikt om individuele aanvragen te toetsen waarbij voor de 

motivering wordt verwezen naar voorliggende beleidsregels. 

 

3.2.1 Bestemmingsplan 

Voor een effectieve (handhaving en) uitvoering is het van belang om niet alleen het beleid 

vast te stellen, maar om het beleid ook in het bestemmingsplan vast te leggen. Momenteel is 

de gemeente Midden-Groningen bezig met de actualisatie van bestemmingsplannen. In 

nieuwe bestemmingsplannen van de gemeente Midden-Groningen zal zowel voor het stedelijk 

gebied als het landelijk gebied een bepaling worden opgenomen die het gebruik van gronden 

en bouwwerken voor overige aan-huis-verbonden beroepen en bedrijven bij recht toe staat. 

Hierbij zal een verband worden gelegd met de functie “wonen” en “bedrijf” -al dan niet 

“agrarisch”- voor zover sprake is van een rechtmatig aanwezige bedrijfswoning. 

 

3.3 Werkwijze 

De beleidsregel aan-huis-verbonden-beroepen en bedrijven leent zich bij uitstek voor 

reactieve toepassing. Hiermee wordt bedoeld dat op basis van deze beleidsregel door een 

inwoner gemakkelijk zelf kan worden getoetst of hij voldoet aan de voorwaarden en van start 

kan gaan met zijn aan-huis-verbonden-beroep of bedrijf. Controle vooraf of aan de 

voorwaarden wordt is dan niet nodig. Deze kan altijd achteraf worden uitgevoerd, 

bijvoorbeeld naar aanleiding van klachten over overlast c.q. een verzoek tot handhaving. 

 

Voor vrije beroepen geldt het vorenstaande al. Voor aan-huis-verbonden bedrijven geldt dit 

pas op het moment dat deze beleidsregel is opgenomen in de bestemmingsplannen. Zolang 

dat niet is gerealiseerd, zal voor aan-huis-verbonden bedrijven een omgevingsvergunning 

aangevraagd moeten worden. Hierbij kan deze beleidsregel dan als toetsingskader voor de 

binnen- of buitenplanse afwijking dienst doen. 

 

3.4 Handhaving 

De inhoud van de beleidsregel zal niet alleen worden gebruikt om verzoeken tot afwijking of 

herziening van het bestemmingsplan te beoordelen. Ook in geval van bestaande situaties die 

tot nu toe niet zijn gelegaliseerd, zal worden getoetst of de situatie al dan niet voor 

legalisatie in aanmerking kan komen. 
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landbouw:

016 1

- algemeen (o.a. loonbedrijven en 

mechanisatiebedrijven): b.o. > 

500 m² 30 10 50 10 50 D 3.1 2 G 1

016 2

- algemeen (o.a. loonbedrijven): 

b.o.<= 500 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1

016 3

- plantsoenendiensten en 

hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 30 10 50 10 50 3.1 2 G 1

016 4

- plantsoenendiensten en 

hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 

m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1

0162 KI-stations 30 10 30 C 0 30 2 1 G 1

021, 022, 024 Bosbouwbedrijven 10 10 50 0 50 3.1 1 G 1

0311 Zeevisserijbedrijven 100 0 100 C 50 R 100 3.2 2 G 2

0312 Binnenvisserijbedrijven 50 0 50 C 10 50 3.1 1 G 1

032 1

- oester-, mossel- en 

schelpenteeltbedrijven 100 30 50 C 0 100 3.2 1 G 1

032 2 - visteeltbedrijven 50 0 50 C 0 50 3.1 1 G 1

089 Turfwinningbedrijven 50 50 100 C 10 100 3.2 2 G 2

0893 Zoutwinningbedrijven 50 10 100 C 30 100 3.2 2 G 1 B

101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C 50 R 100 D 3.2 2 G 1

101 4

- vleeswaren- en 

vleesconservenfabrieken: p.o. > 

1000 m² 100 0 100 C 50 R 100 3.2 2 G 2

101 5

- vleeswaren- en 

vleesconservenfabrieken: p.o. <= 

1000 m² 50 0 50 C 30 50 3.1 1 G 1

101 6

- vleeswaren- en 

vleesconservenfabrieken: p.o. <= 

200 m² 30 0 50 10 50 3.1 1 G 1

101, 102 7 - loonslachterijen 50 0 50 10 50 3.1 1 G 1

108 8

- vervaardiging van snacks en 

vervaardiging van kant-en-klaar-

maaltijden met p.o. < 2.000 m² 50 0 50 10 50 3.1 2 G 1

102 5

- verwerken anderszins: p.o. <= 

1000 m² 100 10 50 30 100 3.2 1 G 1

102 6

- verwerken anderszins: p.o. <= 

300 m² 50 10 30 10 50 3.1 1 G 1

1031 2

- vervaardiging van snacks met 

p.o. < 2.000 m² 50 10 50 50 R 50 3.1 1 G 1

1032, 1039 1 - jam 50 10 100 C 10 100 3.2 1 G 1

1032, 1039 2 - groente algemeen 50 10 100 C 10 100 3.2 2 G 2

1032, 1039 3 - met koolsoorten 100 10 100 C 10 100 3.2 2 G 2

1051 3

- melkprodukten fabrieken v.c. < 

55.000 t/j 50 0 100 C 50 R 100 3.2 2 G 1

1052 1

Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 

200 m² 50 0 100 C 50 R 100 3.2 2 G 2

1052 2

- consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 

200 m² 10 0 30 0 30 2 1 G 1

V
E

R
K

E
E

R

       AFSTANDEN IN METERS            INDICES



1071 1

- v.c. < 7500 kg meel/week, bij 

gebruik van charge-ovens 30 10 30 C 10 30 2 1 G 1

1071 2 - v.c. >= 7500 kg meel/week 100 30 100 C 30 100 3.2 2 G 2

1072 Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C 30 100 3.2 2 G 2

10821 2

- cacao- en chocoladefabrieken 

vervaardigen van chocoladewerken 

met p.o. < 2.000 m² 100 30 50 30 100 3.2 2 G 2

10821 3

- cacao- en chocoladefabrieken 

vervaardigen van chocoladewerken 

met p.o. <= 200 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1

10821 5

- Suikerwerkfabrieken zonder 

suiker branden: p.o. > 200 m² 100 30 50 30 R 100 3.2 2 G 2

10821 6

- suikerwerkfabrieken zonder 

suiker branden: p.o. <= 200 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1

1073 Deegwarenfabrieken 50 30 10 10 50 3.1 2 G 2

1083 2 - theepakkerijen 100 10 30 10 100 3.2 2 G 1

1089 1 - zonder poederdrogen 100 10 50 10 100 3.2 2 G 2
1102 t/m 

1104 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C 0 30 2 1 G 1

1107

Mineraalwater- en 

frisdrankfabrieken 10 0 100 50 R 100 3.2 3 G 2

131

Bewerken en spinnen van 

textielvezels 10 50 100 30 100 3.2 2 G 1

132 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100 0 100 3.2 2 G 1

133 Textielveredelingsbedrijven 50 0 50 10 50 3.1 2 G 2 B

139 Vervaardiging van textielwaren 10 0 50 10 50 3.1 1 G 1

139, 143

Vervaardiging van gebreide en 

gehaakte stoffen en artikelen 0 10 50 10 50 3.1 1 G 2

141 Vervaardiging kleding van leer 30 0 50 0 50 3.1 1 G 1

141

Vervaardiging van kleding en -

toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 2 G 2

142, 151

Bereiden en verven van bont; 

vervaardiging van artikelen van 

bont 50 10 10 10 50 3.1 1 G 1 B L

151

Lederwarenfabrieken (excl. kleding 

en schoeisel) 50 10 30 10 50 D 3.1 2 G 2

152 Schoenenfabrieken 50 10 50 10 50 3.1 2 G 1

16101 Houtzagerijen 0 50 100 50 R 100 3.2 2 G 2

16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B

1621

Fineer- en 

plaatmaterialenfabrieken 100 30 100 10 100 3.2 3 G 2 B

162 0

Timmerwerkfabrieken, 

vervaardiging overige artikelen van 

hout 0 30 100 0 100 3.2 2 G 2

162 1

Timmerwerkfabrieken, 

vervaardiging overige artikelen van 

hout, p.o. < 200 m2 0 30 50 0 50 3.1 1 G 1

162902

Kurkwaren-, riet- en 

vlechtwerkfabrieken 10 10 30 0 30 2 1 G 1

1712 1 - p.c. < 3 t/u 50 30 50 C 30 R 50 3.1 1 G 2

172 Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C 30 R 100 3.2 2 G 2

17212 1 - p.c. < 3 t/u 30 30 100 C 30 R 100 3.2 2 G 2

581 Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1

1811 Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C 10 100 3.2 3 G 2 B L



1812

Drukkerijen (vlak- en rotatie-

diepdrukkerijen) 30 0 100 10 100 3.2 3 G 2 B

18129

Kleine drukkerijen en 

kopieerinrichtingen 10 0 30 0 30 2 1 P 1 B

1814 A Grafische afwerking 0 0 10 0 10 1 1 G 1

1814 B Binderijen 30 0 30 0 30 2 2 G 1

1813 Grafische reproduktie en zetten 30 0 10 10 30 2 2 G 1 B

1814 Overige grafische aktiviteiten 30 0 30 10 30 D 2 2 G 1 B

182

Reproduktiebedrijven opgenomen 

media 0 0 10 0 10 1 1 G 1

19202 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 50 0 100 30 R 100 3.2 2 G 2 B L

2120 1

- formulering en afvullen 

geneesmiddelen 50 10 50 50 R 50 3.1 2 G 1 B L

2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30 10 30 2 2 G 1

2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100 50 100 3.2 3 G 2 B L

205902 Fotochemische produktenfabrieken 50 10 100 50 R 100 3.2 3 G 2 B L

205903 A

Chemische 

kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50 50 R 50 3.1 3 G 2 B

221102 1 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30 30 50 3.1 1 G 1

2219 Rubber-artikelenfabrieken 100 10 50 50 R 100 D 3.2 1 G 2

222 3

- productie van 

verpakkingsmateriaal en 

assemblage van 

kunststofbouwmaterialen 50 30 50 30 50 3.1 2 G 1

231 1

- glas en glasprodukten, p.c. < 

5.000 t/j 30 30 100 30 100 3.2 1 G 1 L

231 Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50 10 50 3.1 1 G 1

232, 234 1

- vermogen elektrische ovens 

totaal < 40 kW 10 10 30 10 30 2 1 G 1 L

232, 234 2

- vermogen elektrische ovens 

totaal >= 40 kW 30 50 100 30 100 3.2 2 G 2 L

23612 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 50 100 30 100 3.2 2 G 2

2362

Mineraalgebonden 

bouwplatenfabrieken 50 50 100 30 100 3.2 2 G 2

2363, 2364 1 - p.c. < 100 t/u 10 50 100 10 100 3.2 3 G 2

2365, 2369 1 - p.c. < 100 t/d 10 50 100 50 R 100 3.2 2 G 2

237 1

- zonder breken, zeven en drogen: 

p.o. > 2.000 m² 10 30 100 0 100 D 3.2 1 G 2

237 2

- zonder breken, zeven en drogen: 

p.o. <= 2.000 m² 10 30 50 0 50 3.1 1 G 1

2391 Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 30 50 10 50 D 3.1 1 G 2

2399 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 50 50 100 50 100 D 3.2 2 G 2

251, 331 1 - gesloten gebouw 30 30 100 30 100 3.2 2 G 2 B

251, 331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 30 30 50 10 50 3.1 1 G 1

255, 331 B

Smederijen, lasinrichtingen, 

bankwerkerijen e.d. 50 30 100 30 100 D 3.2 2 G 2 B

255, 331 B1

Smederijen, lasinrichtingen, 

bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 

m2 30 30 50 10 50 D 3.1 1 G 2 B

2561, 3311 1 - algemeen 50 50 100 50 100 3.2 2 G 2 B L

2561, 3311 11 - metaalharden 30 50 100 50 100 D 3.2 1 G 2 B

2561, 3311 12 - lakspuiten en moffelen 100 30 100 50 R 100 D 3.2 2 G 2 B L

2561, 3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100 30 R 100 D 3.2 2 G 2 B L

2561, 3311 3 - thermisch verzinken 100 50 100 50 100 3.2 2 G 2 B L

2561, 3311 4 - thermisch vertinnen 100 50 100 50 100 3.2 2 G 2 B L

2561, 3311 5

- mechanische 

oppervlaktebehandeling (slijpen, 

polijsten) 30 50 100 30 100 3.2 2 G 2 B

2561, 3311 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100 30 100 3.2 2 G 2 B



2561, 3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100 30 100 3.2 2 G 2 B

2561, 3311 8 - emailleren 100 50 100 50 R 100 3.2 1 G 1 B L

2561, 3311 9

- galvaniseren (vernikkelen, 

verchromen, verzinken, 

verkoperen ed) 30 30 100 50 100 3.2 2 G 2 B

2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100 30 100 D 3.2 1 G 2 B

2562, 3311 2

Overige metaalbewerkende 

industrie, inpandig, p.o. <200m2 10 30 50 10 50 D 3.1 1 G 2 B

259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100 30 100 3.2 2 G 2 B

259, 331 B

Overige metaalwarenfabrieken 

n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2 30 30 50 10 50 3.1 1 G 2 B

27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 100 30 100 D 3.2 2 G 1 B

26, 28, 33 A

Kantoormachines- en 

computerfabrieken incl. reparatie 30 10 30 10 30 2 1 G 1

272

Accumulatoren- en 

batterijenfabrieken 100 30 100 50 100 3.2 2 G 2 B L

293 Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30 10 30 2 1 G 1

261, 263, 

264, 331

Vervaardiging van audio-, video- 

en telecom-apparatuur e.d. incl. 

reparatie 30 0 50 30 50 D 3.1 2 G 1 B

2612 Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50 30 50 3.1 1 G 2 B

26, 32, 33 A

Fabrieken voor medische en 

optische apparaten en 

instrumenten e.d. incl. reparatie 30 0 30 0 30 2 1 G 1

293 Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100 30 R 100 3.2 2 G 2

301, 3315 1 - houten schepen 30 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B

301, 3315 2 - kunststof schepen 100 50 100 50 R 100 3.2 2 G 1 B

302, 317 1 - algemeen 50 30 100 30 100 3.2 2 G 2 B

309 Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100 30 R 100 3.2 2 G 2 B

3099 Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100 30 100 D 3.2 2 G 2 B

310 1 Meubelfabrieken 50 50 100 30 100 D 3.2 2 G 2 B

9524 2

Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 

m2 0 10 10 0 10 1 1 P 1

321

Fabricage van munten, sieraden 

e.d. 30 10 10 10 30 2 1 G 1 B

322 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 30 2 2 G 2

323 Sportartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1 2 G 2

324 Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1 2 G 2

32991 Sociale werkvoorziening 0 30 30 0 30 2 1 P 1

32999

Vervaardiging van overige 

goederen n.e.g. 30 10 50 30 50 D 3.1 2 G 2

35 B1

- covergisting, verbranding en 

vergassing van mest, slib, GFT en 

reststromen voedingsindustrie 100 50 100 30 R 100 3.2 2 G 1 L

35 B2

- vergisting, verbranding en 

vergassing van overige biomassa 50 50 100 30 R 100 3.2 2 G 1 L

35 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1 B

35 C2 - 10 - 100 MVA 0 0 50 C 30 50 3.1 1 P 1 B

35 C3 - 100 - 200 MVA 0 0 100 C 50 100 3.2 1 P 2 B

35 D4

- gasdrukregel- en meetruimten 

(kasten en gebouwen), cat. B en C 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1

35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D0 0 50 C 50 R 50 3.1 1 P 1

35 E1 - stadsverwarming 30 10 100 C 50 100 3.2 1 P 2

35 E2 - blokverwarming 10 0 30 C 10 30 2 1 P 1



36 A2

- bereiding met chloorbleekloog 

e.d. en/of straling 10 0 50 C 30 50 3.1 1 G 2

36 B1 - < 1 MW 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1

36 B2 - 1 - 15 MW 0 0 100 C 10 100 3.2 1 P 1

41, 42, 43 0 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m²10 30 100 10 100 3.2 2 G 2 B

41, 42, 43 1

- bouwbedrijven algemeen: b.o. 

<= 2.000 m² 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B

41, 42, 43 2

Aannemersbedrijven met 

werkplaats: b.o. > 1000 m² 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B

41, 42, 43 3

- aannemersbedrijven met 

werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 10 30 10 30 2 1 G 1 B

451, 452, 454

Reparatie- en servicebedrijven 

(auto's en motorfietsen) 10 0 30 10 30 2 2 P 1 B

45204 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100 10 100 3.2 1 G 1

45204 B Autobeklederijen 0 0 10 10 10 1 1 G 1

45204 C Autospuitinrichtingen 50 30 30 30 R 50 3.1 1 G 1 B L

45205 Autowasserijen 10 0 30 0 30 2 3 P 1

453

Handel in auto- en 

motorfietsonderdelen en -

accessoires 0 0 30 10 30 2 1 P 1

473 2 - met LPG < 1000 m3/jr 30 0 30 50 R 50 3.1 3 P 1 B

473 3 - zonder LPG 30 0 30 10 30 2 3 P 1 B

461 Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1

4621 0

Grth in akkerbouwprodukten en 

veevoeders 30 30 50 30 R 50 3.1 2 G 2

4622 Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 30 2 2 G 1

4623 Grth in levende dieren 50 10 100 C 0 100 3.2 2 G 1

4624 Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30 0 50 3.1 2 G 1

46217, 4631

Grth in ruwe tabak, groenten, fruit 

en consumptie-aardappelen 30 10 30 50 R 50 3.1 2 G 1

4632, 4633

Grth in vlees, vleeswaren, 

zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 10 0 30 50 R 50 3.1 2 G 1

4634 Grth in dranken 0 0 30 0 30 2 2 G 1

4635 Grth in tabaksprodukten 10 0 30 0 30 2 2 G 1

4636

Grth in suiker, chocolade en 

suikerwerk 10 10 30 0 30 2 2 G 1

4637

Grth in koffie, thee, cacao en 

specerijen 30 10 30 0 30 2 2 G 1

4638, 4639

Grth in overige voedings- en 

genotmiddelen 10 10 30 10 30 2 2 G 1

464, 46733

Grth in overige 

consumentenartikelen 10 10 30 10 30 2 2 G 1

46499 1

- consumentenvuurwerk, verpakt, 

opslag < 10 ton 10 0 30 10 V 30 2 2 G 1

46499 2

- consumentenvuurwerk, verpakt, 

opslag 10 tot 50 ton 10 0 30 50 V 50 3.1 2 G 1

46499 5 - munitie 0 0 30 30 30 2 2 G 1

46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50 30 50 3.1 2 P 2

46713

Grth minerale olieprodukten (excl. 

brandstoffen) 100 0 30 50 100 3.2 2 G 2 B

46722, 46723 Grth in metalen en -halffabrikaten 0 10 100 10 100 3.2 2 G 2

4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 0 10 50 10 50 3.1 2 G 2

4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30 10 30 2 1 G 1

46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 0 30 100 0 100 3.2 2 G 2

46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m² 0 10 30 0 30 2 1 G 1

4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50 10 50 3.1 2 G 2

4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 0 0 30 0 30 2 1 G 1

46751 Grth in chemische produkten 50 10 30 100 R 100 D 3.2 2 G 2 B



46752 Grth in kunstmeststoffen 30 30 30 30 R 30 2 1 G 1

4676 Grth in overige intermediaire goederen10 10 30 10 30 2 2 G 2

4677 1

- overige groothandel in afval en 

schroot: b.o. <= 1000 m² 10 10 50 10 50 3.1 2 G 2 B

466 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100 10 100 3.2 2 G 2

466 2 - overige 0 10 50 0 50 3.1 2 G 1

466, 469

Overige grth (bedrijfsmeubels, 

emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30 0 30 2 2 G 1

4791 Postorderbedrijven 0 0 50 0 50 3.1 2 G 1

952

Reparatie t.b.v. particulieren (excl. 

auto's en motorfietsen) 0 0 10 10 10 1 1 P 1

5629 Kantines 10 0 10 C 10 10 D 1 1 P 1

562 Cateringbedrijven 10 0 30 C 10 30 2 1 G/P 1

491, 492 1 - stations 0 0 100 C 50 R 100 D 3.2 3 P 2

493

Bus-, tram- en metrostations en -

remises 0 10 100 C 0 100 D 3.2 2 P 2

493 Taxibedrijven 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

493 Touringcarbedrijven 10 0 100 C 0 100 3.2 2 G 1

494 0

Goederenwegvervoerbedrijven 

(zonder schoonmaken tanks): b.o. 

> 1000 m² 0 0 100 C 30 100 3.2 3 G 1

494 1

- Goederenwegvervoerbedrijven 

(zonder schoonmaken tanks) b.o. 

<= 1000 m² 0 0 50 C 30 50 3.1 2 G 1

495

Pomp- en compressorstations van 

pijpleidingen 0 0 30 C 10 30 D 2 1 P 1 B

50, 51 A

Vervoersbedrijven (uitsluitend 

kantoren) 0 0 10 0 10 1 2 P 1

52242 2 - stukgoederen 0 10 100 50 R 100 D 3.2 2 G 2 B
52102, 

52109 A

Distributiecentra, pak- en 

koelhuizen 30 10 50 C 50 R 50 D 3.1 2 G 2

52109 B

Opslaggebouwen (verhuur 

opslagruimte) 0 0 30 C 10 30 2 2 G 1

5221 1

Autoparkeerterreinen, 

parkeergarages 10 0 30 C 0 30 2 3 P 1 L

5221 2

Stalling van vrachtwagens (met 

koelinstallaties) 10 0 100 C 30 100 3.2 2 G 1

5222

Overige dienstverlening t.b.v. 

vervoer (kantoren) 0 0 10 0 10 1 2 P 1

791 Reisorganisaties 0 0 10 0 10 1 1 P 1

5229

Expediteurs, cargadoors 

(kantoren) 0 0 10 0 10 D 1 1 P 1

531, 532 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C 0 10 1 1 P 1

61 B3

- GSM en UMTS-steunzenders 

(indien bouwvergunningplichtig) 0 0 0 C 10 10 1 1 P 2

64, 65, 66 A

Banken, verzekeringsbedrijven, 

beurzen 0 0 10 C 0 10 1 1 P 1

41, 68 A

Verhuur van en handel in 

onroerend goed 0 0 10 0 10 1 1 P 1

7711 Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30 10 30 2 2 P 1

7712, 7739

Verhuurbedrijven voor 

transportmiddelen (excl. 

personenauto's) 10 0 50 10 50 D 3.1 2 G 1

773

Verhuurbedrijven voor machines 

en werktuigen 10 0 50 10 50 D 3.1 2 G 1 B

772

Verhuurbedrijven voor roerende 

goederen n.e.g. 10 10 30 10 30 D 2 2 G 2



62 A

Computerservice- en 

informatietechnologie-bureau's 

e.d. 0 0 10 0 10 1 1 P 1

58, 63 B Datacentra 0 0 30 C 0 30 2 1 P 1

721

Natuurwetenschappelijk speur- en 

ontwikkelingswerk 30 10 30 30 R 30 2 1 P 1

722

Maatschappij- en 

geesteswetenschappelijk 

onderzoek 0 0 10 0 10 1 1 P 1
63, 

69tm71, 

73, 74, 

77, 78, 

80tm82 A

Overige zakelijke dienstverlening: 

kantoren 0 0 10 0 10 D 1 2 P 1

812 Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30 30 50 D 3.1 1 P 1 B

74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C 10 30 2 2 G 1 B

82992 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10 0 10 1 2 P 1

84 A Openbaar bestuur (kantoren e.d.) 0 0 10 0 10 1 2 P 1

8425 Brandweerkazernes 0 0 50 C 0 50 3.1 1 G 1
8621, 

8622, 

8623

Artsenpraktijken, klinieken en 

dagverblijven 0 0 10 0 10 1 2 P 1

8691, 8692 Consultatiebureaus 0 0 10 0 10 1 1 P 1

3700 B rioolgemalen 30 0 10 C 0 30 2 1 P 1

381 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d.50 30 50 10 50 3.1 2 G 1

381 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots)30 30 50 30 R 50 3.1 2 G 1 B

382 A2 - kabelbranderijen 100 50 30 10 100 3.2 1 G 1 B L

382 A4

- pathogeen afvalverbranding 

(voor ziekenhuizen) 50 10 30 10 50 3.1 1 G 2 L

382 A5 - oplosmiddelterugwinning 100 0 10 30 R 100 D 3.2 1 G 2 B L

382 A7

- verwerking fotochemisch en 

galvano-afval 10 10 30 30 R 30 2 1 G 1 B L

382 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr 100 100 100 10 100 3.2 2 G 2 B

941, 942

Bedrijfs- en 

werknemersorganisaties 

(kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1

94991 B Hondendressuurterreinen 0 0 50 0 50 3.1 1 P 1

591, 592, 

601, 602 Studio's (film, TV, radio, geluid) 0 0 30 C 10 30 2 2 G 1

931 F Sportscholen, gymnastiekzalen 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C 30 50 3.1 2 G 1

96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50 30 50 3.1 2 G 1 L

96012

Chemische wasserijen en 

ververijen 30 0 30 30 R 30 2 2 G 1 B L

96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30 0 30 2 1 G 1

96013 B Wasserettes, wassalons 0 0 10 0 10 1 1 P 1

9602

Kappersbedrijven en 

schoonheidsinstituten 0 0 10 0 10 1 1 P 1

9603 1 - uitvaartcentra 0 0 10 0 10 1 2 P 1

96031 2 - begraafplaatsen 0 0 10 0 10 1 2 P 1

96032 3 - crematoria 100 10 30 10 100 3.2 2 P 2 L

9313, 9604

Fitnesscentra, badhuizen en sauna-

baden 10 0 30 C 0 30 2 1 P 1

9609 A Dierenasiels en -pensions 30 0 100 C 0 100 3.2 1 P 1

9609 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 C 0 10 D 1 1 P 1
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