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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

Aan de Hereweg in de kern Meeden staat al sinds jaar en dag een tankstation. Bij 
de voormalige gemeente Menterwolde is in 2017 een initiatief ingekomen voor de 
bouw van een nieuw tankstation, direct oostelijk van de N33. Het gaat hier om 
een bedrijfsverplaatsing vanuit de kern Meeden, waarbij het nieuwe tankstation 
in de plaats komt van het huidige station aan de Hereweg. 
 
In 2015 zijn de mogelijkheden voor de verplaatsing van het huidige tankstation 
ook onderzocht. Toen is uitgebreid overleg gevoerd tussen de betrokken partijen, 
de gemeente en de provincie. Dit overleg heeft geleid tot een positieve grond-
houding van zowel de gemeente als de provincie (zie paragraaf 1.3). Tot een aan-
passing van het bestemmingsplan is het echter niet gekomen.  
 
De gemeente Midden - Groningen staat in beginsel positief tegenover dit initia-
tief. Voorwaarde voor planologische medewerking is dat het huidige station wordt 
opgeheven; dit wordt ook contractueel vastgelegd. De huidige locatie geeft zowel 
verkeerskundig als milieu hygiënisch knelpunten; de bestemming ervan zal wor-
den gewijzigd. 
 
1.   2. Planologische regeling 

Nieuwe locatie 
Het plangebied voor het nieuwe tankstation betreft een locatie nabij de Beneden 
Veensloot, aan de westzijde van Meeden en direct oostelijk van de N33 (zie figuur 
1). Het betreffende gebied maakt thans deel uit van het bestemmingsplan Buiten-
gebied, zoals dat op 14 november 2013 door de voormalige gemeenteraad van 
Menterwolde is vastgesteld. Dit bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk. Het 
plangebied voor het nieuwe tankstation heeft in dit vigerende bestemmingsplan 
een bestemming ‘Agrarisch’. Deze bestemming biedt geen basis voor medewer-
king aan het initiatief. Vandaar de wens voor een partiële herziening van dit be-
stemmingsplan Buitengebied. 
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Figuur 1. Ligging nieuwe locatie 

Huidige locatie 
Een tweede deel van het bestemmingsplan wordt gevormd door de locatie van 
het huidige tankstation in de dorpskern van Meeden zelf (zie figuur 2). Dat heeft 
in het bestemmingsplan Dorpen Menterwolde een bestemming ‘Centrum’ met 
een functieaanduiding voor het ‘verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg’. 
Voor het betreffende gedeelte is de aanduiding voor het tankstation met dit 
nieuwe bestemmingsplan wegbestemd. 
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Figuur 2. Ligging huidige situatie 

1.   3. Vooroverleg met provincie Groningen 

Over het initiatief is in 2015 een ruimtelijke onderbouwing voorgelegd 
aan de provincie Groningen. Dit in het licht van het feit dat de locatie van het 
nieuwe tankstation buiten het door de provincie aangewezen bestaand bebouwd 
gebied is gelegen. 
Bij besluit van 30 april 2015 verleenden Gedeputeerde Staten hiervoor de nood-
zakelijke ontheffing. De provincie oordeelde dat de verplaatsing van het tanksta-
tion naar de beoogde locatie een positieve ontwikkeling is (zie bijlage 1). 

1.   4. Leeswijzer toelichting 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van de huidige 
en toekomstige situatie. In hoofdstuk 3 wordt het voor het plan relevante beleid 
op de verschillende niveaus beschreven. In hoofdstuk 4 worden de ontwikkelingen 
getoetst aan de omgevingsaspecten. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 een juridi-
sche toelichting gegeven. Hoofdstuk 6 sluit af met een beschrijving van de maat-
schappelijke –en economische uitvoerbaarheid van het plan. 
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De inhoudelijke onderwerpen van de eerder gemaakte ruimtelijke onderbouwing 
voor het nieuwe tankstation zijn overgenomen in deze plantoelichting en aange-
vuld met een toelichting op de juridische bestemmingen. 
 



149933 blz 5 

 

 
 

Bestemmingsplan Meeden - Tankstation   Rho Adviseurs B.V. 
Status: Vastgesteld / 20-12-2018 

2. HUIDIGE SITUATIE EN ONTWIKKELINGEN 

2.   1. Huidige situatie  

Huidige locatie 
Aan de Hereweg 167 in Meeden staat al sinds jaar en dag een tankstation, zie fi-
guur 3. Het huidige tankstation heeft vooral een lokale functie voor de bewoners 
van Meeden en het aangrenzende buitengebied. Het huidige tankstation is sterk 
verweven met de bebouwing en de onbebouwde ruimte. Het tankstation is een 
zogenaamde ‘stoeplocatie’: bij het tanken wordt direct langs de weg geparkeerd. 
De huidige situatie is om een aantal redenen sterk ongewenst: 

 verkeerkundig: tankende auto’s houden het verkeer op en veroorzaken 

onoverzichtelijke situaties; 

 milieuhygiënisch: het huidige tankstation kan niet aan de hedendaagse 

milieueisen voldoen; 

 ruimtelijk: de functie heeft een negatieve invloed op het straatbeeld. 
 

 

Figuur 3. Bestaande situatie, tankstation aan de Hereweg 

Bij de voormalige gemeente Menterwolde is eind 2017 een initiatief ingekomen 
voor de bouw van een nieuw tankstation, direct oostelijk van de N33. Het gaat 
hier om een bedrijfsverplaatsing van het huidige tankstation aan de Hereweg. Het 
nieuwe tankstation komt in de plaats van het huidige station. 
 
Nieuwe locatie 
Het nieuwe tankstation is gepland aan de oostzijde van de Beneden Veensloot, 

schuin tegenover de bestaande carpoolplaats. De nieuwe locatie ligt oostelijk van 

de N33 (zie figuur 4) en ten westen van de oorspronkelijke lintbebouwing van 

Meeden. Aan de noordzijde van het plangebied ligt op korte afstand de door-

gaande weg naar Meeden en de rotonde die naar de N33 leidt. 
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Figuur 4. Luchtfoto plangebied in zijn omgeving 

In de huidige situatie is de nieuwe locatie een onbebouwd agrarisch gebied dat in 

agrarisch gebruik is. Een beeld vanaf de Beneden Veensloot wordt in figuur 5 ge-

geven. De locatie heeft thans een open karakter, maar ligt wel in het wegdorpen 

landschap dat gekenmerkt wordt door een halfopen karakter met wegbeplanting, 

erfbeplanting en beplantingsgroepen, afgewisseld met meer open overgangsge-

bieden naar de laagveengebieden. 

 

Figuur 5. Omgeving plangebied nabij oprit N33 
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Figuur 6. Situatie nieuwe locatie, nabij Beneden Veensloot 

2.   2. Afweging nieuwe locatie  

Bij de locatieafweging hebben twee zaken voorop gestaan: het oplossen van het 

knelpunt binnen de bestaande dorpskom (en dus opheffen en verplaatsing) en 

zoeken naar een goed ontsloten, nieuwe locatie. De inzet is om het bestaande 

tankstation te sluiten. Overwogen is dat een locatie nabij de N33 goede mogelijk-

heden biedt voor een nieuw, vervangend én goede bereikbaar tankstation. 

Het tankstation op de beoogde plaats is weliswaar geen snelwegvoorziening, 

maar kan wel gebruik maken van verkeer dat de N33 op- of afgaat. Daarnaast kan 

ter plaatse ook een clustering van voorzieningen ontstaan met behalve het tank-

station ook een bushalte, een carpoolplaats en een parkeervoorziening. Dit be-

stemmingsplan richt zich op de nieuwe en huidige locatie van het tankstation zelf. 

De nieuwe locatie aan de Beneden Veensloot is het resultaat van een oriëntatie 
van verschillende mogelijkheden in een zone langs de N33. Locaties die directer 
op de bestaande lintbebouwing van het dorp aansloten, bleken minder geschikt 
vanwege mogelijke milieuconflicten met woonbebouwing. Verder is de nu opge-
nomen locatie het resultaat van het overleg met de provincie en met Libau (2014). 
 
Daarnaast sluit een aanwezigheid van een leidingstrook parallel aan de N33 vesti-
gingsmogelijkheden aan de noordzijde van de Duurkenakker of meer in een zone 
langs de N33 uit. Het fragment van het bestemmingsplan Buitengebied in figuur 7 
toont de aanwezigheid van een hogedruk-aardgasleiding en van een persleiding.  
 
Waar het gaat om het bouwen buiten bestaand bebouwd gebied is het volgende 
overwogen. Op zichzelf gaat het om een niet-functioneel aan het buitengebied 
gebonden functie; wel gaat het om een weggebonden functie. Volgens artikel 
3.1.6. tweede lid van het Besluit ruimtelijke ordening moet bij dit soort situaties 
achtereenvolgens worden afgewogen of binnen het bestaand bebouwd gebied 
ruimte aanwezig is, dan wel of er eventueel ruimte kan worden verkregen door 
middel van intensivering, revitalisering en herstructurering. Gedeputeerde Staten 
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hebben met het oog daarop voor elke gemeente aangegeven welk deel tot het 
buitengebied moet worden gerekend. 
 
De gemeente wil, met het oog op oplossing van een knelpunt in de dorpskom, 
meewerken aan het initiatief zoals beschreven in dit hoofdstuk. Omdat de ont-
wikkeling in strijd is met het provinciaal beleid heeft de gemeente Gedeputeerde 
Staten verzocht voor de beoogde ontwikkeling ontheffing te verlenen. Gedepu-
teerde Staten hebben bij besluit van 30 april 2015 de gevraagde ontheffing ver-
leend. 
 
Wat dat betreft kan allereerst worden opgemerkt, dat het hier gaat om de ver-
plaatsing van een bestaande voorziening vanuit de dorpskern Meeden. De dorps-
kern vertoont in ruimtelijke zin het beeld van een aaneengesloten wegbebouwing. 
Deze bestaat in hoofdzaak uit vrijstaande panden op vrij korte afstand van de 
weg, afgewisseld met veelal kenmerkende boerderijpanden op ruimere kavels. In 
oostelijke richting wordt het bebouwingsbeeld opener waar het lint overgaat in 
het buitengebied. 
 
Is het om die redenen ruimtelijk al niet mogelijk en ook niet gewenst om tot in-
tensivering van het bebouwingsbeeld over te gaan, vanuit met name milieuhygi-
enische en verkeerskundige redenen levert de huidige locatie in het relatief smalle 
dorpsprofiel knelpunten op. Elders in de dorpskern zouden dezelfde bezwaren 
gelden. Ook in het bestemmingsplan Meeden 2012 is gewezen op het bepalende 
karakter van het oude bebouwingslint van Meeden. Ook een vorm van herstructu-
rering is voor deze functie geen passende optie. Gelet op de specifieke locatie-
eisen is een situering gezocht die direct aansluit bij de (recent vernieuwde) we-
genstructuur van de N33. 

2.   3. Beschrijving initiatief 

Huidige locatie 

Op de huidige locatie wordt het tankstation gesloten. Het perceel krijgt de be-

stemming ‘Centrum’. Binnen deze bestemming kan een nieuwe invulling voor het 

pand gezocht worden. Onder andere detailhandel, dienstverlening, kantoren, 

maatschappelijke voorzieningen en horeca zijn toegestaan.  

Nieuwe locatie 

Er is een bouwplan ontworpen dat op de locatie/behoefte is afgestemd en dat als 

uitgangspunt voor dit bestemmingsplan dient. In bijlage 2 is een tekening opge-

nomen, waarop de indeling van het terrein te zien is.  

Het nieuwe tankstation is een onbemande pomp. Via betaalautomaten kan met 

diverse kaarten en apk’s worden betaald en vervolgens getankt. In eerste instan-

tie wordt één pompeiland gerealiseerd met aan weerszijden een tankplek. Daar-

van is de breedte zodanig dat tanken voor zowel personen- als vrachtauto’s moge-

lijk is. Het bouwplan voorziet tevens in een mogelijk toekomstige uitbreiding van 
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het tankstation in de vorm van een tweede pompeiland met nog twee tankplek-

ken. De uitbreiding is op de tekening in bijlage 2 met een grijze arcering aangege-

ven.  

Ter plaatse kunnen 3 producten getankt worden. In eerste instantie gaat het om 2 

soorten benzine en de normale diesel; daarvan één duurzaam product (mogelijk 

Ad Bleu). In de toekomst wordt mogelijk overgegaan op een ander product dat 

zorg draagt voor verdergaande schone emissie. Opslag en verkoop van LPG is niet 

aan de orde. 

De tankplekken wordt overdekt met een luifel. De vorm van deze luifel refereert 

aan de ‘kapschuur’ zoals die van oorsprong veel voorkomt op het platteland van 

Oost-Groningen: een overkapping waaronder van alles gebeurt. De goothoogte 

van de luifel is circa 4,50 m, de nokhoogte bedraagt circa 8,50 m. Bij de hoogtebe-

paling is rekening gehouden met voldoende doorrij-mogelijkheden.  

Het nieuwe tankstation zal aan de actuele eisen voldoen, inclusief de milieueisen. 

Verder worden een aantal duurzame voorzieningen gerealiseerd. Ten eerste wor-

den op de luifel zonnecollectoren aangebracht. Hiermee wekt het tankstation zijn 

eigen energie op. Ten tweede wordt energiezuinige LED-verlichting toegepast, die 

wordt voorzien van een detectiesysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat de verlich-

ting wordt gedimd zodra geen beweging op het tankstation wordt waargenomen.  

Principe-aanzichten van het tankstation zijn in figuur 7 en 8 weergegeven. De figu-

ren 9, 10 en 11 laten een 3-D impressie van de toekomstige situatie zien. 

 

 

Figuur 7. Vooraanzicht (Wout de Boer Architektenburo AVB, Kolham  2017) 
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Figuur 8. Vooraanzicht (Wout de Boer Architektenburo AVB, Kolham 2017) 

 

 

Figuur 9. 3-D Vooraanzicht (Wout de Boer Architektenburo AVB, Kolham 2017) 

 

 

Figuur 10. 3-D Aanzicht (Wout de Boer Architektenburo AVB, Kolham 2017) 
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Figuur 11. 3-D Achteraanzicht (Wout de Boer Architektenburo AVB, Kolham 2017) 

2.   4. Landschappelijke inpassing 

Het beoogde terrein voor de nieuwvestiging van het tankstation ligt op een hoek-

locatie van de Duurkenakker en de Beneden Veensloot. Het gebied behoort land-

schappelijk tot het wegdorpenlandschap; meer noordelijk van Meeden gaat dat 

over in een grootschaliger, open landschap. 

Een gegeven voor het project is de aanwezige infrastructuur, de carpoolplaats en 

enige waterlopen. De context wordt verder gevormd door het landschapsbeeld en 

de lintbebouwing van Meeden. 

In het gebied is sprake van een redelijk gaaf, overwegend open landschap. Er is 

sprake van een tweetal linten: de lintbebouwing van Meeden aan de noordzijde 

en die van de Beneden Veensloot aan de zuidzijde. 

Aanvankelijk is een mogelijke landschappelijke verbinding tussen de linten Here-

weg-Duurkenakker (noordelijk) en de Beneden Veensloot (zuidelijk) onderzocht. 

Na overleg met verschillende partijen (provinciaal bouwheerschap, Libau, ge-

meente; tweede helft 2014) is gebleken dat de identiteit van de beide linten ieder 

afzonderlijk in tact dient te blijven. 

Het tankstation binnen dit gebied dient een ‘low profile’ karakter te krijgen. Er 

wordt uitgegaan van de weggebonden locatie, direct aansluitend op de carpool-

plaats (zorgen voor goede relatie met de parkeervoorziening en openbaarver-

voershalte). Om de functie niet te benadrukken wordt niet uitgegaan van een op-

gaande beplanting, maar volstaan met sober erfgroen. 
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3. BELEIDSKADER 

Dit hoofdstuk behandelt het beleid dat betrekking heeft op dit plangebied. Dit 
geeft het kader aan voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Er wordt ingegaan op 
het rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid dat een relatie heeft met het plange-
bied. 

3.   1. Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 door de mi-
nister vastgesteld. Met de Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het natio-
nale ruimtelijke beleid. Om de verantwoordelijkheden te leggen waar deze het 
beste passen, brengt het Rijk de ruimtelijke ordening meer over aan gemeenten 
en provincies. Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op dertien 
nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het re-
sultaten boeken. Buiten deze veertien belangen hebben decentrale overheden 
beleidsruimte voor het faciliteren van ontwikkelingen. Met dit initiatief zijn geen 
rijksbelangen gemoeid. 
 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt regels voor de 14 
aangewezen nationale belangen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastructuur 
en Ruimte. Dit project raakt geen rijksbelangen uit het Barro. 
 
Ladder voor duurzame verstedelijking 
In het Bro (artikel 3.1.6) is geregeld dat een toelichting bij een ruimtelijk plan dat 
een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, moet voorzien in duurzame 
verstedelijking. Dit houdt in dat bij de onderbouwing van de stedelijke ontwikke-
ling een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling bevat. Indien het ruim-
telijk plan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, 
moet er tevens gemotiveerd worden waarom niet binnen het bestaand stedelijk 
gebied in die behoefte kan worden voorzien. 
 
Met de verplaatsing van het tankstation is sprake van een (kleinschalige) stedelij-
ke ontwikkeling grenzend aan bestaand stedelijk gebied. De nut en noodzaak voor 
de verplaatsing is reeds beschreven in hoofdstuk 2. Voor een nadere behoefte be-
schrijving wordt verwezen naar hoofdstuk 4. Het is vanwege milieutechnische re-
den niet wenselijk om een dergelijk functie in de buurt van gevoelige functies te 
realiseren. Daarnaast betreft de beoogde locatie infrastructureel en qua bereik-
baarheid vanaf de N33 een geschikte locatie.  

3.   2. Provinciaal beleid 

Provinciaal Omgevingsplan en Omgevingsverordening 
De Omgevingsvisie Groningen 2016-2020 bevat de integrale lange termijnvisie van 
de provincie Groningen op de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie is geko-
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men in plaats van het Provinciaal Omgevingsplan. De provincie wil het aantrekke-
lijke woon- en leefklimaat verbeteren. Het accent in het beleid ligt op het benut-
ten van de ontwikkelingsmogelijkheden, aast het beschermen van de karakteris-
tieke bebouwde en onbebouwde elementen. 
In de Omgevingsvisie is 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. 
 

De dorpskern Meeden wordt tot bebouwd gebied gerekend. Dat betekent dat het 

beleid voor dorpsgebieden van toepassing is, niet dat voor buitengebieden. Voor 

wat betreft het beleid voor dorpsgebieden volgt de provincie het rijksbeleid. De 

daarin opgenomen ‘ladder voor duurzame verstedelijk’ geeft aan dat bij nieuwe 

ruimtelijke ontwikkelingen eerst gekeken worden naar intensivering, revitalisering 

en herstructurering van bestaand bebouwd gebied, voordat nieuwe stedelijke be-

stemmingen worden ontwikkeld. 

 

De beoogde locatie valt daarentegen wel in het buitengebied. Nieuwe stedelijke 

ontwikkelingen in het buitengebied zijn in beginsel niet toegestaan. Voor de ont-

wikkeling is echter een ontheffing verleend. Zie hiervoor de brief van 30 april 2015 

die als bijlage bij de toelichting is toegevoegd.  
 

Omgevingsverordening 
De Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016 (geconsolideerde versie 
2017) bevat regels voor de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen. Deze 
regels richten zich op de thema's ruimtelijke ordening, water, infrastructuur, mili-
eu en ontgrondingen. De Omgevingsverordening is nauw verbonden met de Om-
gevingsvisie Groningen 2016-2020. 
 
De gronden van het toekomstige tankstation valt volgens de verordening buiten 
het bestaand stedelijk gebied. In artikel 2.13.1 Nieuwvestiging staat dat de pro-
vincie in principe niet aan nieuwe stedelijke ontwikkelingen in het buitengebied 
wil meewerken. Een uitzondering hierop, zoals genoemd in artikel 2.13.2 lid 2 sub 
a, is als de ontwikkeling grenst aan stedelijk gebied en is aangetoond dat voor de-
ze ontwikkeling binnen het bestaand stedelijk gebied geen ruimte beschikbaar is 
of na intensivering, revitalisering en herstructurering kan worden verkregen.  
 
Daar het beoogde tankstation niet grenst aan stedelijk gebied kan geen toepas-
sing worden gegeven aan artikel 2.13.2 lid 2 sub a.  
 
Artikel 2.5 van de verordening biedt een mogelijkheid om ontheffing aan te vra-
gen voor een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied, in gevallen 
waarin de verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid wegens bijzon-
dere omstandigheden onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de met 
die regels te dienen provinciale belangen. 
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De Gedeputeerde Staten hebben op 30 april 2015 voor de beoogde ontwikkeling 
ontheffing verleend. De provincie heeft aangegeven dat de verplaatsing van het 
tankstation een positieve ontwikkeling is waarvoor ontheffing verleend kan wor-
den. Voor een motivering hiervan wordt verwezen naar de brief van 30 april 2015 
waarin ontheffing wordt verleend. Deze is als bijlage bij de toelichting toege-
voegd.  

3.   3. Gemeentelijk beleid 

 Nieuwe locatie: bestemmingsplan Buitengebied 

De locatie van het nieuwe tankstation waarop dit bestemmingsplan betrekking 
heeft, ligt in het Bestemmingsplan Buitengebied (2013). De gemeenteraad van 
Menterwolde stelde dit bestemmingsplan bij besluit van 14 november 2013 vast. 
In figuren 12 en 13 wordt een fragment van de verbeelding gegeven. Het beoogde 
terrein aan de Beneden Veensloot heeft de enkelbestemming “Agrarisch”, gron-
den die bestemd zijn voor de uitoefening van grondgebonden agrarische bedrijfs-
voering. Het is een agrarische bestemming die geen bebouwing toestaat; deze 
dient binnen de agrarische bouwpercelen te worden geconcentreerd. 
  

 

Figuur 12. Fragment bestemmingsplan buitengebied (overzichtstekening) met 

toegevoegd globale ligging locatie nieuwe tankstation 
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Figuur 13. Fragment bestemmingsplan buitengebied (detailfragment) met toege-

voegd globale ligging locatie nieuwe tankstation 

 
 Huidige locatie: bestemmingsplan Dorpen Menterwolde 

Het bestemmingsplan voor het dorp Menterwolde is door de gemeenteraad op 30 
november 2017 vastgesteld. Het bestaande tankstation is onder de bestemming 
“Centrum” gebracht met de functieaanduiding “verkooppunt motorbrandstof-
fen”. Deze aanduiding is gelegd op de aanwezige locatie. Tevens is de dubbelbe-
stemming ‘Waarde – Reliëf’, ter bescherming van de dekzandrug opgenomen. Zie 
ook figuur 14. 
 

 

Figuur 14. Fragment bestemmingsplan Dorpen Menterwolde met ligging be-

staand tankstation   
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 Structuurvisie Menterwolde 

De gemeente Menterwolde heeft een voorontwerp voor een structuurvisie opge-
steld. Voor Meeden wordt daarin onder meer veel waarde toegekend aan het be-
houd van het waardevolle, oorspronkelijke lint met de kenmerkende bebouwing 
en de groene ruimtes. In functionele zin wordt als perspectief gezien: “behoud en 
versterking van de woonfunctie en een basisniveau aan voorzieningen en een le-
vensvatbare agrarische functie met ruimte voor verdere ontwikkeling, die ook kan 
bestaan in de vorm van verbreding en vernieuwing”.  

 
Met het voornemen voor de bouw van een nieuw tankstation en opheffing van 
het bestaande station wordt goed ingespeeld op de uitgangspunten van de Struc-
tuurvisie Menterwolde (voorontwerp, 2014). Daarin wordt onder meer een ver-
sterking van de entree van Meeden voorgesteld. Zie ook figuur 15. De locatie voor 
het nieuwe tankstation sluit daarop aan en draagt bij een goede vormgeving en 
landschappelijke inpassing bij aan de beoogde entreeversterking. 
 

 
 

Figuur 15. Dorpskaart Meeden uit Structuurvisie Menterwolde (voorontwerp) met 

locatie nieuwe tankstation globaal aangegeven. 
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4. OMGEVINGSASPECTEN 

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moet aandacht worden besteed aan wet- 
en regelgeving voor de verschillende omgevingsaspecten. Dat zijn milieuaspecten 
(bedrijvigheid, geluid, bodem) en water, archeologie, cultuurhistorie, ecologie, 
luchtkwaliteit, externe veiligheid, kabels en leidingen. Sommigen zijn relevant, 
anderen minder. 
 
Hieronder wordt op de verschillende omgevingsaspecten ingegaan, waarbij in het 
bijzonder de invloed van het nieuwe station aan de orde komt. Het opheffen van 
het bestaande station wordt ook in dit bestemmingsplan meegenomen, maar 
doordat hier sprake is van wegbestemmen zijn de meeste omgevingsaspecten 
niet relevant en verbetert de omgevingssituatie. 

4.   1. Milieu 

 Algemeen 

De vestiging van het tankstation zal moeten voldoen aan het Activiteitenbesluit en 
de daarin gestelde milieueisen. 
 
In het kader van het Activiteitenbesluit vindt een milieuhygiënische toets plaats. Het Activiteitenbe-
sluit kent een zelfstandige werking. Te zijner tijd moet een melding gedaan worden over de te ves-
tigen functie. Daaruit moet blijken dat aan het Activiteitenbesluit wordt voldaan. Volgens dit besluit 
gelden geen afstandseisen, wél milieuvoorschriften waaraan moet worden voldoen. Zo nodig kan 
dit betekenen dat maatregelen moeten worden genomen, dan wel dat maatwerkvoorschriften 

worden gesteld.  

 
 Bedrijvigheid en milieuzonering 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen 

bedrijfsactiviteiten, voorzieningen en gevoelige functies (woningen) noodzakelijk. 

Bij deze afstemming kan gebruik worden gemaakt van de richtafstanden uit de 

basiszoneringslijst van de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering (2009). Een 

richtafstand kan worden beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare mili-

euhinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden uitgesloten. 

Voor benzineverkooppunten geldt een richtafstand van 30 m. Binnen een derge-

lijke afstand van het geprojecteerde tankstation komen geen wonin-

gen/milieugevoelige functies voor. 

 
Vanwege het wegbestemmen van het huidige tankstation verbetert de milieusitu-
atie aan de Hereweg. 
 

 Geluid 

In de Wet geluidhinder (Wgh) is bepaald dat elke weg in principe een zone heeft 
waar aandacht aan geluidhinder moet worden besteed. Het uitgangspunt is dat 
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op de gevels van geluidsgevoelige functies voldaan wordt aan de voorkeursgrens-
waarde van 48 dB.  
Met vestiging van het nieuwe tankstation is geen sprake van realisering van een 
geluidgevoelige functie. 
Met het wegbestemmen van het huidige tankstation verbetert ook de geluidssitu-
atie aan de Hereweg. 
 

 Bodem 

Het uitgangspunt wat betreft de bodem is dat de kwaliteit ervan zodanig dient te 
zijn, dat er geen risico’s voor de volksgezondheid ontstaan. Tegelijkertijd dienen 
bij realisering zodanige voorzieningen te worden getroffen dat er een vloeistof-
dichte bodem wordt gerealiseerd die voorkomt dat brandstofresten de bodem in-
sijpelen. Bij de planuitvoering wordt met deze eisen rekening gehouden. 
 
Voor de situatie aan de Hereweg is een nul-/eindsituatie bodemonderzoek uitge-
voerd. Dit onderzoek is als bijlage bij de toelichting toegevoegd. Het onderzoek 
heeft tot doel het vastleggen van de actuele bodemkwaliteit, ter vaststelling van 
de eindsituatie. De resultaten, conclusies en aanbevelingen worden hierna be-
schreven.  
 
Resultaten  
Zintuiglijk zijn in de vaste bodem geen oliecomponenten waargenomen. Zintuiglijk 
zijn in de vaste bodem lichte tot matige puinbijmengingen waargenomen. 
 
Analytisch zijn in de vaste bodem, ter plaatse van de ondergrondse tanks met lei-
dingwerk en ontluchtingen (boring 1 t/m 14), geen gehalten aan minerale olie 
en/of vluchtige aromaten aangetoond boven de achtergrondwaarden. 
 
Analytisch is in de vaste bodem, ter plaatse van de vulpunten (boring 16), een 
licht verhoogd gehalte aan minerale olie aangetoond. Het aangetoonde gehalte 
(1.200 mg/kg d.s.) overschrijdt de achtergrondwaarde, maar blijft beneden de 
tussenwaarde. Vluchtige aromaten zijn niet verhoogd aangetoond. 
 
Analytisch zijn in de vaste bodem, ter plaatse van de vloeistofdichte vloer met 
OBAS (boring 17 t/m 25), met uitzondering van een licht verhoogd gehalte aan 
minerale olie in MM-01, geen verhoogde gehalten aangetoond. Het aangetoonde 
gehalte aan minerale olie (280 mg/kg d.s.) in MM-01 (boring 20 + 22) overschrijdt 
de achtergrondwaarde, maar blijft beneden de tussenwaarde. Vluchtige aromaten 
zijn niet verhoogd aangetoond. 
 
Analytisch zijn in het grondwater, ter plaatse van de pomp/tankinstallatie (M-01 
t/m M-04), geen gehalten aan minerale olie, vluchtige aromaten, MtBE en/of EtBE 
aangetoond boven de streefwaarden en/of adviesnormen. 
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Conclusies en aanbevelingen 
Zintuiglijk zijn in de vaste bodem geen oliecomponenten waargenomen. Zintuiglijk 
zijn in de vaste bodem lichte tot matige puinbijmengingen waargenomen. 
In de vaste bodem, ter plaatse van de vulpunten en vloeistofdichte vloer, zijn ana-
lytisch licht verhoogde gehalten aan minerale olie aangetoond. De aangetoonde 
gehalten overschrijden de achtergrondwaarden, maar vormen geen aanleiding tot 
nader bodemonderzoek. Vluchtige aromaten zijn niet in verhoogde gehalten aan-
getoond.  
 
Analytisch zijn in de vaste bodem op de overige onderzochte deellocaties, geen 
gehalten aan oliecomponenten aangetoond boven de achtergrondwaarden. 
Analytisch zijn in het grondwater geen gehalten aan oliecomponenten aange-
toond boven de streefwaarden en/of adviesnormen. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten is de actuele bodemkwaliteit afdoende 
vastgelegd en bestaan, vanuit milieuhygiënisch oogpunt, geen bezwaren voor de 
voorgenomen exploitatiebeëindiging. 

4.   2. Luchtkwaliteit 

Een onderdeel van de Wet milieubeheer betreft luchtkwaliteit. De wet is bedoeld 
om de negatieve effecten op de volksgezondheid, als gevolg van te hoge niveaus 
van luchtverontreiniging, aan te pakken.  
De algemene situatie aangaande de luchtkwaliteit in Menterwolde is goed; er vin-
den geen overschrijdingen van de landelijke normen en grenswaarden plaats (be-
stemmingsplan Buitengebied).  
Met het tankstation gaat het niet om ‘gevoelige’ functie waar mensen verblijven. 
Wel gaat het om een verkeersaantrekkende functie. Deze dient evenwel primair 
ter vervanging van een bestaande voorziening in het dorp, waarmee aldaar de mi-
lieusituatie verbetert. 

4.   3.  Water 

De initiatiefnemers van een ruimtelijke ontwikkeling behoren in een vroeg stadi-
um overleg te voeren met de waterbeheerder over het planvoornemen. Hiermee 
wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen worden toegelaten die in strijd 
zijn met duurzaam waterbeheer. Het plangebied ligt binnen het beheersgebied 
van het waterschap Hunze en Aa’s, verantwoordelijk voor het waterkwantiteits- 
en waterkwaliteitsbeheer. Bij onderhavige procedure is overleg gevoerd met de 
waterbeheerder over deze waterparagraaf.  
 
Het plan is via de digitale watertoets kenbaar gemaakt bij het waterschap. De be-
antwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de Normale procedure van de 
watertoets moet worden doorlopen. Hierop volgend heeft het waterschap Hunze 
en Aa’s in eerste instantie een voorlopige uitgangspunten notitie watertoets afge-
geven en vervolgens op 22 maart 2018 een maatwerk wateradvies afgegeven. De-
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ze is als bijlage 4 toegevoegd. Bij de verdere uitwerking van de plannen wordt re-
kening gehouden met het wateradvies.  
 
In het plangebied wordt het terrein merendeels verhard met een oppervlakte van 
1.200 m². Het waterschap heeft aangegeven dat, in verband met de ligging in het 
buitengebied, watercompensatie niet vereist is. Echter wordt dit wel gedaan door 
circa 120 m² te compenseren. Die mogelijkheden liggen er door aan de noordzijde 
gebruik te maken van een afwateringssloot die ter plaatse van het tankstation kan 
worden verbreed tot een waterpartij van voldoende omvang. Daarnaast liggen 
aan de zuidwestzijde afwaterings- en opvangmogelijkheden. 
 
Ter beperking van vervuiling van de waterkwaliteit worden verder eisen gesteld 
aan de realisering van het tankstation, waaronder een vloeistofdichte verharding. 

4.   4. Cultuurhistorie 

De rol van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening is de laatste jaren sterk toe-
genomen. Bij het opstellen van plannen moeten cultuurhistorische waarden tijdig 
in beeld worden gebracht.  
 
Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) stelt in dat verband specifieke eisen aan het 
opstellen van ruimtelijke plannen. Waar mogelijk moeten cultuurhistorische 
waarden worden behouden of versterkt. De oorspronkelijke dorpsbebouwing van 
Meeden is van zekere cultuurhistorische waarde als kenmerkende wegdorpbe-
bouwing; opheffen van het bestaande tankstation draagt bij aan behoud van het 
wegdorpkarakter. 
 
De Beneden Veensloot is een oorspronkelijke wegverbinding in het landelijk ge-
bied. De locatie van het nieuwe tankstation ligt in een gebied waar geen sprake is 
van specifieke cultuurhistorische waarden (bron: bestemmingsplan Buitenge-
bied,2013). Samenvattend ontmoet het plan vanuit cultuurhistorie geen bezwa-
ren. 

4.   5. Archeologie 

Per 1 juli 2016 is de Monumentenwet 1988 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, wan-
neer deze in 2021 in werking treedt. Dit geldt ook voor de verordeningen, be-
stemmingsplannen, vergunningen en ontheffingen op het gebied van archeologie. 
Vooruitlopend op de datum van ingang van de Omgevingswet zijn deze artikelen 
te vinden in het Overgangsrecht in de Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd van toe-
passing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is. De kern van de 
wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, archeologische resten intact moe-
ten blijven. Als dit niet mogelijk is, is opgraving een optie. 
  
De locatie van het nieuwe tankstation ligt in een gebied waar geen sprake is van 
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specifieke archeologische waarden in de vorm van archeologische monumenten 
of waardevolle gebieden (bron: bestemmingsplan Buitengebied,2013). Samenvat-
tend ontmoet het plan vanuit archeologie geen bezwaren. 

4.   6. Ecologie 

Met de Wet natuurbescherming (Wnb) zijn alle bepalingen met betrekking tot de 
bescherming van natuurgebieden en dier- en plantensoorten samengebracht in 
één wet. De Wnb implementeert diverse Europeesrechtelijke regelgeving, zoals 
de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de Nederlandse wetgeving. in de Wnb 
wordt een onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en soortenbescher-
ming. 
 
Daarnaast is in elke provinciale verordening een uitwerking van de Wnb opgeno-
men. In de provincie Groningen wordt vrijstelling verleend voor het weiden van 
vee en voor het op of in de bodem brengen van meststoffen. In het kader van 
ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden worden vrijstellingen verleend 
ten aanzien van de soorten genoemd in bijlage II bij deze verordening. Per soort 
worden de handelingen, middelen en methoden genoemd die mogen worden 
toegepast, slechts voor zover er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 
 
Gebiedsbescherming 
De Wnb kent diverse soorten natuurgebieden. De Natura 2000-gebieden zijn door 
de Minister van Economische Zaken aangewezen gebieden die deel uitmaken van 
het Europese netwerk van natuurgebieden. Daarnaast bestaat het Natuur Net-
werk Nederland (NNN) uit gebieden die worden aangewezen in de provinciale 
verordening. Binnen de NNN-gebieden mogen in beginsel geen ruimtelijke ont-
wikkelingen plaatsvinden. 
 
In de (directe) omgeving het projectgebied liggen geen Natura 2000 gebieden 
(Vogel- en Habitatrichtlijngebieden) en zijn deze evenmin voorzien. Dit blijkt uit 
het bestemmingsplan Buitengebied Menterwolde en de Omgevingsverordening 
Groningen.  
 
Het dichtstbijzijnde NNN-gebied is het gebied van het Midwolderbos, nabij het 
Oldambtmeer. Dit ligt op zeer ruime afstand van het plangebied. De ontwikkeling 
heeft geen effect op de genoemde natuurgebieden.  
 
Soortenbescherming 
In de Wnb wordt onderscheid gemaakt tussen soorten die worden beschermd in 
de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn en daarnaast de overige soorten. De Wnb 
bevat onder andere verbodsbepalingen ten aanzien van het opzettelijk vernielen 
of beschadigen van nesten, als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. 
 
De nieuwe locatie bestaat uit een perceel agrarische grond. Er komen geen bo-
men of oude bebouwing voor die kunnen duiden op aanwezige ecologische waar-
den. Voor een deel grenst het plangebied aan een waterloop aan de noordzijde. 
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Deze heeft volgens het huidige bestemmingsplan primair een functie voor de wa-
terhuishouding, zonder specifieke toevoegingen. 
 
Ook het bestemmingsplan Buitengebied geeft geen aanwijzingen voor specifieke 
waarden. Naar verwachting zullen er uit oogpunt van soortenbescherming geen 
belemmeringen zijn voor de planuitvoering. Samenvattend: het plan is vanuit 
oogpunt van ecologie uitvoerbaar. 

4.   7. Externe veiligheid 

 Algemeen 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's die ontstaan voor de 
omgeving bij het gebruik. de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals 
vuurwerk, LPG en munitie. Er is wetgeving over 'externe veiligheid' om de burger 
niet onnodig aan te hoge risico's bloot te stellen. De normen voor externe veilig-
heid zijn vastgelegd in onder andere het Besluit externe veiligheid inrichtingen 
(Bevi), Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit externe vei-
ligheid buisleidingen (Bevb). 
 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij 
gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Het toetsingskader wordt ge-
vormd door verschillende besluiten en documenten.  
 

 Ruimtelijke inventarisatie 

Er is een ruimtelijke inventarisatie gemaakt van het plangebied en de omgeving. 
Hierbij is gekeken naar risicovolle inrichtingen, transportroutes en buisleidingen. 
 
1. Inrichtingen: 

In de omgeving van het plangebied zijn twee risicovolle inrichtingen aanwezig. 
Het plangebied ligt echter buiten het invloedsgebied van deze inrichtingen. 
Nieuwe Bevi-inrichtingen worden volgens de bestemmingsplannen Meeden 
en Buitengebied in de omgeving van het plangebied ook niet toegestaan. 

2. Transportroutes: 
Nabij het plangebied zijn de volgende risicobronnen aanwezig: de rijksweg 
N33 en de spoorlijn Zuidbroek-Veendam.  

3. Buisleidingen: 
Nabij het plangebied ligt de hogedruk aardgastransportleiding A-590. 

 

 Plaatsgebonden risico 

Van de hiervoor genoemde transportroutes en de buisleiding zijn geen PR-
contouren in het plangebied aanwezig. Op basis hiervan kan worden geconclu-
deerd dat ten aanzien van het plaatsgebonden risico geen belemmeringen aan-
wezig zijn voor het bestemmingsplan. 
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 Groepsrisico 

Voor de volledige beoordeling van het groepsrisico wordt verwezen naar het ‘Ad-
vies externe veiligheid’ van de Omgevingsdienst Groningen, zoals opgenomen in 
6. De belangrijkste constateringen kunnen als volgt worden samengevat: 

 Het plangebied ligt buiten het invloedsgebied van in de nabijheid aanwezige 
inrichtingen. 

 Door de aanwezigheid van de N33, de spoorlijn Zuidbroek-Veendam en de 
hogedruk aardgastransportleiding A-590, zijn in het plangebied dodelijke ef-
fecten mogelijk.  

 Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van de N33. Het realiseren van 
een tankstation geeft een toename van 2 á 3 personen, wat niet zal leiden tot 
een toename van het groepsrisico. Verder reikt het plasbrandaandachtsge-
bied niet tot het nieuwe tankstation. Met betrekking tot de 30 meter zone 
voor extra bescherming van minder zelfredzame personen langs de N33 geldt 
dat er geen rekenschap met deze zone hoeft te worden gehouden. 

 Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van de spoorlijn Zuidbroek-
Veendam. Echter, de toename van het aantal personen in het invloedsgebied 
zal zeer beperkt (2 á 3 mensen) zijn. Dit heeft geen gevolgen voor de hoogte 
van het groepsrisico. Verder is voor het spoortraject geen afstand opgenomen 
ten aanzien van een plasbrandaandachtsgebied. Met betrekking tot de 30 me-
ter zone voor extra bescherming van minder zelfredzame personen langs de 
spoorlijn geldt dat er geen rekenschap met deze zone hoeft te worden ge-
houden. 

 Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van de hogedruk aardgastrans-
portleiding A-590. De 100% letaliteitsgrens is vastgesteld op 90 meter. Het 
plangebied ligt op circa 30 meter, het nieuwe tankstation op circa 70 meter. 
De uitbreiding van het tankstation zal echter niet leiden tot een toename van 
het groepsrisico in het invloedsgebied van de buisleiding. Verder ligt het plan-
gebied buiten de belemmeringsstrook van de buisleiding. 

 
Samengevat kan een uitgebreide verantwoording van het groepsrisico achterwege 
blijven en kan worden volstaan met een beperkte verantwoording. 
 

 Bestrijdbaarheid 

Om de bestrijdbaarheid goed te kunnen beoordelen is gekeken naar: effecten van 
een incident met gevaarlijke stoffen, bereikbaarheid van het plangebied en blus-
watervoorzieningen binnen het plangebied. 
1. Effecten:  

De hogedruk aardgastransportleiding A-590 ligt 30 meter ten westen van het 
plangebied. Hierdoor ligt het plangebied binnen de 100% letaliteitsgrens van 
de leiding en zijn in het plangebied dodelijke effecten mogelijk. De N33 inclu-
sief bijbehorende afrit liggen respectievelijk op 140 en 60 meter afstand van 
het plangebied. Hierdoor zijn in het plangebied dodelijke effecten mogelijk. 
Het spoortracé Zuidbroek-Veendam ligt circa 590 meter ten westen van het 
plangebied. Hierdoor zijn in het plangebied dodelijke toxische effecten moge-
lijk. 
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2. Bereikbaarheid: 
Het plangebied is voor de hulpdiensten over het algemeen voldoende snel be-
reikbaar. Het plangebied is tevens in voldoende mate tweezijdig bereikbaar. 

3. Bluswatervoorziening: 
In de omgeving van het plangebied zijn voldoende primaire bluswatervoorzie-
ningen (brandkranen) en een secundaire bluswatervoorziening (open water) 
aanwezig. 

 
Samenvattend geeft het aspect bestrijdbaarheid geen aanleiding tot het treffen 
van maatregelen. 
 

 Zelfredzaamheid 

Om de zelfredzaamheid van de in het plangebied aanwezige personen te beoor-
delen is gekeken naar: zelfredzaam vermogen, ontvluchtingsmogelijkheden en 
alarmeringsmogelijkheden. 
 
1. Zelfredzaam vermogen: 

De toekomstige gebruikers van het plangebied vormen een gemiddelde be-
volkingsgroep uit de samenleving, die over het algemeen als zelfredzaam 
wordt beschouwd.  

2. Ontvluchtingsmogelijkheden: 
Het plangebied als geheel en de directe omgeving daarvan, bieden over het 
algemeen voldoende mogelijkheden voor ontvluchting van het mogelijke 
rampgebied. 

3. Alarmeringsmogelijkheden: 
Het plangebied ligt buiten het sirenebereik van het bestaande Waarschuwing 
en Alarmering Systeem (WAS). De veiligheidsregio adviseert om de bevolking 
bij een ramp op een andere wijze te alarmeren, bijv. radio, NL-Alert, televisie 
en geluidswagen.  

 
Samenvattend geeft het aspect zelfredzaamheid geen aanleiding tot het treffen 
van maatregelen. 
 

 Verantwoording groepsrisico 

Omdat het plangebied ligt binnen invloedsgebied van de hogedruk aardgastrans-
portleiding A-590, de rijksweg N33 en het spoortracé Zuidbroek-Veendam is een 
verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk. Het realiseren van een tanksta-
tion geeft een toename van 2 á 3 personen, wat niet zal leiden tot een toename 
van het groepsrisico. Verder worden de toekomstige gebruikers van het plange-
bied over het algemeen als zelfredzaam beschouwd en zijn er over het algemeen 
voldoende mogelijkheden voor ontvluchting van het mogelijke rampgebied. Daar-
naast is het plangebied voor de hulpdiensten over het algemeen voldoende snel 
en tevens in voldoende mate tweezijdig bereikbaar. Tevens zijn in de omgeving 
van het plangebied voldoende primaire bluswatervoorzieningen (brandkranen) en 
een secundaire bluswatervoorziening (open water) aanwezig. Gezien het voor-
gaande wordt geconcludeerd dat het vanuit het oogpunt externe veiligheid ver-
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antwoord is om het bestemmingsplan ‘Meeden – Tankstation’ vast te stellen. Het 
restrisico is aanvaardbaar. 
 
Wat betreft de effecten in de bestaande dorpskom wordt met het opheffen van 
het bestaande tankstation de milieusituatie verbeterd. 

4.   8. Kabels en leidingen 

Ruimtelijk relevante kabels en leidingen in de zin van (hogedruk) transportleidin-
gen zijn niet aanwezig in het plangebied. Wel liggen westelijk zones voor een gas- 
en een persleiding. Met dit tankstation worden de beheerzones van deze leidin-
gen niet bebouwd. 
 
Met de realisatie wordt wel geadviseerd een KLIC-melding te doen voor de liggen 
van eventuele overige kabels en/of leidingen. Dit is de verantwoordelijkheid van 
de initiatiefnemer. 
 
  



blz 26 149933   

 

 
 

Rho Adviseurs B.V.   Bestemmingsplan Meeden - Tankstation 
 Status: Vastgesteld / 20-12-2018 

5. JURIDISCHE PLANBESCHRIJVING 

5.   1. Planologische vertaling 

In de voorgaande hoofdstukken is de wenselijkheid van verplaatsing van het tank-
station aan de orde geweest. Dit beleid krijgt zijn juridische vertaling in bestem-
mingen. Deze regelen de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden. Het bestem-
mingsplan geeft aan voor welke doeleinden de gronden zijn bestemd. Dit be-
stemmingsplan Meeden-tankstation bestaat uit twee locaties: één voor het nieu-
we tankstation en één voor het huidige tankstation dat thans planologisch wordt 
wegbestemd. 

5.   2. SVBP 2012 

Het bestemmingsplan is opgezet als een digitaal raadpleegbaar plan. Deze digitale 
versie is bedoeld om de burger "online" informatie te verschaffen omtrent het be-
stemmingsplan. Bovendien is de digitale versie bedoeld voor uitwisseling van ge-
gevens binnen de gemeente en met andere instanties. Het bestemmingsplan is 
opgesteld volgens de verplichte landelijke Standaard Vergelijkbare Bestemmings-
plannen (SVBP 2012). Deze standaard - die een systematische standaardisering 
betreft en geen inhoudelijke standaard is - is verplicht in het Besluit ruimtelijke or-
dening (Bro). Het SVBP voorziet in een standaardopbouw van een be-
stemmingsplan door onder andere: 
 standaardbenamingen van een bestemming en de daarin voorkomende bepa-

lingen; 
 de alfabetische volgorde van de begripsbepalingen en bestemmingen; 
 een vaste volgorde van een indeling van een bestemming; 
 een aantal standaard begripsbepalingen; 
 een standaard wijze van meten; 
 vaste kleuren en kleurcodes van een bestemming op de kaart/verbeelding; 
 standaardbenamingen van aanduidingen op de kaart en in de regels. 

5.   3. Toelichting op de bestemmingen 

Er komen in het bestemmingsplan twee bestemmingen voor: 
 
Bedrijf - Verkooppunt voor motorbrandstoffen 
Met als onderlegger de ruimtelijke opzet zoals in hoofdstuk 4 beschreven is voor 
de nieuwe locatie de bestemming ‘Bedrijf- Verkooppunt motorbrandstoffen’ op-
genomen. 
Binnen het aangegeven bouwvlak dient de bebouwing te worden gerealiseerd. In 
de maatvoeringsbepalingen is rekening gehouden met het initiatief voor het tank-
station. 
Binnen de bestemming is verder rekening gehouden met bijbehorende groen-
voorzieningen, water, verhardingen e.d. 
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Centrum 
De bestemming ‘Centrum’ van het perceel Hereweg 167 is uit het vigerende be-
stemmingsplan Dorpen Menterwolde overgenomen, echter zonder de aanduiding 
‘verkooppunt motorbrandstoffen’. Voor het perceel zelf zijn de functionele en 
ruimtelijke mogelijkheden uit het vigerende bestemmingsplan overgenomen. 
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6. UITVOERBAARHEID 

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van 
een bestemmingsplan. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de maatschappelijke 
en de economische uitvoerbaarheid. 

6.   1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Over het voornemen om te komen tot de verplaatsing van het huidige tankstation 
is in het voortraject overleg gevoerd met de provincie Groningen en Libau. Het re-
sultaat van dit overleg is geweest: een aangepaste locatie en een andere benade-
ring van de relatie tot het landschap. Dit overlegresultaat is verwerkt in dit be-
stemmingsplan. Als tweede stap is door de gemeente het verzoek aan de provin-
cie gedaan met betrekking tot een ontheffing in verband met het afwijken van het 
provinciaal beleid. Zoals eerder opgemerkt is de ontheffing hiervoor verleend. Als 
volgende stap vindt nu uitwerking in een bestemmingsplan plaats. Over het be-
stemmingsplan worden de gebruikelijke reactie- en overlegmogelijkheden gebo-
den.  
 

 Vooroverleg 

Het voorontwerp bestemmingsplan wordt op grond van artikel 3.1.1. van het Be-
sluit ruimtelijke ordening (Bro) toegezonden aan de volgende instanties: 

 Provincie Groningen;  
 Waterschap Hunze en Aa's;  
 Veiligheidsregio Groningen; 
 Steunpunt Externe Veiligheid;  
 Omgevingsdienst Groningen;  
 TenneT;  
 Gasunie;  
 Shell. 

Het voorontwerp bestemmingsplan wordt niet toegezonden aan de Rijksdiensten. 
Per brief van 23 december 2011 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
aangegeven dat zij heeft besloten het overleg te beperken tot die zaken waarbij 
directe belangen van de rijksdiensten aan de orde zijn. Het betreft hier de rijks-
diensten: Rijkswaterstaat, Ministerie van Defensie en Ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Gezien de locatie, de omvang en de inhoud 
van het plan zijn geen nationale belangen in het geding. Er is dan ook geen over-
leg gevoerd met de genoemde rijksdiensten. 
 
In het kader van het vooroverleg zijn 6 reacties ontvangen. De reacties zijn als bij-
lagen bij de toelichting toegevoegd. Een inhoudelijke weergave van de ingekomen 
reacties, voorzien van een gemeentelijke reactie en eventuele wijzigingen in het 
bestemmingsplan die daaruit voortkomen, is opgenomen in de ‘Nota van in-
spraakreacties, bestemmingsplan Meeden - Tankstation’. Deze nota is als bijlage 
12 toegevoegd aan de toelichting van het bestemmingsplan. 
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 Zienswijzen 

Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 6 september 2018 tot en met 17 okto-
ber 2018 ter inzage gelegen. In deze periode kon iedereen het plan bekijken, vra-
gen stellen en een zienswijze indienen. Er zijn geen formele zienswijzen ingediend. 
Wel hebben de provincie Groningen, het waterschap Hunze en Aa’s, de Veilig-
heidsregio Groningen en de NAM laten weten dat ze kunnen instemmen met het 
plan, zie de bijlagen 13, 14. 15 en 16. 
 

 Vaststelling 

Het bestemmingsplan is vervolgens op 20 december 2018 door de gemeenteraad 
vastgesteld. 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 bestem-
mingsplan.  
 
Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking nadat het vastgestelde be-
stemmingsplan zes weken ter inzage heeft gelegen. Het instellen van beroep 
schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet, tenzij hier een speci-
fiek verzoek voor wordt ingediend. 

6.   2. Economische uitvoerbaarheid 

Bij een ontwikkeling moet de economische uitvoerbaarheid aangetoond worden. 
Het gaat hierbij om een particulier initiatief voor de bouw van een tankstation op 
de locatie aan de Beneden Veensloot. Er zijn geen gemeentelijke kosten (met uit-
zondering van de kosten voor het in procedure brengen van het bestemmings-
plan) aan het plan verbonden. De kosten die de gemeente maakt voor de proce-
dure kunnen worden gedekt uit leges.  
 
Gelet op de aard en omvang van het planvoornemen kan een exploitatieplan ach-
terwege blijven. Er is geen sprake van bovenplanse kosten, de ontwikkeling is vol-
ledig perceelsgebonden. De kosten voor de uitvoering van het planvoornemen, 
zoals grondverwerving, het bouwrijp maken en de daadwerkelijke ontwikkeling, 
zijn voor rekening van initiatiefnemer. Datzelfde geldt voor mogelijke planschade, 
ten behoeve waarvan de gemeente zoals te doen gebruikelijk met de ontwikke-
lende partij een planschadeovereenkomst afsluit. 

 
 

=== 
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Bijlage 1  Ontheffing provincie
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1 INLEIDING 

 

In opdracht van Tamoil Nederland BV is in augustus 2015, door Hunneman Milieu-

Advies Raalte BV, een nul-/eindsituatie bodemonderzoek uitgevoerd, ter plaatse van het 

tankstation aan de Hereweg 167 te Meeden. Voor een topografisch en kadastraal overzicht 

van de locatie en omgeving verwijzen wij naar bijlage 1. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen exploitatiebeëindiging.  

 

Het onderzoek heeft tot doel het vastleggen van de actuele bodemkwaliteit, ter vaststelling 

van de eindsituatie.  

 
Het veldwerk, de grond- en/of grondwaterbemonstering en het laboratoriumonderzoek is 
uitgevoerd conform de geldende beoordelingsrichtlijn “Veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek” BRL SIKB 2000. Voor deze richtlijn is Hunneman Milieu-Advies 
Raalte BV in het bezit van een procescertificaat, welke is afgegeven door KIWA. 
 
Het procescertificaat van Hunneman Milieu-Advies Raalte BV (certificaatnummer 

K26828) en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de 

activiteiten inzake “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”. Hunneman Milieu-

Advies Raalte BV is geen eigenaar van de te onderzoeken percelen en is onafhankelijk 

van de opdrachtgever en/of terreineigenaar. 

 

Het rapport is als volgt ingedeeld: 

• Vooronderzoek (hoofdstuk 2); 

• Veld- en chemisch onderzoek (hoofdstuk 3); 

• Interpretatie onderzoeksresultaten (hoofdstuk 4). 
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2 VOORONDERZOEK 
 

Het vooronderzoek is uitgevoerd in aansluiting op de NEN-5725 strategie “standaard”.  

Voorafgaand aan de uitvoering zijn diverse locatiegegevens verzameld. Met behulp van de 

verzamelde informatie is de onderzoeksopzet vastgesteld. Voor het vooronderzoek zijn de 

volgende bronnen geraadpleegd: 

• informatie, verstrekt door de opdrachtgever; 

• terreininspectie, voorafgaand aan de veldwerkzaamheden; 

• www.bodemloket.nl (geen informatie); 

• Bodeminformatie, kaart provincie Groningen; 

• informatie gemeente Menterwolde (de heer H. Flap); 

• voorgaande grondwatermonitoring; 

• Kadaster; 

• grondwaterkaart van Nederland. 
 

De relevante gegevens uit het vooronderzoek zijn opgenomen in bijlage 5 en hoofdstuk 2. 

2.1 Achtergrondinformatie 
 

De onderzoekslocatie is gesitueerd aan de Hereweg 167 te Meeden en staat kadastraal 

bekend als: gemeente Meeden, sectie G, nummer 864. Op de onderzoekslocatie is sinds 

1959 een tankstation gesitueerd.  
 

De pomp/tankinstallatie bestaat uit de volgende onderdelen:  
• tankcluster 1: twee ondergrondse tanks voor opslag van benzine en diesel (10 m

3
); 

• tankcluster 2: drie ondergrondse tanks voor opslag van benzine en diesel (6 m
3
); 

• leidingwerk, ontluchtingspunten en vulpuntenlocatie; 
• vulpunten op de vloeistofdichte vloer; 
• vloeistofdichte vloer, met 1 pompeiland en 3 afleverzuilen; 
• mobiele mixpomp; 
• olie-/benzineafscheider (OBAS). 
 

In de huidige situatie is nog 1 ondergrondse brandstoftank (6 m
3
) in gebruik. De overige 

ondergrondse brandstoftanks zijn buitengebruik gesteld, maar niet gesaneerd. De 

vloeistofdichte vloer bestaat uit een klinkerverharding op een foliebak. De foliebak is 

gesitueerd op een diepte van circa 0,3 m-mv. Voor de inrichting van het terrein verwijzen 

wij naar tekening 1-1. 
 

Voor zover bekend hebben op de onderzoekslocatie geen calamiteiten plaatsgevonden die 

de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en het grondwater nadelig kunnen hebben 

beïnvloed. Van de locatie zijn geen recente bodemonderzoeken bekend. 

2.2 Bodemopbouw en geohydrologie  

 

Geohydrologische bodemopbouw  

De geohydrologische bodemopbouw is samengevat in tabel 1. 
 

Tabel 1:  regionale bodemopbouw 

pakket diepte [in m-mv] samenstelling 

Formatie van Twente en Drenthe 0 - 14 Zand, uiterst fijn t/m zeer fijn 

Formatie van Peelo 14 - 20 Potklei 

Formatie van Peelo 20 - 30 Zand, uiterst fijn t/m zeer fijn 

Formatie van Utrecht 30 - 50 Zand, matig fijn tot uiterst grof  

Formatie van Harderwijk 50 – 54 Klei 

Toelichting:  kD-waarde=doorlaatvermogen of transmissiviteit    
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Grondwaterstroming 

Het grondwater in het watervoerend pakket stroomt regionaal gezien, in noordoostelijke 

richting. 

2.3  Onderzoeksstrategie 

 

Voor de onderzoeksopzet is aangesloten bij de onderzoeksstrategie voor een locatie met 

één of meerdere ondergrondse opslagtank(s) (VEP-OO) en de vaststelling nulsituatie 

toekomstige bodembelasting (VEP/NUL) uit de NEN 5740. De gehanteerde 

onderzoeksstrategie en het uitgevoerde veld- en laboratoriumonderzoek is weergegeven in 

tabel 2. 

 
Tabel 2:  veld- en laboratoriumonderzoek  

Sublocatie 

veldonderzoek laboratoriumonderzoek 

boringen tot 

max. 4,0 m-mv 

met 

peilbuis 
vaste bodem grondwater 

Tankenpark [2 clusters] 8  2@ 4 x olie/aromaten  
2 x olie/aromaten  

2 x MtBE/EtBE 

Leidingwerk met vul- en 

ontluchtingen 
8 1@ 3 x olie/aromaten  

1 x olie/aromaten  

1 x MtBE/EtBE 

vl. dichte vloer met OBAS 9* 1@ 
2 x olie/aromaten  

1 x min. olie 

1 x olie/aromaten  

1 x MtBE/EtBE 

@: herbemonstering bestaande peilbuis 

*: ter hoogte van de bodembeschermende voorzieningen zijn de boringen geplaatst tot op de folielaag.  

2.4 Betrouwbaarheid onderzoek 

 

Onderhavig onderzoek beschrijft de actuele bodemkwaliteit en heeft alleen betrekking op 

de bodem van de terreindelen, welke zijn beschreven in het vooronderzoek van deze 

rapportage. De in het vooronderzoek geraadpleegde bronnen kunnen mogelijk onvolledig 

zijn. Het kan voorkomen dat niet alle bronnen zijn geraadpleegd, doordat ze niet 

voorhanden waren. Hierdoor kan informatie ontbreken. 
 

Dit onderzoek is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd, conform de huidige richtlijnen en 

methoden op het gebied van bodemonderzoek. Het onderzoek is gebaseerd op het nemen 

van een, conform de geldende richtlijnen, representatief geacht aantal monsters. Bij het 

interpreteren van de onderzoeksresultaten moet rekening worden gehouden met het feit dat 

analyses mogelijk zijn uitgevoerd op basis van mengmonsters, waardoor lokaal hogere 

concentraties van de onderzochte stoffen niet zijn uit te sluiten. Tevens kan geen uitspraak 

worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van niet onderzochte (verdachte) deellocaties 

en blijft het mogelijk dat lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt.  
 

Een bodemonderzoek betreft een momentopname. De resultaten van het onderzoek 

kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt. Eventuele toekomstige 

activiteiten, calamiteiten, sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en/of aanvoer van grond 

van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Tijdens werkzaamheden in de 

bodem dient men alert te blijven op waarneembare bijzonderheden, die kunnen duiden op 

eventuele verontreinigingen. 
 

Het onderzoek moet worden beoordeeld als één geheel, en betreft een inschatting van de 

bodemkwaliteit, op een bepaald moment. Het onderzoek is gebaseerd op informatie van 

derden en het verrichten van een beperkt aantal boringen en analyses, conform de 

geldende richtlijnen. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle informatie is verkregen, dan 

wel dat niet alle afwijkingen in de bodem zijn geconstateerd. Voor eventueel hieruit 

voortvloeiende schade en/of gevolgen aanvaardt Hunneman Milieu-Advies Raalte BV op 

geen enkele wijze aansprakelijkheid.  
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3 VELD- EN CHEMISCH ONDERZOEK 

3.1 Veldonderzoek 

 

Het veldonderzoek is uitgevoerd op 4 augustus 2015, door de gecertificeerde medewerker 

dhr. R. Velderman van Hunneman Milieu-Advies Raalte BV. Voor het onderzoek zijn 25 

handboringen uitgevoerd (1 t/m 25). Voor het grondwateronderzoek zijn vier bestaande 

peilbuizen herbemonsterd (M-01 t/m M-04). De maximale boordiepte bedraagt 4,0 m-mv. 

Voor de situatie van de boringen en peilbuizen verwijzen wij naar tekening 1-1. 

 

Bodemopbouw 

In het veld zijn de fysische bodemeigenschappen, per boring en bodemlaag, beschreven. 

De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 2 en samengevat in tabel 3. 

 
Tabel 3:  samenvatting van het lokaal aangetroffen bodemprofiel 

traject (m-mv) hoofdnaam toevoeging 

0,0 ~ 0,40 zand, matig fijn zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig 

0,4 ~ 1,1 zand, matig fijn matig siltig, matig humeus 

1,1 ~ 4,0 zand, matig fijn zwak siltig 

grondwaterstand: circa 2,3 m-mv 

 

Zintuiglijke waarnemingen 

Tijdens het veldonderzoek is de opgeboorde grond beoordeeld op zintuiglijk 

waarneembare verontreinigingsindicaties. Hierbij is gebruik gemaakt van de olie/water-

test en is gelet op afwijkende kleur of geur van de bodem. Zintuiglijk zijn in de vaste 

bodem geen oliecomponenten waargenomen. Zintuiglijk zijn in de vaste bodem lichte tot 

matige puinbijmengingen waargenomen. Eventuele bijzonderheden zijn weergegeven in 

tabel 4 en in de boorbeschrijvingen (bijlage 2).  

 

Monstername 

Voor het chemisch onderzoek zijn uit de boringen, van iedere 0,5 m (0,2 m bij 

monstername met steekbus) of onderscheiden bodemlaag, monsters genomen. Op de 

deellocaties, waar de vluchtige verbindingen de kritische parameters zijn, is de 

monstername, voor zover technisch mogelijk, verricht met een steekbus.  

 

Het grondwater uit de bestaande peilbuizen is bemonsterd. De zuurgraad (pH), de 

elektrische geleidbaarheid (EC) en de troebelheid (NTU) van het grondwater zijn in het 

veld gemeten. De meetresultaten zijn weergegeven in tabel 5.  

3.2 Chemisch onderzoek 

 

Op basis van de gehanteerde onderzoeksstrategie en waarnemingen uit het veld, zijn 

monsters samengesteld voor analyse. De samenstelling van de (meng)monsters is 

weergegeven in tabel 4.  

 

De analyses zijn uitgevoerd door een, door de RvA geaccrediteerd laboratorium, welke 

door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is erkend om, in het kader van de Wet 

Bodembescherming (Wbb) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), analyses uit te voeren 

conform AS-3000 en AP-04. De analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomen in 

bijlage 3. De resultaten van de analyses zijn weergegeven in tabel 4 en 5.  
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3.3 Toetsingscriteria en analyseresultaten 

 

Als bijlage 4 is het toetsingskader voor de vaste bodem en het grondwater opgenomen. 

Het toetsingskader is afkomstig uit de “Circulaire bodemsanering  per 1 juli 2013” 

(Staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675). 

 

De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de, door het Rijk beschikbaar 

gestelde Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa). 

 

De vaste bodem wordt getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden. Het 

grondwater wordt getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De meetwaarden voor de 

vaste bodem zijn afhankelijk gesteld van de gemeten organische stof- en/of lutumgehalte 

van de bodem, die meestal afwijken van de gehalten van de Standaardbodem. De volgende 

toetsingswaarden worden onderscheiden: 
 

AW/S(•)
1
:De achtergrond- en/of streefwaarden geven het niveau aan waar beneden sprake is 

 van een duurzame bodemkwaliteit. De waarden hebben betrekking op de in de natuur 

 voorkomende  achtergrondgehalten of detectiegrenzen bij stoffen die niet in 

 natuurlijke milieus voorkomen. 
 

T (••)
1
:  De tussenwaarde betreft het gemiddelde van de interventiewaarde + achtergrond-

 waarde of streefwaarde waarboven, in beginsel, een nader onderzoek noodzakelijk is.  
 

I (•••)
1 
: De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen 

 aan, waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan 

 ook bij gehaltes beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige 

 verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de 

 volksgezondheid en het ecosysteem. 
 

1
De symbolen tussen haakjes corresponderen met de “overschrijdingssymbolen” van tabel 4 en 5. 

 

Van een geval van ernstige bodemverontreiniging is sprake indien de verontreiniging is 

ontstaan voor 1987, waarbij de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof in 

minimaal 25 m
3
 grond of 100 m

3
 grondwater hoger is dan de interventiewaarde. 

 

Bodemverontreiniging die is ontstaan na 1 januari 1987 (nieuwe verontreiniging) valt 

onder de zgn. zorgplicht en dient zo spoedig mogelijk te worden gesaneerd. 
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Tabel 4: zintuiglijke waarnemingen en analyseresultaten vaste bodem (oliecomponenten)  

Veldwaarnemingen en verklaring symbolen gestandaardiseerde resultaten en overschrijding vd  toetsingswaarden in mg/kg d.s. 

[BoToVa-toetsing is opgenomen in de bijlage] 
 O/W test: 

1= licht  

2= matig 

3= sterk 

Aard:  B= benzine   

D = diesel Ol= olie  

HBO = huisbrandolie 
 

d = detectiegrens 
h = humusstoring 
 

AW-waarde  

½(AW+I) waarde 

I-waarde H* = 10% 

190 

2595 

5000 

0,2 

0,65 

1,1 

0,2 

16,1 

32 

0,2 

55,1 

110 

0,45 

8,7 

17 

@ 

@ 

@ 

sublocatie 
boring 

[nr.] 

max.   

boordiepte 

[m-mv] 

zintuiglijke waarnemingen monster 

diepte 

[m-mv] 

code 
min. olie 

[GC] 
benzeen tolueen 

ethyl- 

benz. 
xylenen 

BTEX 

[tot.] diepte    

[m-mv] 

O/W 

Test 

Aard 

 

Pomp/ 

tank 

1 4,0  geen  2,2-2,4 1-01s < < < < < < 

2 4,0  geen          

3 4,0  geen          

4 4,0  geen  2,2-2,4 4-01s < < < < < < 

 5 1,0  geen          

6 1,0  geen  0,6-0,8 6-01s < < < < < < 

7 0,6  geen          

 8 4,0  geen          

9 4,0  geen  2,2-2,4 9-01s < < < < < < 

10 4,0  geen          

11 4,0  geen  2,2-2,4 11-01s < < < < < < 

 12 1,0  geen          

13 1,0  geen          

 14 2,7  geen  0,07-0,27 14-01s < < < < < < 

 15 1,0  geen          

 16 2,7  geen  0,07-0,27 16-01s 1200• < < < < < 

 17 2,5  geen          

18 0,4  geen  0,1~0,5 MM-02 < - - - - - 

19 0,5  geen          

 20 0,3  geen  0,1-0,3 MM-01 280• < < < < < 

 21 0,3  geen          

 22 0,3  geen          

 23 2,5  geen          

 24 0,4  geen          

 25 2,5  geen  1,1-1,3 25-01 < < < < < < 

Toelichting tabel:  

< : geen overschrijding van de achtergrondwaarde -: niet geanalyseerd    

 • : overschrijding van de achtergrondwaarde  s: steekbusmonster 

 •• : overschrijding tussenwaarde    *: humusgehalten standaard bodem 

 ••• : overschrijding interventiewaarde   MM-01: 20-01s+22-01s  MM-02: 18-01+19-01+21-01+24-01 
 

 

Tabel 5: analyseresultaten grondwater (oliecomponenten)  
Veldmetingen en verklaring symbolen Analyseresultaten grondwater en toetsingswaarden  in µg/l  

d = detectiegrens 

@ =  geen toetsingswaarde  

 

 S-waarde 

½(S+I) 

 I-waarde    

50 

325 

600 

0,2 

15 

30 

7 

504 

1000 

4 

77 

150 

0,2 

35 

70 

26(1) 

2600(2) 

9400 

26(1) 

2600(2) 

9400 

locatie 
peilbuis 

[nr.] 

filterdiepte 

[m-mv] 

EC 

µS/cm 
pH NTU  min. olie 

[GC] 
benzeen tolueen 

ethyl- 

benz. xylenen ETBE(3) MTBE(3) 

cluster 1 M-01 2,9-3,9 664 7,21 10,12  < < < < < < < 

cluster 2 M-02 2,8-3,8 345 7,34 13,01  < < < < < < < 

vulpunten M-03 2,7-3,7 779 7,06 17,28  < < < < < < < 

OBAS M-04 2,7-3,7 400 7,51 31,6  < < < < < < < 
Toelichting bij tabel:  

<:  geen overschrijding van de streefwaarde en/of adviesnorm -: niet geanalyseerd 

• :  overschrijding van de streefwaarde     (1): betreft advies norm MTBE en ETBE  d.d. maart 2010  

••:  overschrijding tussenwaarde    (2): betreft ecologische risicogrens MTBE/ETBE d.d. maart 2010 

•••: overschrijding interventiewaarde   (3): voor herstelrichtwaarden zorgplicht zie Staatscourant 2008 nr. 2139 
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4 INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN 

 

In opdracht van Tamoil Nederland BV is in augustus 2015, door Hunneman Milieu-

Advies Raalte BV, een nul-/eindsituatie bodemonderzoek uitgevoerd, ter plaatse van het 

tankstation aan de Hereweg 167 te Meeden.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen exploitatiebeëindiging 

en heeft tot doel het vastleggen van de actuele bodemkwaliteit, ter vaststelling van de 

eindsituatie.  

4.1 Vaste bodem en grondwater 

 

Zintuiglijk zijn in de vaste bodem geen oliecomponenten waargenomen. Zintuiglijk zijn in 

de vaste bodem lichte tot matige puinbijmengingen waargenomen. 

 

Analytisch zijn in de vaste bodem, ter plaatse van de ondergrondse tanks met leidingwerk 

en ontluchtingen (boring 1 t/m 14), geen gehalten aan minerale olie en/of vluchtige 

aromaten aangetoond boven de achtergrondwaarden. 

 

Analytisch is in de vaste bodem, ter plaatse van de vulpunten (boring 16), een licht 

verhoogd gehalte aan minerale olie aangetoond. Het aangetoonde gehalte (1.200 mg/kg 

d.s.) overschrijdt de achtergrondwaarde, maar blijft beneden de tussenwaarde. Vluchtige 

aromaten zijn niet verhoogd aangetoond. 

 

Analytisch zijn in de vaste bodem, ter plaatse van de vloeistofdichte vloer met OBAS 

(boring 17 t/m 25), met uitzondering van een licht verhoogd gehalte aan minerale olie in 

MM-01, geen verhoogde gehalten aangetoond. Het aangetoonde gehalte aan minerale olie 

(280 mg/kg d.s.) in MM-01 (boring 20 + 22) overschrijdt de achtergrondwaarde, maar 

blijft beneden de tussenwaarde. Vluchtige aromaten zijn niet verhoogd aangetoond. 

 

Analytisch zijn in het grondwater, ter plaatse van de pomp/tankinstallatie (M-01 t/m M-

04), geen gehalten aan minerale olie, vluchtige aromaten, MtBE en/of EtBE aangetoond 

boven de streefwaarden en/of adviesnormen.  

4.2 Conclusies en aanbevelingen 

 

Zintuiglijk zijn in de vaste bodem geen oliecomponenten waargenomen. Zintuiglijk zijn in 

de vaste bodem lichte tot matige puinbijmengingen waargenomen. 

 

In de vaste bodem, ter plaatse van de vulpunten en vloeistofdichte vloer, zijn analytisch 

licht verhoogde gehalten aan minerale olie aangetoond. De aangetoonde gehalten 

overschrijden de achtergrondwaarden, maar vormen geen aanleiding tot nader 

bodemonderzoek. Vluchtige aromaten zijn niet in verhoogde gehalten aangetoond. 

Analytisch zijn in de vaste bodem op de overige onderzochte deellocaties, geen gehalten 

aan oliecomponenten aangetoond boven de achtergrondwaarden.  

 

Analytisch zijn in het grondwater geen gehalten aan oliecomponenten aangetoond boven 

de streefwaarden en/of adviesnormen. 

 

Op basis van de onderzoeksresultaten is de actuele bodemkwaliteit afdoende vastgelegd en 

bestaan, vanuit milieuhygiënisch oogpunt, geen bezwaren voor de voorgenomen 

exploitatiebeëindiging. 



 

 

BIJLAGE 1 

 

Topografisch en kadastraal overzicht 



Omgevingskaart Klantreferentie: 150507

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object MEEDEN G 864

Hereweg 167, 9651 AE MEEDEN

CC-BY Kadaster.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 150507

12345

25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 27 augustus 2015
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
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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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BIJLAGE 2 

 

Boorbeschrijvingen 



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



Projectnummer: 150507

Projectnaam: NUL Hereweg 167 Meeden

Boring: 1 boormeester R. Velderman
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olie-water reactie, 
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Zand, matig fijn, 
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olie-water reactie, 
geel, Edelmanboor
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Zand, matig fijn, 
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Boring: 2 boormeester R. Velderman
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-400

Boring: 3 boormeester R. Velderman
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Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sporen 
puin, geen 
olie-water reactie, 
bruingeel, 
Edelmanboor
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Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, Edelmanboor
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zwak siltig, geen 
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geel, Zuigerboor

-400

Boring: 4 boormeester R. Velderman

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1

2

tegel0

-7

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, Edelmanboor

-110

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
puinhoudend, 
geen olie-water 
reactie, geelbruin, 
Edelmanboor

-200

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, Edelmanboor

-300

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, Zuigerboor

-400

Boring: 5 boormeester R. Velderman

0

50

100

1

tegel0

-7

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, sporen 
puin, geen 
olie-water reactie, 
grijsbruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 6 boormeester R. Velderman

0

50

100

1

gras0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, sporen 
puin, sporen 
kolengruis, geen 
olie-water reactie, 
grijsbruin, 
Edelmanboor

-60

Zand, matig fijn, 
matig siltig, matig 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
grijsbruin, 
Edelmanboor

-100



Projectnummer: 150507

Projectnaam: NUL Hereweg 167 Meeden

Boring: 7 boormeester R. Velderman

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, sporen 
puin, geen 
olie-water reactie, 
bruin, 
Edelmanboor, 
gestaakt na 3x op 
beton

-60

Boring: 8 boormeester R. Velderman

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1

2

gras0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
geelbruin, 
Edelmanboor-50

Zand, matig fijn, 
matig siltig, matig 
humeus, zwak 
puinhoudend, 
geen olie-water 
reactie, bruin, 
Edelmanboor

-110

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geel, 
Edelmanboor

-300

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, Zuigerboor

-400

Boring: 9 boormeester R. Velderman

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1

2

gras0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
geelbruin, 
Edelmanboor-50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geel, 
Edelmanboor

-300

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, Zuigerboor

-400

Boring: 10 boormeester R. Velderman

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1

2

gras0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
geelbruin, 
Edelmanboor-50

Zand, matig fijn, 
matig siltig, matig 
humeus, zwak 
puinhoudend, 
geen olie-water 
reactie, bruin, 
Edelmanboor

-110

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geel, 
Edelmanboor

-300

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, Zuigerboor

-400

Boring: 11 boormeester R. Velderman

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1

2

gras0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
geelbruin, 
Edelmanboor-50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geel, 
Edelmanboor

-300

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, Zuigerboor

-400

Boring: 12 boormeester R. Velderman

0

50

100

1

gras0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, matig 
puinhoudend, 
geen olie-water 
reactie, bruin, 
Edelmanboor

-40

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, Edelmanboor-100



Projectnummer: 150507

Projectnaam: NUL Hereweg 167 Meeden

Boring: 13 boormeester R. Velderman

0

50

100

1

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, zwak 
grindhoudend, 
sporen puin, geen 
olie-water reactie, 
grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, sporen 
puin, geen 
olie-water reactie, 
grijsbruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 14 boormeester R. Velderman

0

50

100

150

200

250

1

2

tegel0

-7

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
grindhoudend, 
geen olie-water 
reactie, geel, 
Edelmanboor

-40

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, Edelmanboor

-90

Zand, matig fijn, 
matig siltig, matig 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
bruin, Edelmanboor

-130

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, Edelmanboor

-270

Boring: 15 boormeester R. Velderman

0

50

100

1

grind0-2

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
geelbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
bruingeel, 
Edelmanboor-100

Boring: 16 boormeester R. Velderman

0

50

100

150

200

250

1

2

tegel0

-7

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, Edelmanboor-40

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, Edelmanboor

-90

Zand, matig fijn, 
matig siltig, matig 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
bruin, Edelmanboor

-130

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, Edelmanboor

-270

Boring: 17 boormeester R. Velderman

0

50

100

150

200

250

1

2

klinker0

-7

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sporen 
puin, geen 
olie-water reactie, 
grijsgeel, 
Edelmanboor

-30

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, zwak 
puinhoudend, 
resten baksteen, 
geen olie-water 
reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-80

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
lichtbruin, 
Edelmanboor

-120

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, Edelmanboor

-250

Boring: 18 boormeester R. Velderman

0

1

klinker0

-10

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geelgrijs, 
Edelmanboor

-40



Projectnummer: 150507

Projectnaam: NUL Hereweg 167 Meeden

Boring: 19 boormeester R. Velderman

0

50

1

klinker0

-10

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, Edelmanboor

-50

Boring: 20 boormeester R. Velderman

0

1

klinker0

-10

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, Edelmanboor

-30

Boring: 21 boormeester R. Velderman

0

1

klinker0

-10

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, Edelmanboor

-30

Boring: 22 boormeester R. Velderman

0

1

klinker0

-10

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, Edelmanboor

-30

Boring: 23 boormeester R. Velderman

0

50

100

150

200

250

1

2

tegel0

-10

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sporen 
puin, geen 
olie-water reactie, 
bruingrijs, 
Edelmanboor

-40

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, zwak 
puinhoudend, 
resten baksteen, 
geen olie-water 
reactie, bruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, Edelmanboor

-250

Boring: 24 boormeester R. Velderman

0

1

klinker0

-10

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geelgrijs, 
Edelmanboor

-40



Projectnummer: 150507

Projectnaam: NUL Hereweg 167 Meeden

Boring: 25 boormeester R. Velderman

0

50

100

150

200

250

1

2

klinker0

-10

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sporen 
puin, geen 
olie-water reactie, 
bruingrijs, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, zwak 
puinhoudend, 
resten baksteen, 
geen olie-water 
reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor-130

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, Edelmanboor

-250



 

 

BIJLAGE 3 

 

Toetsingstabellen en analyserapporten vaste bodem en grondwater 

 



Toetsdatum: 27 augustus 2015 15:40BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

548005Certificaten

150507: NUL Hereweg 167 MeedenProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

1-01 og. tanks [steekbus]: .Monsteromschrijving

3255972Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.1% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@85.685.6%droogrest

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

1.10.650.2-< 0.18< 0.05mg/kg dsbenzeen

11055.10.2-< 0.18< 0.05mg/kg dsethylbenzeen

1.41.4mg/kg dsnaftaleen

3216.10.2-< 0.18< 0.05mg/kg dstolueen

< 0.18< 0.05mg/kg dsxyleen (ortho)

< 0.35< 0.1mg/kg dsxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

@0.210.21mg/kg dssom aromaten (BTEX)

178.7250.45-< 0.520.1mg/kg dssom xylenen (o/m/p)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

4-01 og. tanks [steekbus]: .Monsteromschrijving

3255973Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.1% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@84.384.3%droogrest

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

1.10.650.2-< 0.18< 0.05mg/kg dsbenzeen

11055.10.2-< 0.18< 0.05mg/kg dsethylbenzeen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

3216.10.2-< 0.18< 0.05mg/kg dstolueen

< 0.18< 0.05mg/kg dsxyleen (ortho)

< 0.35< 0.1mg/kg dsxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

@0.210.21mg/kg dssom aromaten (BTEX)

178.7250.45-< 0.520.1mg/kg dssom xylenen (o/m/p)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

6-01 leidingwerk [steekbus]: .Monsteromschrijving

3255974Monsterreferentie

Lutum/Humus

108.3% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@73.873.8%droogrest

Minerale olie

50002595190-8873mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

1.10.650.2-< 0.042< 0.05mg/kg dsbenzeen

11055.10.2-< 0.042< 0.05mg/kg dsethylbenzeen

0.910.91mg/kg dsnaftaleen

3216.10.2-< 0.042< 0.05mg/kg dstolueen

< 0.042< 0.05mg/kg dsxyleen (ortho)

< 0.084< 0.1mg/kg dsxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

@0.210.21mg/kg dssom aromaten (BTEX)

178.7250.45-< 0.130.1mg/kg dssom xylenen (o/m/p)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

9-01 og. tanks [steekbus]: .Monsteromschrijving

3255975Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.1% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@87.187.1%droogrest

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

1.10.650.2-< 0.18< 0.05mg/kg dsbenzeen

11055.10.2-< 0.18< 0.05mg/kg dsethylbenzeen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

3216.10.2-< 0.18< 0.05mg/kg dstolueen

< 0.18< 0.05mg/kg dsxyleen (ortho)

< 0.35< 0.1mg/kg dsxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

@0.210.21mg/kg dssom aromaten (BTEX)

178.7250.45-< 0.520.1mg/kg dssom xylenen (o/m/p)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

11-01 og. tanks [steekbus]: .Monsteromschrijving

3255976Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.1% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@88.388.3%droogrest

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

1.10.650.2-< 0.18< 0.05mg/kg dsbenzeen

11055.10.2-< 0.18< 0.05mg/kg dsethylbenzeen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

3216.10.2-< 0.18< 0.05mg/kg dstolueen

< 0.18< 0.05mg/kg dsxyleen (ortho)

< 0.35< 0.1mg/kg dsxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

@0.210.21mg/kg dssom aromaten (BTEX)

178.7250.45-< 0.520.1mg/kg dssom xylenen (o/m/p)

Pagina 5 van 10



Pagina 6 van 10

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

14-01 ontluchting/leidingen [steekbus]: .Monsteromschrijving

3255977Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.2% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@86.886.8%droogrest

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

1.10.650.2-< 0.18< 0.05mg/kg dsbenzeen

11055.10.2-< 0.18< 0.05mg/kg dsethylbenzeen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

3216.10.2-< 0.18< 0.05mg/kg dstolueen

< 0.18< 0.05mg/kg dsxyleen (ortho)

< 0.35< 0.1mg/kg dsxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

@0.210.21mg/kg dssom aromaten (BTEX)

178.7250.45-< 0.520.1mg/kg dssom xylenen (o/m/p)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

16-01 vulpunten [steekbus]: .Monsteromschrijving

3255978Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.4% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@87.087%droogrest

Minerale olie

500025951906.4 AW(NT)1200290mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

1.10.650.2-< 0.15< 0.05mg/kg dsbenzeen

11055.10.2-< 0.15< 0.05mg/kg dsethylbenzeen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

3216.10.2-< 0.15< 0.05mg/kg dstolueen

< 0.15< 0.05mg/kg dsxyleen (ortho)

< 0.29< 0.1mg/kg dsxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

@0.210.21mg/kg dssom aromaten (BTEX)

178.7250.45-< 0.440.1mg/kg dssom xylenen (o/m/p)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-01 pompeiland [steekbus]: 20-01+22-01Monsteromschrijving

3255979Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.1% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@91.191.1%droogrest

Minerale olie

500025951901.5 AW(IND)28057mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

1.10.650.2-< 0.18< 0.05mg/kg dsbenzeen

11055.10.2-< 0.18< 0.05mg/kg dsethylbenzeen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

3216.10.2-< 0.18< 0.05mg/kg dstolueen

< 0.18< 0.05mg/kg dsxyleen (ortho)

< 0.35< 0.1mg/kg dsxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

@0.210.21mg/kg dssom aromaten (BTEX)

178.7250.45-< 0.520.1mg/kg dssom xylenen (o/m/p)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

25-01 OBAS [steekbus]: .Monsteromschrijving

3255980Monsterreferentie

Lutum/Humus

104.1% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@81.581.5%droogrest

Minerale olie

50002595190-< 60< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

1.10.650.2-< 0.085< 0.05mg/kg dsbenzeen

11055.10.2-< 0.085< 0.05mg/kg dsethylbenzeen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

3216.10.2-< 0.085< 0.05mg/kg dstolueen

< 0.085< 0.05mg/kg dsxyleen (ortho)

< 0.17< 0.1mg/kg dsxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

@0.210.21mg/kg dssom aromaten (BTEX)

178.7250.45-< 0.260.1mg/kg dssom xylenen (o/m/p)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-02: bg. omgeving pompeiland: 18-01+19-01+21-01+24-01Monsteromschrijving

3255981Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.2% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@87.787.7%droogrest

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

x maal Achtergrondwaarde (Niet toepasbaar)x AW(NT)

x maal Achtergrondwaarde (Industrie)x AW(IND)

<= Achtergrondwaarde-
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Toetsdatum: 27 augustus 2015 15:35BoToVa 1.1.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

548000Certificaten

150507: NUL Hereweg 167 MeedenProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

M-01 [bestaande peilbuis]: .Monsteromschrijving

3255953Monsterreferentie

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.1µg/lxyleen (ortho)

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Oplosmiddelen

@< 1µg/lethyl-t-butylether (EtBE)

9400@< 1µg/lmethyl-t-butylether (MtBE)

Voldoet aan StreefwaardeToetsoordeel monster 3255953:
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ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

M-02 [bestaande peilbuis]: .Monsteromschrijving

3255954Monsterreferentie

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.1µg/lxyleen (ortho)

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Oplosmiddelen

@< 1µg/lethyl-t-butylether (EtBE)

9400@1.8µg/lmethyl-t-butylether (MtBE)

Voldoet aan StreefwaardeToetsoordeel monster 3255954:
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ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

M-03 [bestaande peilbuis]: .Monsteromschrijving

3255955Monsterreferentie

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.25.0 S< 1µg/lbenzeen

150774-< 1µg/lethylbenzeen

7035.0050.0110 S< 0.1µg/lnaftaleen

3001536-< 1µg/lstyreen

1000503.57-< 1µg/ltolueen

< 0.5µg/lxyleen (ortho)

< 1µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.25.0 S1µg/lsom xylenen

Oplosmiddelen

@< 5µg/lethyl-t-butylether (EtBE)

9400@< 5µg/lmethyl-t-butylether (MtBE)

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 3255955:
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ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

M-04 [bestaande peilbuis]: .Monsteromschrijving

3255956Monsterreferentie

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.210 S< 2µg/lbenzeen

150774-< 2µg/lethylbenzeen

7035.0050.0120 S< 0.2µg/lnaftaleen

3001536-< 2µg/lstyreen

1000503.57-< 2µg/ltolueen

< 1µg/lxyleen (ortho)

< 2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.210 S2µg/lsom xylenen

Oplosmiddelen

@< 10µg/lethyl-t-butylether (EtBE)

9400@< 10µg/lmethyl-t-butylether (MtBE)

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 3255956:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-

x maal Streefwaardex S
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Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 150507: NUL Hereweg 167 Meeden
Ons kenmerk : Project 548005
Validatieref. : 548005_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : OIJG-GIDL-KQJT-CVEB
Bijlage(n) : 5 tabel(len) + 3 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 11 augustus 2015

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 85,6 84,3 73,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) < 0,1 < 0,1 8,3

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 73

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S ethylbenzeen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S naftaleen mg/kg ds 1,4 < 0,05 0,91
S tolueen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S xyleen (ortho) mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S xyleen (som m+p) mg/kg ds < 0,10 < 0,10 < 0,10

S som xylenen (o/m/p) mg/kg ds 0,10 0,10 0,10

Tabel 1 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 548005
Project omschrijving : 150507: NUL Hereweg 167 Meeden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
3255972 = 1-01 og. tanks [steekbus]: .
3255973 = 4-01 og. tanks [steekbus]: .
3255974 = 6-01 leidingwerk [steekbus]: .

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015
Ontvangstdatum opdracht : 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015
Startdatum : 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015
Monstercode : 3255972 3255973 3255974
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: OIJG-GIDL-KQJT-CVEB Ref.: 548005_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 87,1 88,3 86,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) < 0,1 < 0,1 0,2

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S ethylbenzeen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S tolueen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S xyleen (ortho) mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S xyleen (som m+p) mg/kg ds < 0,10 < 0,10 < 0,10

S som xylenen (o/m/p) mg/kg ds 0,10 0,10 0,10

Tabel 2 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 548005
Project omschrijving : 150507: NUL Hereweg 167 Meeden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
3255975 = 9-01 og. tanks [steekbus]: .
3255976 = 11-01 og. tanks [steekbus]: .
3255977 = 14-01 ontluchting/leidingen [steekbus]: .

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015
Ontvangstdatum opdracht : 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015
Startdatum : 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015
Monstercode : 3255975 3255976 3255977
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: OIJG-GIDL-KQJT-CVEB Ref.: 548005_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 87,0 91,1 81,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,4 < 0,1 4,1

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 290 57 < 35

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S ethylbenzeen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S tolueen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S xyleen (ortho) mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S xyleen (som m+p) mg/kg ds < 0,10 < 0,10 < 0,10

S som xylenen (o/m/p) mg/kg ds 0,10 0,10 0,10

Tabel 3 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 548005
Project omschrijving : 150507: NUL Hereweg 167 Meeden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
3255978 = 16-01 vulpunten [steekbus]: .
3255979 = MM-01 pompeiland [steekbus]: 20-01+22-01
3255980 = 25-01 OBAS [steekbus]: .

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015
Ontvangstdatum opdracht : 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015
Startdatum : 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015
Monstercode : 3255978 3255979 3255980
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: OIJG-GIDL-KQJT-CVEB Ref.: 548005_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1
S soort artefact nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 87,7
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,2

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35

Tabel 4 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 548005
Project omschrijving : 150507: NUL Hereweg 167 Meeden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
3255981 = MM-02: bg. omgeving pompeiland: 18-01+19-01+21-01+24-01

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/08/2015
Ontvangstdatum opdracht : 05/08/2015
Startdatum : 05/08/2015
Monstercode : 3255981
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: OIJG-GIDL-KQJT-CVEB Ref.: 548005_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Tabel 5 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 548005
Project omschrijving : 150507: NUL Hereweg 167 Meeden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OIJG-GIDL-KQJT-CVEB Ref.: 548005_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 3255974
Project omschrijving : 150507: NUL Hereweg 167 Meeden
Uw referentie : 6-01 leidingwerk [steekbus]: .
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 16 %
2) fractie C19 - C29 20 %
3) fractie C29 - C35 56 %
4) fractie C35 -< C40 8 %

minerale olie gehalte: 73 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 3

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OIJG-GIDL-KQJT-CVEB Ref.: 548005_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 3255978
Project omschrijving : 150507: NUL Hereweg 167 Meeden
Uw referentie : 16-01 vulpunten [steekbus]: .
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 4 %
2) fractie C19 - C29 30 %
3) fractie C29 - C35 47 %
4) fractie C35 -< C40 19 %

minerale olie gehalte: 290 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 3

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OIJG-GIDL-KQJT-CVEB Ref.: 548005_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 3255979
Project omschrijving : 150507: NUL Hereweg 167 Meeden
Uw referentie : MM-01 pompeiland [steekbus]: 20-01+22-01
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 38 %
2) fractie C19 - C29 61 %
3) fractie C29 - C35 <1 %
4) fractie C35 -< C40 <1 %

minerale olie gehalte: 57 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 3

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OIJG-GIDL-KQJT-CVEB Ref.: 548005_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3030 prestatieblad 1

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 548005
Project omschrijving : 150507: NUL Hereweg 167 Meeden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OIJG-GIDL-KQJT-CVEB Ref.: 548005_certificaat_v1



Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 150507: NUL Hereweg 167 Meeden
Ons kenmerk : Project 548000
Validatieref. : 548000_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : ALPU-IINP-HEOR-GUKL
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 10 augustus 2015

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50 < 50 < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 1
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 1
S naftaleen µg/l < 0,02 < 0,02 < 0,1
S styreen µg/l < 0,2 < 0,2 < 1
S tolueen µg/l < 0,2 < 0,2 < 1
S xyleen (ortho) µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,5
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2 < 0,2 < 1

S som xylenen µg/l 0,2 0,2 1

Organische parameters - overig
Oplosmiddelen:
S ethyl-t-butylether (EtBE) µg/l < 1,0 < 1,0 < 5
S methyl-t-butylether (MtBE) µg/l < 1,0 1,8 < 5

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 548000
Project omschrijving : 150507: NUL Hereweg 167 Meeden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
3255953 = M-01 [bestaande peilbuis]: .
3255954 = M-02 [bestaande peilbuis]: .
3255955 = M-03 [bestaande peilbuis]: .

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015
Ontvangstdatum opdracht : 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015
Startdatum : 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015
Monstercode : 3255953 3255954 3255955
Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: ALPU-IINP-HEOR-GUKL Ref.: 548000_certificaat_v1



Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 2
S ethylbenzeen µg/l < 2
S naftaleen µg/l < 0,2
S styreen µg/l < 2
S tolueen µg/l < 2
S xyleen (ortho) µg/l < 1
S xyleen (som m+p) µg/l < 2

S som xylenen µg/l 2

Organische parameters - overig
Oplosmiddelen:
S ethyl-t-butylether (EtBE) µg/l < 10
S methyl-t-butylether (MtBE) µg/l < 10

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 548000
Project omschrijving : 150507: NUL Hereweg 167 Meeden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
3255956 = M-04 [bestaande peilbuis]: .

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/08/2015
Ontvangstdatum opdracht : 05/08/2015
Startdatum : 05/08/2015
Monstercode : 3255956
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: ALPU-IINP-HEOR-GUKL Ref.: 548000_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : M-03 [bestaande peilbuis]: .
Monstercode : 3255955

Opmerking(en) bij resultaten:
ethyl-t-butylether (EtBE): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
methyl-t-butylether (MtBE): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som xylenen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
benzeen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
ethylbenzeen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
naftaleen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
styreen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
tolueen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
xyleen (ortho): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
xyleen (som m+p): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Uw referentie : M-04 [bestaande peilbuis]: .
Monstercode : 3255956

Opmerking(en) bij resultaten:
ethyl-t-butylether (EtBE): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
methyl-t-butylether (MtBE): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som xylenen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
benzeen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
ethylbenzeen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
naftaleen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
styreen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
tolueen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
xyleen (ortho): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
xyleen (som m+p): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 548000
Project omschrijving : 150507: NUL Hereweg 167 Meeden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ALPU-IINP-HEOR-GUKL Ref.: 548000_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Ethyl-t-butylether (EtBE) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Methyl-t-butylether (MtBE) : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 548000
Project omschrijving : 150507: NUL Hereweg 167 Meeden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ALPU-IINP-HEOR-GUKL Ref.: 548000_certificaat_v1
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Toetsingskader 

  



 
 

 1

 

              Toetsingskader vaste bodem en grondwater 
 
 
Circulaire bodemsanering 2009 per 1 juli 2013: Streefwaarden grondwater, Interventiewaarden 

bodemsanering, Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging, bodemtypecorrectie en 

meetvoorschriften.  
 

Bron:  Het toetsingskader is afkomstig uit de “Circulaire bodemsanering 2009 per juli 2013” 

 (staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675). 
 

In deze bijlage zijn in tabel 1 streefwaarden grondwater en interventiewaarden voor zowel grond als grondwater 

opgenomen. In tabel 2 zijn indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV’s) en indien beschikbaar 

streefwaarden voor grondwater opgenomen. Voorafgaande aan deze tabel is een toelichting op de INEV’s 

opgenomen. Deze bijlage eindigt met de formules voor bodemtypecorrectie en instructies voor de toepassing.  

 

A: Streefwaarden grondwater en interventiewaarden bodemsanering  
 

Streefwaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande 

van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. De getallen voor de streefwaarde grondwater zijn één op één 

overgenomen uit de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (2000). De streefwaarden 

zijn afgeleid binnen het project Integrale Normstelling Stoffen (INS) en zijn in december 1997 gepubliceerd 

(Ministerie van VROM, Integrale Normstelling Stoffen, Milieukwaliteitsnormen bodem, water, lucht, 1997). 

Met enkele uitzonderingen zijn de INS-streefwaarden overgenomen. De INS-streefwaarden zijn zoveel mogelijk 

risico-onderbouwd en gelden voor individuele stoffen. Voor metalen wordt er onderscheid gemaakt tussen diep 

en ondiep grondwater. Reden hiervoor is het verschil in achtergrondconcentraties tussen diep en ondiep 

grondwater. Als grens tussen diep en ondiep grondwater wordt een arbitraire grens van 10 m gebruikt. Hierbij 

dient te worden opgemerkt dat deze grens indicatief is. Indien informatie voorhanden is dat een andere grens 

aannemelijk is voor de te beoordelen locatie, dan kan een andere grens genomen worden. Hierbij valt te denken 

aan informatie over de grens tussen het freatische grondwater en het eerste watervoerend pakket.  

• Voor ondiep grondwater (< 10 m) zijn de MILBOWA-waarden als streefwaarden overgenomen. Deze zijn 

gebaseerd op achtergrondconcentraties en gelden hierbij als handreiking. 

• Voor diep grondwater (> 10 m) worden de in INS voorgestelde streefwaarden overgenomen. Dit betekent 

dat de streefwaarde bestaat uit de van nature aanwezige achtergrondconcentratie (AC) plus de 

Verwaarloosbare Toevoeging. Hierbij worden de in INS opgenomen achtergrondconcentraties als 

handreiking gegeven.  
 

In beide gevallen geldt dat de gegeven achtergrondconcentratie als handreiking moet worden gezien. Indien 

informatie voorhanden is over de locale achtergrondconcentratie dan kan deze in combinatie met de 

Verwaarloosbare Toevoeging als streefwaarde worden gebruikt. Meer informatie over achtergrondconcentraties 

van metalen in verschillende gebieden in Nederland is te vinden in RIVM-rapport nummer 711701017.  

 

De interventiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft 

voor de mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Ze zijn representatief voor 

het verontreinigingsniveau waarboven sprake is van een geval van ernstige (bodem)verontreiniging. De 

interventiewaarden grond voor de eerste tranche stoffen zijn geëvalueerd. Er zijn nieuwe voorstellen voor 

interventiewaarden gedaan die zijn opgenomen in tabel 7.1 van het RIVM-rapport 711701023 (febr 2001). Voor 

een aantal stoffen van de eerste tranche zijn de nieuw voorgestelde interventiewaarden op basis van 

beleidsmatige overwegingen aangepast. De normaan-passingen zijn beschreven in het NOBO-rapport: VROM, 

2008: NOBO: Normstelling en bodemkwali-teitsbeoordeling. Onderbouwing en beleidsmatige keuzes voor de 

bodemnormen in 2005, 2006 en 2007. De interventiewaarden grond voor de andere tranches zijn niet 

geëvalueerd en blijven gelijk aan de interventiewaarden grond zoals opgenomen in de Circulaire streefwaarden 

en interventiewaarden bodemsanering (2000). De interventiewaarden grond gelden voor droge bodem. Voor 

bodems of oevers van een oppervlaktewaterlichaam zijn aparte interventiewaarden opgesteld die zijn opgeno-

men in de Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 20 december 2007, nr. 247). De interventiewaarden 

grondwater zijn niet herzien en overgenomen uit de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden 

bodemsanering (2000).      
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Tabel 1: Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater 

gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum) 

Stofnaam 

Streefwaarde Landelijke achter-

grond concentratie 

Streefwaarde Interventiewaarden 

ondiep diep (AC) diep (incl. AC) 

  (<10 m –mv) (>10 m –mv) (>10 m –mv) 

grondwater 7    

(�g/l) 

grondwater          

(�g/l) 

grondwater 7  

(�g/l) 

grond 

(mg/kg d.s.) 

grondwater 

(�g/l) 

1. Metalen 
Antimoon - 0,09 0,15 22 20 

Arseen 10 7 7,2 76 60 

Barium 50 200 200 - 8 625 

Cadmium 0,4 0,6 0,06 13 6 

Chroom 1 2,4 2,5 - 30 

Chroom III - - - 180 - 

Chroom VI - - - 78 - 

Kobalt 20 0,6 0,7 190 100 

Koper 15 1,3 1,3 190 75 

Kwik 0,05 - 0,01 - 0,3 

Kwik (anorganisch) - - - 36 - 

Kwik (organisch) - - - 4 - 

Lood 15 1,6 1,7 530 75 

Molybdeen 5 0,7 3,6 190 300 

Nikkel 15 2,1 2,1 100 75 

Zink 65 24 24 720 800 

 

Streefwaarde Interventiewaarden 

grondwater 
7  

(�g/l) grond grondwater 

2. Overige anorganische stoffen 
Chloride (mg CL/l)       100 mg/l -  

Cyanide (vrij) 5 20 1.500 

Cyanide (complex) 10 50 1.500 

Thiocyanaat - 20 1.500 

3. Aromatische verbindingen 
Benzeen 0,2 1,1 30 

Ethylbenzeen 4 110 150 

Tolueen 7 32 1000 

Xylenen (som) 1 0,2 17 70 

Styreen (vinylbenzeen) 6 86 300 

Fenol 0,2 14 2000 

Creosolen (som) 1 0,2 13 200 

4. PAK’s 
Naftaleen 0,01   - 70 

Fenantreen 0,003* - 5 

Antraceen 0,0007* - 5 

Fluorantheen 0,003 - 1 

Chryseen 0,003* - 0,2 

Benzo(a)antraceen 0,0001* - 0,5 

Benzo(a)pyreen 0,0005* - 0,05 

Benzo(k)fluorantheen  0,0004* - 0,05 

Indeno(1,2,3cd)pyreen 0,0004* - 0,05 

Benzo(ghi)peryleen 0,0003 - 0,05 

PAK’s (totaal) (som 10)1 - 40 - 

5. Gechloreerde Koolwaterstoffen 

A: (vluchtige) koolwaterstoffen  
Monochlooretheen (Vinylchloride)2 0,01 0,1  5 

Dichloormethaan  0,01  3,9  1.000 

1,1-dichloorethaan  7  15  900 

1,2-dichloorethaan 7  6,4  400 

1,1-dichlooretheen2   0,01  0,3  10 

1,2-dichlooretheen (som)1 0,01  1  20 

Dichloorpropanen (som)1 0,8  2  80 

Trichloormethaan  (chloroform)  6  5,6  400 

1,1,1-trichloorethaan  0,01  15  300 

1,1,2-trichloorethaan  0,01  10  130 

Trichlooretheen  (Tri)  24  2,5  500 

Tetrachloormethaan  (Tetra)  0,01  0,7  10 
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Tabel 1: Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater 

Tetrachlooretheen  (Per)  0,01  8,8  40 

 

Streefwaarde Interventiewaarden 

grondwater 
7  

(�g/l) grond grondwater 

5. Gechloreerde Koolwaterstoffen (vervolg) 

b. chloorbenzenen5
    

Monochloorbenzeen  7  15  180 

Dichloorbenzenen (som)1  3  19  50 

Trichloorbenzenen (som)1  0,01  11  10 

Tetrachloorbenzenen (som)1  0,01  2,2  2,5 

Pentachloorbenzenen  0,003  6,7  1 

Hexachloorbenzeen  0,00009*  2,0  0,5 

c. chloorfenolen5  
Monochloorfenolen(som)1 0,3  5,4  100 

Dichloorfenolen(som)1  0,2  22  30 

Trichloorfenolen(som)1  0,03*  22  10 

Tetrachloorfenolen(som)1  0,01*  21  10 

Pentachloorfenol  0,04*  12  3 

d. polychloorbifenylen (PCB’s)  
PCB’s (som 7) 1 0,01*  1  0,01 

e. Overige gechl. koolwaterstoffen  
Monochlooranilinen (som)1  -  50  30 

Dioxine (som I-TEQ)1 -  0,00018  nvt6 

Chloornaftaleen (som)1  -  23  6 

6. Bestrijdingsmiddelen  
a.organochloorbestrijdingsmiddelen    
Chloordaan (som)1  0,02 ng/l*  4  0,2 

DDT (som)1  - 1,7 - 

DDE (som)1  - 2,3 - 

DDD (som)1 - 34 - 

DDT/DDE/DDD (som)1  0,004 ng/l*  -  0,01 

Aldrin  0,009 ng/l*  0,32 - 

Dieldrin  0,1 ng/l* - - 

Endrin  0,04 ng/l*  - - 

Drins (som)1  -  4  0,1 

�-endosulfan  0,2 ng/l*  4  5 

�-HCH  33 ng/l  17  - 

�-HCH  8 ng/l  1,6 - 

�-HCH (lindaan)  9 ng/l  1,2  - 

HCH-verbindingen (som)1 0,05  -  1 

Heptachloor  0,005 ng/l* 4  0,3 

Heptachloorepoxide (som)1  0,005 ng/l*  4  3 

b. organofosforpesticiden  
-    

c. organotin bestrijdingsmiddelen  
Organotinverbindingen (som)1  0,05* – 16 ng/l 2,5  0,7 

d.chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden  
MCPA  0,02  4  50 

e. overige bestrijdingsmiddelen  
Atrazine  29 ng/l  0,71  150 

Carbaryl  2 ng/l*  0,45  50 

Carbofuran  2 9 ng/l 0,017  100 

7. Overige stoffen 
Asbest3  -  100  - 

Cyclohexanon  0,5  150  15.000 

Dimethyl ftalaat  -  82 - 

Diethyl ftalaat  -  53 - 

Di-isobutyl ftalaat  -   17 - 

Dibutyl ftalaat  -   36 - 

Butyl benzylftalaat  -   48  - 

Dihexyl ftalaat  -   220 - 

Di(2-ethylhexyl)ftalaat  -   60 - 

Ftalaten (som)1  0,5  - 5 

Minerale olie4  50  5.000  600 

Pyridine  0,5  11  30 

Tetrahydrofuran  0,5  7  300 

Tetrahydrothiofeen  0,5  8,8  5.000 

Tribroommethaan (bromoform)  -  75  630 

 



 
 

 4

 

Toelichting voetnoten tabel 1  
 

* Getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt. 
 

1
 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit 

(VROM, 2007). Bij het berekenen van een somwaarde worden voor de individuele componenten de resultaten < 

vereiste rapportagegrens AS3000 vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de 

berekende waarde het resultaat < vereiste rapportagegrens AS3000 hebben, mag de beoordelaar ervan uit gaan 

dat de kwaliteit van de grond of het grondwater voldoet aan de van toepassing zijnde normwaarde. Indien er voor 

een of meer individuele componenten een of meer gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, dan dient de 

berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook als 

gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens. Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van een 

berekende somwaarde waarin voor een of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7 

maal de rapportagegrens, heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te 

concluderen dat het betreffende monster niet in die mate is verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft. Dit 

geldt bijvoorbeeld als bij een meting van PAK in het grondwater alleen naftaleen in een licht verhoogde 

concentratie is aangetoond en de overige PAK een waarde ‘< vereiste rapportagegrens AS3000’ hebben. Voor 

die overige PAK worden dan relatief hoge gehalten berekend (door de vermenigvuldiging met 0,7), waarvan kan 

worden onderbouwd dat die gehalten niet in het grondwater aanwezig zullen zijn gezien de immobiliteit van de 

betreffende stoffen.  
 

2 
De Interventiewaarde voor grond voor deze stoffen is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium 

reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader worden onderzocht. Bij het 

aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond moet tevens het grondwater worden onderzocht. 
 

3
 Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest). 

 

4
 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van verontreiniging 

met mengsels (bijvoorbeeld benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan 

aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen te worden bepaald. Met deze somparameter is om 

praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie wordt bestudeerd.  
 

5
 Voor grondwater zijn effecten van PAK’s, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de 

individuele interventiewaarde, optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 

0,5 x interventiewaarde stof B). Dit betekent dat een somformule gebruikt moet worden om te beoordelen of van 

overschrijding van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van overschrijding van de interventiewaarde voor 

de som van een groep stoffen indien �(Ci/Ii) >1, waarbij Ci = gemeten concentratie van een stof uit een 

betreffende groep en Ii = interventiewaarde voor de betreffende stof uit de betreffende groep.  
 

6 
Voor grondwater is er een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging. 

 

7 
De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit 

betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden 

gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van 

een strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het 

beoordelen van het meetresultaat ‘< rapportagegrens AS3000’ mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit 

van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert 

(zonder < teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de 

vereiste rapportagegrens AS3000. 
 

8 
De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan 

het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte 

van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis 

van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. Deze voormalige interventiewaarde is op 

dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarden voor de meeste andere metalen en is voor barium 

inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 190 mg/kg d.s.  
 

9 
Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft (hoger dan de 

rapportagegrens AS3000), dan dient de betreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 

0,7. De zo verkregen waarde (of hiermee berekende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijnde 

normwaarde. Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van een zeer sterk 

verontreinigd monster of een monster met afwijkende samenstelling. Het zo verkregen toetsingsresultaat heeft 

geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende 

monster niet goed kan worden beoordeeld.  
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B: Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV’S) 
 

Voor de stoffen in tabel 2 zijn indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging opgenomen. Het betreffen 

stoffen van de tweede, derde en vierde tranche afleiding interventiewaarden. Op basis van twee redenen is een 

indicatief niveau voor ernstige verontreiniging aangegeven en geen interventiewaarde:  

1. er zijn geen gestandaardiseerde meet- en analysevoorschriften beschikbaar of binnenkort te verwachten;  

2. de ecotoxicologische onderbouwing van de interventiewaarde is niet aanwezig of minimaal en in het laatste 

geval lijkt het erop dat de ecotoxicologische effecten kritischer zijn dan de humaan-toxicologische effecten. 

De ecotoxicologische onderbouwing dient te voldoen aan de volgende criteria:  

a. er dienen minimaal 4 toxiciteitsgegevens beschikbaar te zijn voor minimaal twee taxonomische groepen;  

b. voor metalen dienen alle gegevens betrekking te hebben op het compartiment bodem;  

c. voor organische stoffen mogen maximaal twee gegevens via evenwichtspartitie uit gegevens voor het 

compartiment water zijn afgeleid;  

d. er dienen minimaal twee gegevens voor individuele soorten beschikbaar te zijn.  

 

Indien aan een of meerdere van deze criteria niet is voldaan en indien ecotoxicologische effecten kritischer zijn 

dan humaantoxicologische effecten, wordt volstaan met het vaststellen van een indicatief niveau voor ernstige 

verontreiniging. De indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid dan de interventiewaarden. De 

status van de indicatieve niveaus is daarom niet gelijk aan de status van de interventiewaarde. Over- of 

onderschrijding van de indicatieve niveaus heeft derhalve niet direct consequenties voor wat betreft het nemen 

van een beslissing over de ernst van de verontreiniging door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag dient 

daarom naast de indicatieve niveaus ook andere overwegingen te betrekken bij de beslissing of er sprake is van 

ernstige verontreiniging. Hierbij kan gedacht worden aan:  

• nagaan of er op basis van andere stoffen sprake is van ernstige verontreiniging en spoed tot saneren. Op 

verontreinigde locaties komen vaak meerdere stoffen tegelijk voor. Indien voor andere stoffen wel 

interventiewaarden zijn vastgesteld kan op basis van deze stoffen nagegaan worden of er sprake is van 

ernstige verontreiniging en spoed tot saneren. In zo’n geval is een risicoschatting voor de stoffen waarvoor 

slechts een indicatief niveau is aangegeven minder relevant. Indien op basis van andere stoffen geen sprake 

blijkt te zijn van ernstige verontreiniging en spoed tot saneren, is een risicoschatting voor de stoffen 

waarvoor slechts een indicatief niveau is aangegeven wel belangrijk;  

• een ad hoc bepaling van de actuele risico’s. Bij de bepaling van actuele risico’s ten behoeve van het 

vaststellen van de spoed tot saneren spelen naast toxicologische criteria ook andere locatiegebonden 

factoren een rol. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de blootstellingmogelijkheden, het gebruik van de locatie 

of de oppervlaktes van de verontreiniging. Dergelijke factoren kunnen vaak goed bepaald worden waardoor 

het ondanks de onzekerheid met betrekking tot de indicatieve niveaus toch mogelijk is een redelijke 

schatting van de actuele risico’s uit te voeren. Het verdient aanbeveling hierbij gebruik te maken van bio-

assays, omdat hiermee niet alleen de onzekerheden in de ecotoxicologische onderbouwing maar ook de 

onzekerheden ten gevolge van het gestandaardiseerde meet- en analysevoorschriften ontweken worden. 

• aanvullend onderzoek naar de risico’s van de stof. Er kunnen aanvullende toxiciteitexperimenten uitgevoerd 

worden om een betere schatting van de risico’s van de stof te kunnen maken.  
 
De INEV’s zijn niet geëvalueerd en blijven gelijk aan de INEV’s zoals opgenomen in de Circulaire 

streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (2000). Enkele voormalige interventiewaarden zijn 

omgezet in INEV’s. Dit wordt toegelicht in het NOBO-rapport: VROM, 2008, in druk: NOBO: Normstelling en 

bodemkwaliteitsbeoordeling. Onderbouwing en beleidsmatige keuzes voor de bodemnormen in 2005, 2006 en 

2007. Alleen voor MTBE is het INEV voor grondwater aangepast naar de waarde die is genoemd in de 

Circulaire zorgplicht Wbb bij MTBE- en ETBE-verontreinigingen (Staatscourant 18 december 2008, nr. 2139).  
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Tabel 2: Streefwaarden grondwater en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 
6
 

gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum) 

Stofnaam 

Streefwaarde Interventiewaarden 

grondwater 4 (�g/l) grond (mg/kg d.s.) grondwater (�g/l) 

ondiep4 diep4 
  

(<10 m –mv) (>10 m –mv) 

1. Metalen 
Beryllium  -  0,05*  30  15 

Seleen  -  0,07  100  160 

Tellurium  -  -  600  70 

Thallium  -  2*  15  7 

Tin  -  2,2*  900  50 

Vanadium  -  1,2  250  70 

Zilver  -  -  15  40 

 

Streefwaarde Interventiewaarden 

grondwater 
7  

(�g/l) grond (mg/kg d.s.) grondwater (�g/l) 

3. Aromatische verbindingen 
Dodecylbenzeen  -  1.000  0,02 

Aromatische oplosmiddelen1  -  200  150 

Dihydroxybenzenen (som)3  -  8 - 

Catechol (o-dihydroxybenzeen)  0,2  -  1.250 

Resorcinol (m-dihydroxybenzeen)  0,2  -  600 

Hydrochinon (p-dihydroxybenzeen)  0,2  -  800 

5. Gechloreerde Koolwaterstoffen 
Dichlooranilinen  -  50  100 

Trichlooranilinen  -  10  10 

Tetrachlooranilinen  -  30  10 

Pentachlooranilinen  -  10  1 

4-chloormethylfenolen  -  15  350 

Dioxine (som I-TEQ)2  -  nvt 5 0,001 ng/l 

6. Bestrijdingsmiddelen  
Azinfosmethyl  0,1 ng/l *  2  2 

Maneb  0,05 ng/l*  22  0,1 

7. Overige stoffen 
Acrylonitril  0,08  0,1  5 

Butanol  - 30 5.600 

butylacetaat  -  200  6.300 

Ethylacetaat  -  75  15.000 

Diethyleen glycol  -  270  13.000 

Ethyleen glycol  -  100  5.500 

Formaldehyde  -  0,1  50 

Isopropanol  -  220  31.000 

Methanol  -  30  24.000 

Methylethylketon  -  35  6.000 

Methyl-tert-buthyl ether (MTBE)  -  100  9.400 
 

Toelichting voetnoten tabel 2  
 

* Getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt. 
 

1 
Onder aromatische oplosmiddelen wordt een standaardmengsel van stoffen, aangeduid als ‘C9-aromatic 

naphta’ verstaan zoals gedefinieerd door de International Research and Development Corporation: o-xyleen 

3,2%, i-isopropylbenzeen 2,74%, n-propylbenzeen 3,97%, 1-methyl-4-ethylbenzeen 7,05%, 1-methyl-3-

ethylbenzeen 15,1%, 1-methyl-2-ethylbenzeen 5,44%, 1,3,5-trimethylbenzeen 8,37%, 1,2,4-trimethylbenzeen 

40,5%, 1,2,3-trimetylbenzeen 6,18% en > alkylbenzenen 6,19%.  
 

2
 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit 

(VROM, 2007). Bij het berekenen van een somwaarde worden voor de individuele componenten de resultaten < 

vereiste rapportagegrens AS3000 vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de 

berekende waarde het resultaat < vereiste rapportagegrens AS3000 hebben, mag de beoordelaar ervan uit gaan 

dat de kwaliteit van de grond of het grondwater voldoet aan de van toepassing zijnde normwaarde. Indien er voor 

een of meer individuele componenten een of meer gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, dan dient de 

berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook als 

gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens. Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van een 

berekende somwaarde waarin voor een of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7 

maal de rapportagegrens, heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te 

concluderen dat het betreffende monster niet in die mate is verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft.  
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3
 Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan: de som van catechol, resorcinol en hydrochinon.  

 

4 
De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit 

betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden 

gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van 

een strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het 

beoordelen van het meetresultaat ‘< rapportagegrens AS3000’ mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit 

van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert 

(zonder < teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de 

vereiste rapportagegrens AS3000.  
 

5 
Voor grond is er een interventiewaarde.  

 

6 
Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft (hoger dan de rapportage-

grens AS3000), dan dient de betreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo 

verkregen waarde (of hiermee berekende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. 

Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van een zeer sterk verontreinigd monster 

of een monster met afwijkende samenstelling. Het zo verkregen toetsingsresultaat heeft geen verplichtend 

karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende monster niet goed kan 

worden beoordeeld.  
 

C: Bodemtypecorrectie  
 

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de in de tabellen opgenomen waarden voor 

standaardbodem omgerekend naar de waarden voor de betreffende bodem gebruik makende van de gemeten 

gehalten aan organische stof en lutum. De omgerekende waarden kunnen vervolgens met de gemeten gehalten 

worden vergeleken.  
 

Metalen  

Bij de omrekening voor metalen kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule: 
 

(IW)b = (IW)sb x [{A + (B x % lutum) + (C x % organische stof)} / {A + (Bx25) + (C x 10)}]  
 

Waarin:  

(IW)b  =  interventiewaarde voor de te beoordelen bodem;  

(IW)sb  =  interventiewaarde voor standaardbodem;  

%lutum  = gemeten percentage lutum in de te beoordelen bodem. Voor bodem met een gemeten 

 lutumgehalte van minder dan 2% wordt met een lutumgehalte van 2% gerekend; 

% org. stof  = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem Voor bodem met een gemeten 

organisch stofgehalte van minder dan 2% wordt met een organisch stofgehalte van 2% gerekend;  

A, B, C   = stofafhankelijke constanten voor metalen (zie hieronder);  
 

Tabel 3: Stofafhankelijke constanten voor metalen: 

Stof 
 A  B C 

Arseen 15 0,4 0,4 

Barium 30 5 0 

Beryllium 8 0,9 0 

Cadmium 0,4 0,007 0,021 

Chroom 50 2 0 

Kobalt 2 0,28 0 

Koper 15 0,6 0,6 

Kwik 0,2 0,0034 0,0017 

Lood 50 1 1 

Nikkel 10 1 0 

Tin 4 0, 6 0 

Vanadium 12 1,2 0 

Zink 50 3 1,5 
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Organische verbindingen  

De interventiewaarden en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging voor organische verbindingen, zijn 

afhankelijk van het organische stofgehalte. Bij omrekening voor organische verbindingen, met uitzondering van 

PAK’s, kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule:  
 

(IW)b = (IW)sb x (% organische stof / 10)  
 

Waarin:  

(IW)b  = interventiewaarde voor de te beoordelen bodem;  

(IW)sb  = interventiewaarde voor standaardbodem;  

% org. stof  = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem. Voor bodems met 

gemeten percentage organische stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan 

2% worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden.  

 

PAK’s  

Voor interventiewaarde PAK’s wordt geen bodemtypecorrectie voor bodems met een organisch stofgehalte tot 

10% en bodems met een organisch stofgehalte boven de 30% toegepast. Voor bodems met een organisch 

stofgehalte tot 10% wordt een interventiewaarde van 40 mg/kg d.s. en voor bodems met een organisch 

stofgehalte vanaf 30% een interventiewaarde van 120 mg/kg d.s. gehanteerd. Tussen de 10% en 30% organische 

stof gehalte kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule: 
 

(IW)b = 40 x (% organische stof / 10) 
 

Waarin:  

(IW)b  = interventiewaarde voor de te beoordelen bodem 

% organische stof = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem.  

 

D: Meetvoorschriften  
 

De te hanteren analysemethoden zijn opgenomen in Bijlage L, behorende bij artikel 1.1 (versie 30 november 

2007) van de Regeling bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december 2007, nr. 247, pag 67.   
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Situatie met boringen en peilbuizen 
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datum 22-3-2018 

dossiercode   
 zaaknummer 

20180322-33-17409 
Z10083 

 

UITGANGSPUNTEN NOTITIE WATERTOETS - wateradvies 

U heeft het Waterschap Hunze en Aa's geïnformeerd over het plan Meeden - Tankstation 
door gebruik te maken van de digitale watertoets (www.dewatertoets.nl). De beantwoording 
van de vragen heeft er toe geleid dat de Normale procedure van de watertoets moet worden 
doorlopen. Dit houdt in dat het waterschap Hunze en Aa's een maatwerk wateradvies heeft 
opgesteld. 

PLAN: Meeden - Tankstation 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Algemene projectgegevens: 

Projectomschrijving:  
Betreft de realisatie van een tankstation 

Oppervlakte plangebied: 12.344 m²  
 
Toename verharding in plangebied: circa 1.200 in Landelijk gebied m² 

 

Figuur 1: ligging plangebied en waterhuishouding (blauw is hoofdwatergang, rood is 
schouwsloot, oranje is duiker). 



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

Aanvrager / initiatiefnemer: 

Jan-Jacob Posthumus 
Rho Adviseurs 
Druifstreek 72-C 
8911 LH Leeuwarden 
 
jan-jacob.posthumus@rho.nl 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gemeente Midden-Groningen: 

Linda Leewering 
0598-654704 
linda.leewering@midden-groningen.nl 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Waterschap Hunze en Aa's 

Geachte Jan-Jacob Posthumus, 

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. 

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 er naar 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 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 (nl. 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 wateradvies geeft het 
waterschap een maatwerkberekening voor de benodigde extra berging. 

U heeft aangegeven dat de toename van verhard oppervlak binnen dit plan ca. 1.200 m² 
bedraagt. Omdat het plangebied in landelijk gebied ligt, is er hiervoor geen compensatie van 
waterberging vereist. Wel moet voorkomen worden dat afstromend hemelwater lokaal 
overlast veroorzaakt. 

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

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: aan de 
noordzijde wordt gebruik gemaakt van een afwateringssloot die ter plaatse van het 
tankstation kan worden verbreed tot een waterpartij van voldoende omvang. Daarnaast 
liggen aan de zuidwestzijde afwaterings- en opvangmogelijkheden. 

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: - 

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: De te nemen maatregelen 
zullen voldoen aan de eisen vanuit de Wet milieubeheer/Activiteitenbesluit 

Op de vraag Hoe wordt in het plan het afvalwater en het hemelwater behandeld? is 
geantwoord: via een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar 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 a 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. 

De gemiddeld hoogste grondwaterstanden (GHG) in het plangebied liggen tussen de 0,60 en 
0,70 m beneden maaiveld.  

De gemiddeld laagste grondwaterstanden (GLG) in het plangebied liggen tussen de 1,10 en 
1,30 m beneden maaiveld. 

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: - 

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

Gemiddeld Hoogste Grondwaterstanden 
Om grondwateroverlast in woningen te voorkomen is een minimale ontwatering van 0,7 
meter minus het maaiveld nodig. In het plangebied Meeden - Tankstation 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. 

Infiltratie 
In het plangebied wordt de grondwaterstand lokaal beïnvloed door een neerwaartse 
grondwaterstroming (> 0.75 mm). Deze gebieden zijn meestal voldoende diep ontwaterd en 
bieden mogelijkheden om hemelwater in de bodem te infiltreren, mits er geen sprake is van 
ondiepe slecht doorlatende lagen. 

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

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 13% 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. 

Het plangebied ligt in het peilgebied Heereweg, dat een winterwaterpeil van NAP -0,8 m en 
een zomerwaterpeil van NAP -0,5 m heeft. Het is onderdeel van watersysteem Oldambt en 
watert via gemaal De Munte en gemaal Rozema in Termunterzijl af op de Eems.  

De drooglegging van het plangebied ligt rond de 1,20 tot 1,30 m.  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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: - 

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: - 



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

 graven of verleggen van watergangen: ja 
 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. 

 
Geraakte kaarten in plangebied voor thema watersysteem: 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hoofdwatergang 
Binnen het plangebied Meeden - Tankstation zijn hoofdwatergangen van het waterschap 
gelegen (zie figuur 1). Aan weerszijden van alle hoofdwatergangen ligt een 
beschermingszone van 5 meter breed. Deze beschermingszone is ter bescherming van de 
hoofdwatergang. Deze beschermingszone moet worden gerekend vanaf de insteek. De 
beschermingszone langs hoofdwatergangen moet vrij blijven van obstakels. Obstakels 
kunnen bijvoorbeeld zijn: heggen, afrastering, bomen, schuttingen, schuurtjes, verharde 
paden. Binnen deze beschermingszone is voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden 
een watervergunning nodig. In de Keur van het waterschap is aangegeven voor welke 
werkzaamheden een watervergunning noodzakelijk is. 

Schouwsloot 
Binnen het plangebied Meeden - Tankstation zijn schouwsloten gelegen (zie figuur 1). 
Schouwsloten zijn sloten die niet in eigendom zijn van het waterschap, maar wel een 
belangrijke functie vervullen voor de ontwatering. Om deze ontwateringsfunctie goed te laten 
vervullen is het van belang dat een schouwsloot schoon is. De eigenaren van de 
schouwsloot zijn verplicht de schouwsloot jaarlijks schoon te maken, het waterschap ziet hier 
op toe. Schouwsloten mogen niet zonder toestemming van het waterschap gedempt worden. 
Ook het profiel van een schouwsloot mag niet zonder toestemming gewijzigd worden. In de 
beleidsregel Dempingen van het waterschap is aangegeven onder welke voorwaarden 
demping mogelijk is. 

Duikers 
Binnen het plangebied Meeden - Tankstation zijn lange duikers gelegen (zie figuur 1). Bij de 
nadere uitwerking van de plannen en de inrichting dient rekening gehouden te worden met 
de ligging van deze duikers en de zonering rond deze duikers (5 meter breed). Binnen een 
zonering rond de lange duikers is het niet toegestaan zonder toestemming van het 
waterschap werkzaamheden uit te voeren in de bodem of bestemmingen te wijzigingen. 

 



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

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 2017 
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prov_incie N°°

Léâ’ïgëif 3 gronmgen -fr MEI 2018

Class
Aan burgemeester en wethouders

van de gemeente Midden-Groningen
Postbus 75

9600 AB HOOGEZAND

Datum : 3 mei 2018

Documentnr. : 2018-030496

Dossiernummer : K9898

Behandeld door : A.H. Wiechertjes
Telefoonnummer : (050)316 4779

Antwoord op

Bijlage

Onderwerp : Voorontwerp-bestemmingsplan "Meeden-Tankstation"

Geacht college,

Het door u op 1 mei 2018 aan de ambtelijke dienst van de provincie Groningen voor overleg toegezonden
bovenvermelde bestemmingsplan geeft mij geen aanleiding om opmerkingen te maken.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

R. Lander

Hoofd van de afdeling Ruimte en Samenleving

Martinikerkhof 1 2 Sint Jansstraat4 Postbusö10 Telefoon www. provinciegroningennl
9712 JG Groningen 9712 …Groningen 9700AP Groningen 050 3164911 info@provindegroningennl

De provincie Groningen werkt 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 & Communicatie: 050 3164160. BTW: NL0019.32.822.801 / KvK: 01182023! IBAN: NL84 ABMA 0446 0456 91 18101 ABNANL2A
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08]UNI2018 WAÎERSCHAP

Hunze en Aa’s
Class.No.

Gemeente Midden-Groningen Aquapark 5, Veendam

Mevrouw L. Leewering Postbus 195

Postbus 75 9640 AD Veendam

9600 AB HOOGEZAND Tel 0598-693800

www.hunzeenaas.nl

Uw brief e-mail van 01-05-2018 Datum 7 juni 2018

Ons kenmerk 210083/18-023490 Behandeld door Sander Dijk

Ondenrverp Reactie op voorontwerp Meeden - Doorkiesnummer 0598-693617

tankstation

Geachte mevrouw Leewering,

Op 1 mei jl. ontving ik van u het voorontwerp bestemmingsplan ’Meeden - Tankstation'. Helaas is

daarin niet het wateradvies van waterschap Hunze en Aa’s in opgenomen. Dit advies stuurde ik

Rho Adviseurs en de gemeente Midden-Groningen op 30 april toe. Ik verzoek u het plan voor het

onderdeel water aan te passen op basis van de toegezonden ”uitgangspuntennotitie watertoets”.

De belangrijkste punten uit het wateradvies zijn:
. Aanleg van watercompensatie is in principe niet nodig, omdat de toename van verhard

oppervlak binnen dit plan (1.200 m2) minder is dan de grens van 1.500 m2 waarboven dat

verplicht is. Desalniettemin is het goed wanneer binnen dit plan de toename van verhard

oppervlak wordt gecompenseerd met de aanleg van extra oppervlaktewater, zoals in het

voorontwerp is opgenomen. Voor deze specifieke locatie zou dan het creëren van 89 m3

waterberging voldoende zijn, waarbij de afvoer niet groter mag zijn dan 1.4 Ils/ha.

. Rond het gebied liggen schouw- en hoofdwatergangen. Bij aanpassing van die wateren geldt
de Keur van het waterschap. Hiervoor zijn algemene regels opgesteld.

. De gemiddeld hoogste grondwaterstanden liggen tussen de 0,6 en 0,7 m beneden maaiveld.

Hiermee dient rekening gehouden te worden bij ontwerp en aanleg.

Met vriendelijke groet,

Sander Dijk
Beleidsmedewerker Planvorming

Afdeling Beleid, Projecten en Laboratorium
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Linda Leewering

Van: Sorkale, Mark-Olaf <mark-olaf.sorkale@vrgroningen.nl>

Verzonden: woensdag 4 juli 2018 13:51

Aan: DIV; Linda Leewering

CC: Tolsma, Piet; Div; Jonge, Menno de; Overkempe, Raymond; 'Patrick van Lennep'

Onderwerp: bestemmingsplan 'Meeden - Tankstation', voorontwerp; advies VRG

Geacht college 

 

Op 2 mei jl. heeft Veiligheidsregio Groningen uw kennisgeving ontvangen met betrekking tot het voorontwerp 

bestemmingsplan ‘Meeden – Tankstation’ in uw gemeente. Dit in het kader van vooroverleg zoals bedoeld in artikel 

3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Hierbij stelt u Veiligheidsregio Groningen in de gelegenheid tot het 

uitbrengen van advies. 

 

Ontwikkeling 

Het bestemmingsplan maakt de verplaatsing mogelijk van een tankstation vanuit de kern Meeden naar een locatie 

buiten het dorp, direct oostelijk van de N33. In 2015 is ook al een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld voor 

deze bedrijfsverplaatsing. Dit plan is destijds voorgelegd aan de veiligheidsregio. 

 

Eerder gegeven advies 

Zowel Veiligheidsregio Groningen als de Omgevingsdienst Groningen(ODG) hebben destijds geadviseerd over het 

plan. (Kenmerk advies VRG: Z/15/004493, d.d. 11 september 2015; 21-09-2015 Kenmerk advies ODG: VTH/DMS, 

Liza-nummer 42404, d.d. 21 september 2015). De ODG heeft een integraal advies opgesteld waarin het advies van 

de VRG is opgenomen. 

 

Destijds is geconstateerd dat het aspect externe veiligheid relevant is voor dit plan. Vanwege de aanwezigheid van 

risicobronnen is een (beperkte) verantwoording van het groepsrisico verplicht. Het treffen van extra maatregelen 

bleek niet noodzakelijk. 

 

Advies 

Het voorontwerp bestemmingsplan bevat een paragraaf externe veiligheid (hoofdstuk 4.7). Deze is grotendeels 

gebaseerd op de adviezen van de VRG en de ODG en geeft een juiste beschrijving van de veiligheidssituatie. In de 

paragraaf wordt verwezen naar het integrale veiligheidsadvies van VRG/ODG uit 2015. De betreffende bijlage 

ontbreekt echter. Verder wordt voor de nummering van de sub paragrafen een afwijkende en derhalve verwarrende 

nummering gebruikt (5.7.1 - 5.7.7, terwijl het hoofdstuk 4 betreft.) 

-       De veiligheidsregio adviseert u om het integrale advies van VRG/ODG op te laten nemen als bijlage bij het 

bestemmingsplan en dit te vermelden in de paragraaf externe veiligheid van de toelichting.  

-       Verder adviseert de veiligheidsregio u om de foutieve nummering van de sub paragrafen te laten corrigeren. 

 

Veiligheidsregio Groningen kan verder instemmen met de conclusie van de verantwoording.  

-       De veiligheidsregio adviseert u om de verantwoording en de conclusie door uw college vast te laten stellen, 

bijvoorbeeld bij besluit. 

 

Veiligheidsregio Groningen ziet geen aanleiding u verder inhoudelijk advies te geven ten behoeve van het 

voorliggende plan. Het advies uit 2015 blijft onverkort van kracht.  

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u naar aanleiding van deze mail nog vragen heeft, 

kunt u contact opnemen met Mark-Olaf Sorkale van Team Specialistisch Advies. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mark-Olaf Sorkale 



2

Veiligheidsconsultant 

T: 088 162 4735 

E: mark-olaf.sorkale@vrgroningen.nl  

 

 
 
Postbus 66                            bezoekadres:  Sontweg 10 
9700 AB Groningen                                     9723 AT Groningen 
www.brandweergroningen.nl &  www.veiligheidsregiogroningen.nl  

 

Dit emailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Indien dit bericht niet voor u is bedoeld, wordt u vriendelijk verzocht 

de afzender hiervan op de hoogte te stellen door het bericht te retourneren en de inhoud niet te gebruiken. Aan dit bericht 

kunnen geen rechten worden ontleend. 
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1

Linda Leewering

 

Van: Drenth, Alfred [mailto:ADrenth@od-groningen.nl]  

Verzonden: dinsdag 22 mei 2018 11:53 
Aan: Linda Leewering 

Onderwerp: Reactie voorontwerp bestemmingsplan Meeden - Tankstation 

 

Geachte mevrouw Leewering, 

 

Het voorontwerp bestemmingsplan Meeden – Tankstation hebben wij beoordeeld ten aanzien van het aspect 

externe veiligheid en geeft ons geen aanleiding tot het maken van op- en of opmerkingen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

  Alfred Drenth 

 

Adviseur externe veiligheid 

 

Omgevingsdienst Groningen 

Afdeling Advies 

Lloydsweg 17  

9641 KJ Veendam 

Tel. 0598-788021  

adrenth@od-groningen.nl 
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Linda Leewering

Van: Maat, Marja ter [mailto:Marja.ter.Maat@tennet.eu]  

Verzonden: dinsdag 8 mei 2018 12:08 
Aan: Linda Leewering 

Onderwerp: RE: Vooroverleg BP Meeden - Tankstation 

 

Geachte mevrouw Leeuwering, 
  

Hartelijk dank voor de toezending van bovengenoemd plan. 

Binnen de grenzen van dit plan heeft TenneT noch bovengrondse-, noch ondergrondse hoogspanningsverbindingen 

in beheer. 

Wij hebben dan ook geen opmerkingen op genoemd plan en wensen u veel succes bij de verdere uitwerking 

hiervan. 

  

Met vriendelijke groeten / Kind regards / Mit freundlichen Grüßen 

Marja ter Maat 
Aanwezig ma/di/do/vrij 
  
Specialist Ondersteuning | afd. GSN-REM | Licensing | TenneT TSO B.V. 

Postbus 718, 6800 AS Arnhem | De Stroom 2, 7901 TE Hoogeveen 

T (026) 373 1179 | M (06) 2012 1013 | E marja.ter.maat@tennet.eu | I www.tennet.eu 
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Linda Leewering

Van: J.Teunissen@shell.com [mailto:J.Teunissen@shell.com]  

Verzonden: maandag 7 mei 2018 16:43 
Aan: Linda Leewering; waterschap@hunzeenaas.nl; ruimtelijkeplannen@vrgroningen.nl; omgevingsveiligheid@od-

groningen.nl; ro_oost@gasunie.nl; grondzaken-noord@tennet.eu 
CC: h.bosman@hunzeenaas.nl; Menno.deJonge@vrgroningen.nl 

Onderwerp: RE: Vooroverleg BP Meeden - Tankstation 

 

Geachte mevrouw Leewering, Beste Linda, 

 

Het voorontwerp bestemmingsplan “Meeden – Tankstation” hebben wij beoordeeld in relatie met onze activiteiten 

en geeft ons geen aanleiding tot het maken van op- en of aanmerkingen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 
 
Janny Mulder-Teunissen 
Adviseur Vergunningen & Omgevingsmanagement - asset Groningen 
Legal - Permits & Social Performance (LSUP/ON) 
 
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 04008869 
Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen 
Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen 
Tel: +31 (0)592 3 63220 
Mobiel: +31 (6) 53 92 51 06 
E-mail: j.teunissen@shell.com 
Internet: http://www.nam.nl 
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Nota van overlegreacties 

 

Bestemmingsplan Meeden - Tankstation 
 

 

Juli 2018 

 

 

1. Inleiding 
 

Aan de Hereweg 167 in Meeden staat al sinds jaar en dag een tankstation. Er is een initiatief 

binnengekomen voor de bouw van een nieuw tankstation, direct oostelijk van de N33. Het gaat hierbij 

om een bedrijfsverplaatsing van het huidige tankstation aan de Hereweg. Het nieuwe tankstation komt in 

de plaats van het huidige station. Het nieuwe tankstation is gepland aan de oostzijde van de Beneden 

Veensloot, schuin tegenover de bestaande carpoolplaats. Het gaat om een onbemande pomp met één 

pompeiland met aan weerszijden een tankplek. De tankplekken worden overdekt met een luifel. 

 

Binnen de regels van het geldende bestemmingsplan is het op de nieuwe locatie niet mogelijk om een 

tankstation te realiseren. Om de verplaatsing mogelijk te maken moet het bestemmingsplan dan ook 

worden aangepast. 

 

Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Meeden - Tankstation’ maakt de hiervoor beschreven verplaatsing 

van het tankstation in Meeden mogelijk. Het voorontwerpbestemmingsplan is voor overleg toegezonden 

aan de volgende instanties:  

  

- Provincie Groningen;   

- Waterschap Hunze en Aa’s; 

- Veiligheidsregio Groningen; 

- Omgevingsdienst Groningen; 

- Gasunie; 

- Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.; 

- Tennet. 

 

In het kader van het vooroverleg zijn 6 reacties ontvangen. In hoofdstuk 2 is een tabel opgenomen met 

een overzicht van de instanties die een reactie hebben ingediend. Een inhoudelijke weergave van de 

ingekomen reacties, voorzien van een gemeentelijke reactie en eventuele wijzigingen in het 

bestemmingsplan die daaruit voortkomen, zijn opgenomen in hoofdstuk 3. 
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2. Overzicht ingekomen reacties 

 
Nr. Datum ontvangst Organisatie Naam Adres 

1. 4 mei 2018 Provincie Groningen Dhr. A. H. Wiechertjes Postbus 610 

9700 AP 

GRONINGEN 

2. 7 mei 2018 Nederlandse Aardolie 

Maatschappij B.V. 

Mevr. J. Mulder-

Teunissen 

Postbus 28000 

9400 HH  

ASSEN 

3. 8 mei 2018 Tennet Mevr. M. ter Maat Postbus 718 

6800 AS  

ARNHEM 

4. 22 mei 2018 Omgevingsdienst 

Groningen 

Dhr. A. Drenth Lloydsweg 17 

9641 KJ  

VEENDAM 

5. 7 juni 2018 Waterschap Hunze en 

Aa’s 

Dhr. S. Dijk Postbus 195 

9640 AD 

VEENDAM 

6. 4 juli 2018 Veiligheidsregio 

Groningen 

Dhr. M. Sorkale Postbus 66 

9700 AB 

GRONINGEN 
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3. Ingekomen overlegreacties 
 

1 | Provincie Groningen 

 

Reactie 1:  Geen opmerkingen 

Het toegezonden bestemmingsplan geeft geen aanleiding om opmerkingen te maken.  

 

Gemeentelijke reactie 

Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

Conclusie 

De overlegreactie heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

 

2 | Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 

 

Reactie 1:  Geen op- en/of aanmerkingen 

Het voorontwerp bestemmingsplan geeft geen aanleiding tot het maken van op- en/of 

aanmerkingen.  

 

Gemeentelijke reactie 

Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

Conclusie 

De overlegreactie heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

 

3 | Tennet 

 

Reactie 1:  Geen op- en/of aanmerkingen 

Binnen de grenzen van het plan heeft Tennet geen bovengrondse- en ondergrondse 

hoogspanningsverbindingen in beheer. Tennet heeft geen opmerkingen op het plan. 

 

Gemeentelijke reactie 

Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

Conclusie 

De overlegreactie heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

 

4 | Omgevingsdienst Groningen 

 

Reactie 1:  Geen aanleiding tot het maken van op- en/of aanmerkingen 

Het voorontwerp bestemmingsplan is beoordeeld ten aanzien van het aspect externe 

veiligheid en geeft geen aanleiding tot het maken van op- en/of aanmerkingen. 

  

Gemeentelijke reactie 

Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

Conclusie 

De overlegreactie heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
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5. Waterschap Hunze en Aa’s 

 

Reactie 1:  Wateradvies is niet opgenomen 

Het wateradvies is niet opgenomen in het voorontwerp bestemmingsplan. Het waterschap 

verzoek het plan voor het onderdeel water aan te passen op basis van de toegezonden 

‘uitgangspuntennotitie watertoets’. 

 

Gemeentelijke reactie 

In het voorontwerp bestemmingsplan is de ‘voorlopige uitgangspunten notitie watertoets’ 

verwerkt.  Paragraaf 4.3 ‘Water’ wordt aangepast aan het definitieve wateradvies en deze 

wordt als bijlage aan het bestemmingsplan toegevoegd.  

 

Conclusie 

De overlegreactie is gegrond en heeft geleid tot aanpassing van de toelichting het 

bestemmingsplan. 

 

Reactie 2:  Aanleg watercompensatie is in principe niet nodig 

Aanleg van watercompensatie is in principe niet nodig, omdat de toename van verhard 

oppervlak binnen dit plan (1.200 m²) minder is dan de grens van 1.500 m² waarboven dat 

verplicht is. Desalniettemin is het goed wanneer binnen dit plan de toename van verhard 

oppervlak wordt gecompenseerd met de aanleg van extra oppervlaktewater, zoals in het 

voorontwerp is opgenomen. 

 

Gemeentelijke reactie 

Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

Conclusie 

De overlegreactie heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

 

Reactie 3:  Bij aanpassing van schouw- en hoofdwatergangen geldt de Keur 

Rond het gebied liggen schouw- en hoofdwatergangen. Bij aanpassing van die wateren 

geldt de Keur van het waterschap. Hiervoor zijn algemene regels opgesteld. 

 

Gemeentelijke reactie 

Deze informatie wordt meegenomen bij de verdere planontwikkeling. 

 

Conclusie 

De overlegreactie heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
 

Reactie 4:  Grondwaterstanden 

De gemiddeld hoogste grondwaterstanden liggen tussen de 0,6 en 0,7 m beneden 

maaiveld. Hiermee moet rekening gehouden worden bij ontwerp en aanleg. 

 

Gemeentelijke reactie 

Deze informatie wordt meegenomen bij de verdere planontwikkeling. 

 

Conclusie 

De overlegreactie heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
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6. Veiligheidsregio Groningen 

 

Reactie 1:  Integrale advies van VRG/ODG als bijlage opnemen bij het bestemmingsplan 

De Veiligheidsregio Groningen (VRG) en de Omgevingsdienst Groningen (ODG) hebben 

in 2015 reeds geadviseerd over het plan. De  paragraaf externe veiligheid van het 

voorontwerp bestemmingsplan is grotendeels gebaseerd op de adviezen van de VRG en 

de ODG en geeft een juiste beschrijving van de veiligheidssituatie. Veiligheidsregio ziet 

geen aanleiding verder inhoudelijk advies te geven ten behoeve van het voorliggende 

plan. Het advies uit 2015 blijft onverkort van kracht. 

 

In de paragraaf externe veiligheid wordt verwezen naar het integrale veiligheidsadvies van 

VRG/ODG uit 2015. De betreffende bijlage ontbreekt echter. De Veiligheidsregio 

adviseert om het integrale advies van VRG/ODG op te nemen als bijlage bij het 

bestemmingsplan en dit te vermelden in de paragraaf externe veiligheid. 

 

Gemeentelijke reactie 

Het integrale veiligheidsadvies van VRG/ODG uit 2015 is als bijlage bij de toelichting 

aan het ontwerp bestemmingsplan toegevoegd. In de paragraaf externe veiligheid wordt 

verwezen naar deze bijlage. 

 

Conclusie 

De overlegreactie is gegrond en heeft geleid tot aanpassing van de toelichting van het 

bestemmingsplan. 

 

Reactie 2:  Nummering aanpassen 

De paragraaf externe veiligheid is opgedeeld in een aantal sub paragrafen. Voor de 

nummering van de sub paragrafen is een afwijkende en derhalve verwarrende nummering 

gebruikt. De Veiligheidsregio adviseert om de foutieve nummering te corrigeren. 

 

Gemeentelijke reactie 

De nummering van de sub paragrafen is per abuis mis gegaan. De nummering is 

aangepast.  

 

Conclusie 

De overlegreactie is gegrond en heeft geleid tot aanpassing van de toelichting van het 

bestemmingsplan. 

 

Conclusie 

Conclusie ten aanzien van de overlegreacties is dat de inhoud van de reacties op verschillende punten 

aanleiding geeft tot het aanpassen en aanvullen van de toelichting van het bestemmingsplan. De 

overlegreacties zijn echter niet zodanig, dat er aanleiding bestaat tot het niet verder in procedure brengen 

van het bestemmingsplan. 

 

Hoogezand, DATUM 

 

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen, 

 

 

 

 De burgemeester,  De secretaris, 

 

 (A. Hoogendoorn)  (H.J.W. Mulder) 
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Linda Leewering

Van: Snelloket <Snelloket@provinciegroningen.nl>

Verzonden: maandag 1 oktober 2018 12:56

Aan: Linda Leewering

Onderwerp: reactie op kennisgeving 5 september 2018 inzake terinzagelegging ontwerp 

bestemmingsplan 'Meeden - Tankstation' (zienswijzefase)

Geacht college, geachte mevrouw Leewering, 

 

In reactie op uw kennisgeving van 5 september 2018 bericht ik u dat de provincie geen zienswijze indient over het 

ontwerpbestemmingsplan 'Meeden-Tankstation'. 

 

Vriendelijke groet, 

 

 

Hanneke van der Wal-Westendorp 
Afdeling Ruimte & Samenleving 

Team Ruimtelijke Ordening 

Postbus 610, 9700 AP  Groningen 

Snelloket@provinciegroningen.nl 

 

 

 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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Linda Leewering

Van: Dijk, Sander <s.dijk@hunzeenaas.nl>

Verzonden: donderdag 18 oktober 2018 21:43

Aan: Linda Leewering

Onderwerp: Reactie op ontwerp bestemmingsplan ‘Meeden - Tankstation’

Geachte mevrouw Leewering, beste Linda, 
 
Ik heb geen inhoudelijke opmerkingen op het ontwerp bestemmingsplan ‘Meeden - Tankstation’.  
 
Een punt van aandacht wat voor alle plannen geldt is dat wanneer bij een plan een door ons aangepaste 
uitgangspuntennotitie is gevoegd, heeft de voorlopige versie weinig toegevoegde waarde. Deze voorlopige versie kan 
dan achterwege worden gelaten als bijlage. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

   Sander Dijk Aquapark 5 www.hunzeenaas.nl 

   Beleidsmedewerker Planvorming Veendam 
    

      Telefoon: [0598] 69 3617 Postbus 195 twitter.com/hunzeenaas 

   
Algemeen: (0598) 69 3800 9640 AD Veendam facebook.com/waterschap 
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Linda Leewering

Van: Sorkale, Mark-Olaf [mailto:mark-olaf.sorkale@vrgroningen.nl]  

Verzonden: dinsdag 23 oktober 2018 13:48 
Aan: Linda Leewering 

CC: Tolsma, Piet; Overkempe, Raymond; Jonge, Menno de; Div 
Onderwerp: RE: Kennisgeving ontwerp bestemmingsplan 'Meeden - Tankstation' 

 

Geachte mevrouw Leewering, 

Beste Linda, 

 

Bedankt voor de kennisgeving met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan ‘Meeden – Tankstation’. 

In een eerder stadium heeft Veiligheidsregio Groningen geadviseerd over het voorontwerp van dit bestemmingsplan 

(mail van 4 juli 2018). Uit de beoordeling van het ontwerp-bestemmingsplan blijkt dat ons eerdere advies 

overgenomen en verwerkt is. Dit staat onder meer verwoord in hoofdstuk 6 van de ‘Nota van overlegreacties, 

Bestemmingsplan Meeden – Tankstation’. Deze is als bijlage bij het plan gevoegd. Wat de Veiligheidsregio 

Groningen betreft, zijn de eerder gegeven adviezen hierin correct weergegeven en adequaat opgevolgd. 

Veiligheidsregio Groningen ziet daarom geen aanleiding voor verder inhoudelijk advies. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u naar aanleiding van deze mail nog vragen heeft, 

kunt u natuurlijk contact met mij opnemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mark-Olaf Sorkale 

Veiligheidsconsultant 

T: 088 162 4735 

E: mark-olaf.sorkale@vrgroningen.nl  

 

 
 
Postbus 66                            bezoekadres:  Sontweg 10 
9700 AB Groningen                                     9723 AT Groningen 
www.brandweergroningen.nl &  www.veiligheidsregiogroningen.nl  

 

Dit emailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Indien dit bericht niet voor u is bedoeld, wordt u vriendelijk verzocht 

de afzender hiervan op de hoogte te stellen door het bericht te retourneren en de inhoud niet te gebruiken. Aan dit bericht 

kunnen geen rechten worden ontleend. 



  165

Bijlage 16  Reactie ontwerpbestemmingsplan N.A.M. 

 

Rho adviseurs voor leefruimte   149933



1

Linda Leewering

Van: J.Teunissen@shell.com [mailto:J.Teunissen@shell.com]  

Verzonden: vrijdag 21 september 2018 16:23 
Aan: Linda Leewering 

Onderwerp: RE: Kennisgeving ontwerp bestemmingsplan 'Meeden - Tankstation' 

 

Geachte mevrouw Leewering, Beste Linda, 

 

De aangeboden ontwerp bestemmingsplan Meeden – Tankstation geeft ons geen aanleiding tot het maken van op – 

en/of aanmerkingen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 
 
Janny Mulder-Teunissen 
Adviseur Vergunningen & Omgevingsmanagement - asset Groningen 
Legal - Permits & Social Performance (LSUP/ON) 
 
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 04008869 
Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen 
Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen 
Tel: +31 (0)592 3 63220 
Mobiel: +31 (6) 53 92 51 06 
E-mail: j.teunissen@shell.com 
Internet: http://www.nam.nl 
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Hoofdstuk 1  INLEIDENDE REGELS

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan:

het bestemmingsplan Meeden - Tankstation met identificatienummer 

NL.IMRO.1952.bpmeetankstation-va01  van de gemeente Midden-Groningen;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3  aan- of uitbouw:

een onderdeel van een hoofdgebouw dat door de vorm daarvan kan worden onderscheiden en dat door 

zijn ligging en/of in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan de hoofdvorm;

1.4  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;

1.5  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.6  afschuiven:

het verplaatsen van grond van een helling;

1.7  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.8  bebouwingspercentage:

een in het plan aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van een terrein aangeeft dat 

maximaal mag worden bebouwd;

1.9  bedrijfsmatige activiteiten aan huis:

het bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid door middel 

van handwerk en waarvan de omvang in activiteiten zodanig is, dat de activiteiten in een woning met 

behoud van de woonfunctie kunnen worden uitgeoefend;

1.10  beroepsmatige activiteiten aan huis:

het beroep en/of beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, 

therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of daarmee gelijk te stellen gebied, dat door zijn beperkte 

omvang in een woning en daarbij behorende gebouwen, met behoud van de woonfunctie, mag worden 

uitgeoefend;
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1.11  bestaand:

1. het gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig is en/of 

bebouwing die op dat tijdstip aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens 

een omgevingsvergunning;

2. het onder 1 bedoelde geldt niet voor zover sprake was van strijd met het voorheen geldende 

bestemmingsplan, de voorheen geldende beheersverordening, daaronder mede begrepen het 

overgangsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening, of een andere planologische 

toestemming;

1.12  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.13  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.14  bijgebouw:

een op zichzelfstaand gebouw dat gelet op de bestemming en door zijn ligging en/of architectonische 

verschijningsvorm ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw;

1.15  bouwen:

het plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten van een bouwwerk;

1.16  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.17  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 

bebouwing is toegelaten;

1.18  bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel;

1.19  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 

gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;

1.20  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;

1.21  dak:

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;

1.22  detailhandel in weggebonden artikelen:

detailhandel in een assortiment goederen dat is gebaseerd op de behoeftes van een automobilist of 

diens passagiers;

1.23  detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen 

en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending 

anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
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1.24  detailhandelsactiviteiten aan huis:

het in beperkte mate als nevenactiviteit verkopen en/of leveren van goederen verband houdende met de 

bedrijfs- of beroepsmatige activiteiten aan huis, alsmede van goederen die ter plaatse in het kader van 

de bedrijfs- of beroepsmatige activiteiten aan huis zijn vervaardigd en dit vanuit een woning en/of 

bijbehorende gebouwen waarvan de woonfunctie in hoofdzaak behouden blijft;

1.25  dienstverlening en dienstverlenend bedrijf:

het bedrijfsmatig verlenen van diensten in de vorm van een (para)medisch, juridisch, administratief, 

therapeutisch, ontwerptechnisch, adviesgevend bedrijf, alsmede schoonmaakbedrijven, wassalons, 

kappersbedrijven, schoonheidsinstituten, videotheken, reisbureaus, apotheken, galerieën, fotoateliers 

en daarmee naar de aard gelijk te stellen bedrijven, evenwel met uitzondering van een garagebedrijf en 

een seksinrichting;

1.26  diepploegen:

grondbewerking waarbij de grond dieper dan 30 cm beneden het maaiveld wordt opgenomen, gekeerd 

en verkruimeld;

1.27  egaliseren:

het vlak of gelijk maken van de grond;

1.28  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 

omsloten ruimte vormt;

1.29  geluidszoneringsplichtige inrichting:

een inrichting bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een 

bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld; 

1.30  hoofdgebouw:

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmeting, dan wel gelet op de bestemming, 

als het belangrijkste gebouw valt aan te merken, met inbegrip van aan- en uitbouwen;

1.31  horecabedrijf, categorie I:

een horecabedrijf, waar in hoofdzaak maaltijden en/of logies worden verstrekt en waar doorgaans 

geen overlast voor het leefklimaat wordt veroorzaakt, zoals restaurants, hotels en pensions en een 

horecabedrijf dat vooral is gericht op het overdag en 's avonds verstrekken van in hoofdzaak 

alcoholvrije dranken en eenvoudige etenswaren, zoals ijssalons, croissanterieën, lunchrooms en naar 

de aard en openingstijden daarmee gelijk te stellen horecabedrijven, met uitzondering van 

coffeeshops;

1.32  horecabedrijf, categorie II:

een horecabedrijf, waar meestal in hoofdzaak alcoholische dranken worden verstrekt, en/of waarvan 

de exploitatie doorgaans overlast voor het leefklimaat kan veroorzaken en een grote druk op de 

openbare orde met zich meebrengt, zoals cafés, bars, snackbars en cafetaria's, met uitzondering van 

coffeeshops;

1.33  huishouden:

een persoon of groep een personen die een huishouding voert, waarbij sprake is van onderlinge 

verbondenheid en continuïteit in de samenstelling ervan; 
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1.34  huisvesting in verband met mantelzorg:

huisvesting in of bij een woning van één huishouden van maximaal twee personen, van wie ten minste 

één persoon mantelzorg verleent aan of ontvangt van een bewoner van de woning;

1.35  kamerverhuurpand:

ruimte(n) in een (deel van een) gebouw die geschikt is voor of geschikt te maken is voor (nacht)verblijf, 

niet vallende onder het begrip logiesverblijf als bedoeld in het Bouwbesluit en niet zijnde een 

zelfstandige woonruimte als bedoeld in de Huisvestingswet, ongeacht de duur van het verblijf en al dan 

niet tegen betaling;

1.36  kampeermiddel:

een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan, dan wel enig ander onderkomen of enig 

ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde; een en ander 

voorzover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht, dan 

wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

1.37  kantoor:

een gebouw dat dient voor de uitoefening van administratieve, boekhoudkundige c.q. financiële, 

organisatorische en/of zakelijke dienstverlening - niet zijnde detailhandel - al dan niet met een 

(publiekgerichte) baliefunctie;

1.38  kleinschalige windturbine - HAT-type:

windturbines met twee, drie of meer wieken bevestigd aan een horizontale as (Horizontale As Turbines; 

HAT-type), evenwijdig aan de richting van de wind, waarbij de wieken loodrecht op de richting van de 

wind staan;

1.39  kleinschalige windturbine - VAT-type:

windturbines met de as loodrecht op de richting van de wind (Verticale As Turbines; VAT-type), waarbij 

de wieken/bladen evenwijdig aan de as zijn bevestigd. Deze turbines vangen de wind die loodrecht op 

de wieken komt, ongeacht de richting. Bijzondere horizontale as-turbines zonder wieken vallen hier ook 

onder;

1.40  kleinschalige windturbine:

een windturbine voor het opwekken van elektrisch of thermisch vermogen uit wind, met een ashoogte 

van maximaal 15 meter;

1.41  maatschappelijke voorzieningen:

educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke voorzieningen, 

sportvoorzieningen en recreatieve voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare 

dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen;

1.42  mantelzorg:

intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden 

aan een hulpbehoevende ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks voortvloeiend 

uit een tussen personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor 

elkaar overstijgt, en waarvan de behoefte met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of 

andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond;

1.43  nutsvoorziening:

een voorziening ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, water- en elektriciteitsdistributie 

alsmede soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in ieder geval worden begrepen 

transformatorhuisjes, pompstations, gemalen, telefooncellen en zendmasten;
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1.44  onzelfstandige woonruimte:

een verblijfsruimte die door de aard van de inrichting en gebruik, het privé-domein is van een bewoner 

die daarbij is aangewezen op het gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen;

1.45  openbaar toegankelijk gebied:

weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid , onder b van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede pleinen, 

parken, plantsoenen, openbaar vaarwater en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen 

toegankelijk is, met uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting van percelen door 

langzaam verkeer;

1.46  overkapping:

een bouwwerk van één bouwlaag dat dient ter overdekking en niet of slechts gedeeltelijk met wanden is 

omgeven;

1.47  peil:

1. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter 

plaatse van die hoofdtoegang;

2. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het 

terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

3. indien in of op het water wordt gebouwd: het Normaal Amsterdams Peil (of een plaatselijk aan te 

houden waterpeil);

1.48  risicovolle inrichting:

een inrichting, waarvoor ofwel op grond van het Besluit externe veiligheid inrichtingen, ofwel op grond 

van het Vuurwerkbesluit vanwege de verwerking of opslag van verpakt of onverpakt professioneel 

vuurwerk, al dan niet in samenhang met consumentenvuurwerk, een grenswaarde, richtwaarde voor 

het risico c.q. een risicoafstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten 

van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten, dan wel andere inrichtingen die veiligheidsafstanden 

hebben die buiten het terrein van de betreffende inrichting liggen en die in acht moeten worden 

gehouden bij de oprichting van (beperkt) kwetsbare objecten evenals zijnde geprojecteerd;

1.49  seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij 

bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische 

aard plaatsvinden.

Onder seksinrichting wordt in elk geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische 

massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in 

combinatie met elkaar;

1.50  voorgevel:

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien een gebouw met meerdere zijden aan een weg 

grenst, de als zodanig door burgemeester en wethouders aan te wijzen gevel(s);

1.51  voorgevelrooilijn:

denkbeeldige lijn getrokken langs de voorgevel van een gebouw en het verlengde daarvan;

1.52  windturbine:

door wind aangedreven molen die wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit;

1.53  wonen:

het verblijf houden of gehuisvest zijn in een woning;
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1.54  woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.

1.55  zelfstandige woonruimte:

een woonruimte die een eigen toegang heeft en die door een huishouden kan worden bewoond zonder 

dat dit daarbij afhankelijk is van wezenlijke voorzieningen buiten die woonruimte;
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 

uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar aard 

daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.2  de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te 

stellen constructiedeel;

2.3  de dakhelling van een bouwwerk:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.4  de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 

op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.5  de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 

scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.6  de afstand tot de (zijdelingse) grens van een bouwperceel:

vanaf enig punt van een bouwwerk tot de (zijdelingse) grens van een bouwperceel;

2.7  ashoogte van een kleinschalige windturbine:

de hoogte gemeten vanaf het middelpunt van de as van de wieken tot aan het aansluitende afgewerkte 

terrein, met dien verstande dat in geaccidenteerd terrein gemeten wordt vanaf het niveau van het 

afgewerkte terrein dat direct aansluit op de dichtstbijzijnde weg in de zin van de Wegenverkeerswet 

1994;

2.8  wieklengte van een kleinschalige windturbine:

de afstand tussen de uiterste punt van een wiek en de naaf;

2.9  bouwhoogte bij HAT type:

de som van de mastlengte en de afstand vanaf de rotor tot aan het bovenste verticaal staande 

rotorblad;

2.10  bouwhoogte bij VAT type:

de som van de mastlengte en de rotorhoogte;

2.11  rotordiameter:

de diameter van de cirkel die door de tip (het uiteinde) van een rotorblad (wiek) wordt beschreven;

2.12  ondergeschikte bouwonderdelen:

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen als:

1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en 

kroonlijsten en uitbouwen met een oppervlakte van 2 m² of kleiner;

2. overstekende daken;

3. luifels als geïntegreerd onderdeel van een uitbouw;

buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding niet meer dan 1 m ten opzichte van de bouwgrens 

of bestemmingsgrens bedraagt.
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Hoofdstuk 2  BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3  Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. een verkooppunt van motorbrandstoffen zonder lpg;

b. detailhandel in weggebonden artikelen;

c. groenvoorzieningen 

d. water, waaronder berging van water;

e. parkeervoorzieningen;

f. wegen;

g. fiets- en voetpaden;

h. verhardingen;

i. openbare nutsvoorzieningen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

a. er mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van een verkooppunt van 

motorbrandstoffen worden gebouwd;

b. de gebouwen en overkappingen worden gebouwd binnen een bouwvlak;

c. de goothoogte bedraagt ten hoogste 4,5 m;

d. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste 9 m;

e. de dakhelling bedraagt ten minste 15° en ten hoogste 45°.

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m;

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt niet meer dan 6 m.

3.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting 

van:

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

het bebouwingsbeeld;

de verkeersveiligheid;

nadere eisen stellen aan de plaats en bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een 

grotere horizontale oppervlakte dan 6 m² en/of een grotere bouwhoogte dan 1,5 m, voor zover wordt 

gebouwd buiten het bouwvlak.

3.4  Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 

bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begrepen:

a. het gebruik van de gronden en bouwwerken als verkooppunt voor lpg;

 

Rho adviseurs voor leefruimte   149933



178

b. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de uitoefening van detailhandel, anders dan 

detailhandel in motorbrandstoffen zonder lpg en detailhandel in weggebonden artikelen;

c. het gebruik van de gronden voor horecadoeleinden.
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Artikel 4  Centrum

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, al dan niet in combinatie met een beroepsmatige of bedrijfsmatige activiteit aan huis zoals 

vermeld in Bijlage 1;

b. detailhandel;

c. dienstverlening;

d. kantoren;

e. maatschappelijke voorzieningen;

f. galerie en museum;

g. horeca, categorie I en II;

h. bedrijven behorende tot de categorieën 1 en 2 van de bij deze regels behorende Staat van 

bedrijven;

i. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;

j. openbare nutsvoorzieningen;

k. groenvoorzieningen en water.

Binnen de bestemming zijn paden, sierbestrating en overige verharding inbegrepen. Onder 'water' is 

tevens de berging van water begrepen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen ten behoeve van detailhandel, dienstverlening, kantoren, maatschappelijke 

voorzieningen, galerie en museum, horeca en bedrijven

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van detailhandel, dienstverlening, kantoren, 

maatschappelijke voorzieningen, galerie en museum, horeca en bedrijven gelden de volgende regels:

a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd, met dien verstande dat deze 

gebouwen, waarbij gelet op de omvang en functie daarvan ruimte nodig is voor het parkeren of 

stallen van auto's, alleen zijn toegestaan indien uit de aanvraag om omgevingsvergunning blijkt 

dat wordt voldaan aan de parkeernorm zoals genoemd in artikel  10.1 Parkeergelegenheid en los- 

en laadmogelijkheden;

b. het aantal bedrijfswoningen per bouwperceel bedraagt niet meer dan één;

c. de inhoud van een bedrijfswoning bedraagt niet meer dan 600 m³;

d. de goot- en bouwhoogte bedragen niet meer dan de goot- en bouwhoogte van de bestaande 

gebouwen, te vermeerderen met niet meer dan 10%.

4.2.2  Hoofdgebouwen ten behoeve van wonen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen ten behoeve van wonen gelden de volgende regels:

a. het aantal woningen mag niet meer dan het bestaande aantal woningen per bouwperceel 

bedragen;

b. de hoofdgebouwen worden gebouwd binnen het bouwvlak in een strook gemeten vanuit de naar de 

weg gekeerde bouwgrens met een diepte van ten hoogste 15 m en een breedte van ten hoogste 20 m, 

dan wel ten hoogste de diepte van de strook waarbinnen een bestaand hoofdgebouw is gebouwd 

indien deze meer bedraagt;

c. de hoofdgebouwen worden geplaatst in de naar de weg gekeerde bouwgrens, dan wel op ten 

hoogste de bestaande afstand van die bouwgrens;

d. de afstand van hoofdgebouwen tot de zijdelingse bouwperceelgrens bedraagt niet minder dan 3 m, 

dan wel de bestaande afstand indien deze minder is;

e. de goot- en bouwhoogte bedragen ten hoogste respectievelijk 3,5 m en 9 m, dan wel de bestaande 

hoogten indien deze meer zijn;

f. de dakhelling bedraagt minimaal 40°;

g. ten hoogste 50% van een bouwperceel mag worden bebouwd, met een maximum van 200 m² per 

hoofdgebouw, dan wel ten hoogste de oppervlakte van het bestaande hoofdgebouw indien deze 
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meer bedraagt;

h. aan- en uitbouwen dienen aan het hiervoor gestelde te voldoen, dan wel aan het gestelde in lid 

4.2.3.

4.2.3  Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen voor zover deze niet voldoen aan het bepaalde in lid 

4.2.2,bijgebouwen en overkappingen ten behoeve van de woonfunctie gelden de volgende regels:

a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen worden gebouwd dienen binnen het bouwvlak 

te worden gebouwd, dan wel in een strook gemeten vanuit de naar de weg gekeerde bouwgrens met 

een diepte van ten hoogste 30 m;

b. de afstand tot de voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan bedraagt ten minste 3 

m, dan wel niet minder dan de bestaande afstand indien deze minder bedraagt;

c. de goot- en bouwhoogte bedragen ten hoogste respectievelijk 3 m en 6 m, dan wel de bestaande 

hoogten indien deze meer bedragen;

d. in afwijking van het bepaalde onder c geldt dat de bouwhoogte in een strook van 3 m vanuit de 

bouwperceelgrens niet meer bedraagt dan 3 m met daarbij opgeteld de afstand van de aan- en 

uitbouw, het bijgebouw of de overkapping tot deze grens;

e. de gezamenlijke oppervlakte aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bedraagt niet 

meer dan:

1. 60 m², indien de oppervlakte van een bouwperceel minder bedraagt dan 1.000 m²;

2. 80 m², indien de oppervlakte van een bouwperceel meer bedraagt dan 1.000 m²; met dien 

verstande dat de gezamenlijke oppervlakte aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 

overkappingen niet meer bedraagt dan 80% van de oppervlakte van het hoofdgebouw;

3. 50% van de oppervlakte van het bouwperceel, dan wel niet meer dan het bestaande percentage 

indien dat meer is. 

4.2.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. binnen het bouwvlak bedraagt de bouwhoogte niet meer dan 10 m, met dien verstande dat de 

bouwhoogte van bouwwerken ten behoeve van reclame-uitingen niet meer dan 6 m mag bedragen;

b. buiten het bouwvlak bedraagt de bouwhoogte niet meer dan 3 m;

c. de bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt voor de voorgevelrooilijn ten hoogste 1 m en 

daarachter ten hoogste 2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven die grenzen aan 

openbaar toegankelijk gebied op een afstand van 1 m of minder uit de perceelgrens ten hoogste 1 

m bedraagt.

4.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting 

van:

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

het bebouwingsbeeld;

de verkeersveiligheid;

nadere eisen stellen aan:

a. de plaats en bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een grotere horizontale 

oppervlakte dan 6 m² en/of een grotere hoogte dan 1,5 m, voor zover wordt gebouwd buiten het 

bouwvlak.

4.4  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

het bebouwingsbeeld;

de verkeersveiligheid;

stedenbouwkundig karakteristieke gebouwen;

landschap, natuur en milieu;

bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
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a. lid 4.2.1, sub a, voor zover het betreft de parkeernorm zoals genoemd in artikel  10.1 

Parkeergelegenheid en los- en laadmogelijkheden, ten behoeve van de verlaging van deze norm 

indien de aanvrager kan aantonen met een beperkter aantal parkeerplaatsen te kunnen volstaan 

dan volgens de norm verplicht zou zijn en dit niet leidt tot een toename van de parkeerdruk in de 

omgeving;

b. lid 4.2.2 sub c voor de bouw van een hoofdgebouw achter de naar de weg gekeerde bouwgrens, 

mits binnen het bouwvlak wordt gebouwd;

c. lid 4.2.2  sub d voor de bouw van een hoofdgebouw op ten minste 2 m afstand van de zijdelingse 

perceelgrens;

d. lid 4.2.3 sub a voor de bouw van aan- of uitbouwen, bijgebouwen of overkappingen buiten het 

bouwvlak of op een grotere afstand dan 30 m uit de bouwgrens tot een maximum oppervlak van 30 

m2;

e. lid 4.2.3 sub b voor het bouwen van aan- of uitbouwen, bijgebouwen of overkappingen tot de 

bouwgrens, dan wel tot 3 m daarvoor;

f. lid 4.2.3 sub c voor het bouwen van aan- of uitbouwen, bijgebouwen of overkappingen met een 

bouwhoogte van ten hoogste 6 m;

g. lid 4.2.3, sub c voor een gezamenlijke oppervlakte van ten hoogste 80 m², indien de oppervlakte 

van een bouwperceel minder bedraagt dan 1.000 m², of voor een gezamenlijke oppervlakte van ten 

hoogste 100 m², indien de oppervlakte van een bouwperceel meer bedraagt dan 1.000 m²;

h. lid 4.2.4 sub b voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot ten hoogste 5 m, met 

dien verstande dat de bouw van reclamemasten niet is toegestaan.

4.5  Specifieke gebruiksregels

4.5.1  Beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten aan huis

Het gebruik van de gebouwen voor beroeps- en/of bedrijfsmatige activiteiten aan huis is toegestaan, 

mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. de woonfunctie blijft in ruimtelijke en visuele zin primair;

b. de beroeps- en/of bedrijfsmatige activiteiten worden uitsluitend inpandig verricht;

c. detailhandelsactiviteiten zijn niet toegestaan, met uitzondering van:

1. aan het beroep en/of bedrijf gerelateerde ondergeschikte detailhandel;

2. een internetwinkel;

d. de opslag van goederen mag alleen inpandig plaatsvinden;

e. maximaal 25% van de vloeroppervlakte van hoofd- en bijgebouwen mag worden gebruikt, met een 

maximum van 60 m2 brutovloeroppervlak;

f. degene die de beroeps- en/of bedrijfsmatige activiteiten uitoefent, dient ook (hoofd)bewoner van 

de woning te zijn;

g. reclame-uitingen dienen zich conform de Algemene Plaatselijke Verordening te beperken tot een 

bord of borden van bescheiden omvang; gezamenlijk geen grotere oppervlakte dan 0,5 m2 en geen 

van alle een grotere afmeting in één richting dan 1 m;

h. de ruimtelijke uitstraling van de beroeps- en/of bedrijfsmatige activiteiten moet qua aard, omvang 

en intensiteit verenigbaar zijn met het karakter van de omringende woonomgeving;

i. bedrijfsmatig gebruik, dat vergunning- of meldingplichtig is ingevolge de Wet milieubeheer of 

andere milieuwetgeving, is niet toegestaan;

j. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de verkeersafwikkeling en de parkeersituatie ter 

plaatse; ten aanzien van het laatste geldt als uitgangspunt dat dient te worden geparkeerd op eigen 

terrein.

4.5.2  Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 

bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begrepen:

a. de vestiging van bedrijven welke niet zijn genoemd in de bij deze regels behorende Staat van 

bedrijven of bedrijven in een hogere categorie dan categorie 2 van de bij deze regels behorende 

Staat van bedrijven.
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4.6  Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.5 ten behoeve 

van:

a. de vestiging van bedrijven die niet zijn genoemd in de bij deze regels behorende Staat van 

bedrijven onder de voor die gronden van toepassing zijnde categorieën;

b. de vestiging van bedrijven die worden genoemd in een naast hogere categorie, mits deze bedrijven 

naar aard en effecten op het woon- en leefklimaat van de aangrenzende woongebieden, al dan niet 

onder te stellen voorwaarden, wat betreft geur, stof, gevaar en geluid, kunnen worden gelijkgesteld 

met de bedrijven welke wel zijn genoemd;

c. het gebruik van een zelfstandige woonruimte, of een deel daarvan, als twee of meer onzelfstandige 

woonruimtes, mits:

1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan een goed woon- en leefmilieu in de woning of de 

omgeving van de woning. Dit betekent dat:

het gebruik geen nadelige invloed heeft op de verkeersafwikkeling en de parkeersituatie 

ter plaatse; ten aanzien van het laatste geldt als uitgangspunt dat dient te worden 

geparkeerd op eigen terrein;

er geen ander kamerverhuurpand op minder dan 100 meter, rondom gemeten van gevel tot 

gevel, is gelegen;

2. het aantal onzelfstandige woonruimtes niet meer dan zeven bedraagt;

3. de kamerverhuur alleen in het hoofdgebouw van de (bedrijfs)woning plaatsvindt;

4. de kamerverhuur wordt gerealiseerd in bestaande bebouwing. Nieuwbouw ten behoeve van 

kamerverhuur wordt niet toegestaan;

5. er geen prostitutie- of seksinrichting wordt opgericht;

6. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende 

gronden, het bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheid.

Aan de omgevingsvergunning kunnen voorschriften kunnen worden verbonden ten aanzien van de 

termijn waarvoor de vergunning geldt en het maximum aantal bewoners van het kamerverhuurpand.
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Artikel 5  Waarde - Reliëf

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Reliëf' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 

bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van het reliëf van glaciale ruggen 

en dekzandruggen. 

In geval van strijdigheid van bepalingen gaan de regels van dit artikel vóór de bepalingen die ingevolge 

van andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn.

5.2  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in elk geval gerekend:

a. het afgraven, diepploegen, egaliseren en afschuiven van gronden;

b. het gebruik van de gronden voor de aanleg van bossen en boomgaarden;

c. het gebruik van de gronden voor houtteelt, met uitzondering van het bestaande gebruik.

5.3  Afwijken van de gebruiksregels

Het college van burgemeester kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2 

sub a voor het afgraven, egaliseren en afschuiven van glaciale ruggen, indien de uitvoering van de 

werkzaamheden niet leidt tot aantasting van de herkenbaarheid van de glaciale rug.

5.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden

5.4.1  Vergunningplicht

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de 

volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het aanbrengen van houtwallen en -singels, lijnvormige houtopstanden, uitgezonderd 

erfbeplantingen.

5.4.2  Voorwaarden

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 5.4.1 wordt slechts verleend indien geen onevenredige 

afbreuk wordt gedaan aan de in lid 5.1 omschreven waarden.

Voorzover voor meerdere werken en/of werkzaamheden vergunningen worden gevraagd en deze in één 

(inrichtings)plan zijn ondergebracht, wordt dit plan in zijn geheel in de beoordeling betrokken.

5.4.3  Uitzondering vergunningplicht

Het verbod als bedoeld in lid 5.4.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en 

werkzaamheden die:

a. reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;

b. het normale onderhoud betreffen;

c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende (omgevings)vergunning.
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Hoofdstuk 3  ALGEMENE REGELS

Artikel 6  Anti-dubbeltelbepaling

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  Afstemming welstandstoets

Voorzover de regels in het bestemmingsplan met betrekking tot:

a. de voorgeschreven maximale goothoogte en maximale bouwhoogte;

b. de dakhelling;

c. de plaatsing op het bouwperceel;

ruimte bieden voor verschillende mogelijkheden van het realiseren van gebouwen, is deze ruimte 

tevens bedoeld voor het kunnen stellen van voorwaarden op basis van de in artikel 12a van de 

Woningwet aangegeven welstandscriteria, mits:

1. de goot- en bouwhoogte met niet meer dan 15% afwijken van de toegestane goot- en 

bouwhoogte;

2. de binnen de regels te realiseren oppervlakte van bebouwing niet wordt verminderd.

Voor de bouwonderdelen van gebouwen of bouwwerken, niet zijnde vrije bouwwerken als bedoeld in de 

Woningwet, die niet zijn genoemd in de regels van dit bestemmingsplan, zoals onder andere 

dakkapellen, is het welstandsbeleid van de gemeente Midden-Groningen (voorheen Menterwolde) 

bepalend voor de wijze waarop deze kunnen worden gebouwd.
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Artikel 8  Algemene gebruiksregels

8.1  Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan 

ten behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken 

en werkzaamheden;

b. het storten van puin en afvalstoffen;

c. de stalling en opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- en/of vliegtuigen;

d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;

e. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;

f. het gebruik van woningen anders dan voor één huishouden.

8.2  Afstemming Algemene Plaatselijke Verordening

Het bestemmingsplan verzet zich niet tegen het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van 

evenementen als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening waarvoor op basis van deze 

verordening een evenementenvergunning kan worden verleend. 
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Artikel 9  Algemene afwijkingsregels

9.1  Mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in het plan ten behoeve 

van het tijdelijk plaatsen en het gebruik van een vrijstaande unit voor de huisvesting in verband met 

mantelzorg, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. een mantelzorgunit mag alleen worden geplaatst op een bouwperceel waar een (bedrijfs)woning 

aanwezig is;

b. een verzoek om toepassing van deze afwijkingsmogelijkheid wordt schriftelijk ingediend en uit de 

aanvraag blijkt de behoefte aan mantelzorg van de persoon of personen die de mantelzorg 

ontvang(t)en;

c. de oppervlakte van de mantelzorgunit wordt niet betrokken bij de maximaal toegestane 

gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een woning;

d. er is geen sprake van zelfstandige bewoning;

e. er is verzekerd dat de mantelzorgunit na beëindiging van de mantelzorg weer wordt verwijderd;

f. er vindt geen splitsing van eigendom van het betreffende perceel plaats;

g. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, 

de verkeersveiligheid en gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.

9.2  Kleinschalige windturbines

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in het plan en het 

oprichten van kleinschalige windturbines toestaan, met dien verstande dat:

a. de windturbines worden geplaatst:

1. binnen het bouwvlak; of

2. het daarbij behorende bouwperceel; of

3. binnen een afstand van 25 m vanaf het bouwvlak, mits:

niet geplaatst achter het perceel van een derde;

niet buiten het bouwperceel voor zover dat ligt in het buitengebied zoals aangewezen door 

Provinciale Staten in de Omgevingsverordening provincie Groningen;

voorzien van een positief advies van een onafhankelijk deskundige op het gebied van 

landschap en stedenbouw;

b. wordt voldaan aan de volgende maatvoering:

1. de rotormeter van een VAT type bedraagt maximaal 2 m;

2. bij plaatsing op het maaiveld bedraagt de ashoogte maximaal 15 m;

3. bij plaatsing op een gebouw mag de hoogte van een windturbine niet meer dan 1/3 van de 

bouwhoogte van het gebouw bedragen, tot een maximum van 5 m;

c. wordt voldaan aan de volgende afstandscriteria:

1. de onderlinge afstand tussen kleinschalige windturbines bedraagt minimaal 3 keer de 

rotordiameter;

2. de afstand tussen een kleinschalige windturbine en de bijbehorende bebouwing bedraagt 

maximaal 100 m;

3. de afstand tussen een kleinschalige windturbine en gasinfrastructuur die is opgenomen in het 

bestemmingsplan bedraagt minimaal 25 m;

4. de afstand tussen een kleinschalige windturbine en de belemmeringenstrook van een 

ondergrondse hoogspanningsleiding of bovengrondse hoogspanningsverbinding bedraagt 

minimaal de hoogte van de windturbine + rotorblad:

d. er binnen bestaand stedelijk gebied zoals aangegeven in Bijlage 3 Beleidskaart kleinschalige 

windturbines geen wiekturbines (HAT-type) zijn toegestaan. Uitzondering hierop vormen de 

bedrijventerreinen zoals aangegeven in x Beleidskaart kleinschalige windturbines. In deze 

gebieden zijn wiekturbines (HAT-type) wel toegestaan;

e. kleinschalige windturbines (HAT-type en VAT-type) niet zijn toegestaan in de gebieden 'natuur, bos 

en water', zoals aangegeven in Bijlage 3 Beleidskaart kleinschalige windturbines. Uitzondering 
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hierop vormen kleinschalige windturbines voor waterhuishoudkundige doeleinden tot een 

ashoogte van maximaal 10 m;

f. kleinschalige windturbines aan alle relevante wet- en regelgeving voldoen, zoals vermeld in het 

'Beleid kleinschalige windturbines' d.d. december 2015.

9.3  Overige afwijkingsregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van:

a. het bepaalde in het plan en toestaan dat bestemmings- of bouwgrenzen worden overschreden, 

indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;

b. de in de regels gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van die maten, 

afmetingen en percentages voor zover dit gelet op het gebruik en/of de constructie noodzakelijk is, 

met dien verstande dat deze bevoegdheid middels een omgevingsvergunning af te wijken van de 

bouwregels niet van toepassing is op de bouw van reclamemasten;

c. het bepaalde in het plan en toestaan dat openbare nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten behoeve van 

het openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de bediening van kunstwerken, 

toiletgebouwtjes en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes worden gebouwd, mits de 

inhoud per gebouwtje niet meer dan 50 m³ bedraagt;

d. het bepaalde in het plan en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van 

wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit 

daartoe aanleiding geven.

9.4  Toetsingscriteria

De in lid 9.3 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige aantasting 

plaatsvindt van:

a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en/of bouwwerken;

b. de verkeersveiligheid;

c. het bebouwingsbeeld.
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Artikel 10  Overige regels

10.1  Parkeergelegenheid en los- en laadmogelijkheden

a. Bij de verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen of een omgevingsvergunning voor een 

gebruiksverandering moet, indien de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe 

aanleiding geeft, ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's, (motor)fietsen of andere 

voertuigen in voldoende mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder het gebouw, dan wel op of 

onder het bijbehorend bouwperceel. Dit betekent dat moet worden voldaan aan de 

parkeerkencijfers in de CROW-publicatie 317 en dat indien deze beleidsregels gedurende de 

planperiode worden gewijzigd, rekening wordt gehouden met de wijziging. 

b. Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte 

voor het laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, 

in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het bijbehorend bouwperceel. 

c. Gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in sub a en b, dienen na de realisering in stand te worden 

gehouden. 

d. Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in sub a en b: 

1. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende 

bezwaren stuit; of 

2. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of losruimte 

wordt voorzien.
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Hoofdstuk 4  OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 11  Overgangsregels

11.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, 

en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na 

de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a een 

omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in 

het sublid a. met maximaal 10%.

c. Sublid a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 

geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

11.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sublid a, te veranderen 

of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de 

afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a., na het tijdstip van 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.

d. Sublid a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 

bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 12  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het

bestemmingsplan Meeden - Tankstation

van de gemeente Midden-Groningen.

Behorend bij besluit van .............
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BIJLAGEN BIJ DE REGELS
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Bijlage 1  Beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten aan huis
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Voorbeeld lijst vrije beroepen 

Onder vrije beroepen wordt verstaan: 

 Advocaat 

 Account-administratieconsulent 

 Alternatief genezer 

 Architect 

 Belastingconsulent 

 Bouwkundig architect 

 Dierenarts 

 Fysiotherapeut 

 Gerechtsdeurwaarder 

 Huidtherapeut 

 Huisarts 

 Interieurarchitect 

 Juridisch adviseur 

 Kunstenaar 

 Logopedist 

 Makelaar 

 Medisch specialist 

 Notaris 

 Oefentherapeut 

 Orthopedagoog 

 Psycholoog 

 Raadgevend adviseur 

 Redacteur 

 Registeraccountant 

 Stedenbouwkundige 

 Tandarts 

 Tandarts-specialist 

 Tolkvertaler 

 Tuin- en landschapsarchitect 

 Verloskundige 

 

  



Voorbeeld beroepsmatige en/of bedrijfsmatige activiteiten 

Bij uitoefening van beroepsmatige en/of bedrijfsmatige activiteiten aan huis valt o.a. te denken aan: 

 Autorijschool 

 Bloemschikker 

 Computerservice 

 Decorateur 

 Fietsenreparateur 

 Fitness-studie 

 Fotograaf 

 Goud- en zilversmid 

 Glazenwasser 

 Hoedenmaker 

 Hondentrimmer 

 Instrumentenmaker 

 Kaarsenmaker 

 Kapsalon 

 Klompenmaker 

 Koeriersdienst 

 Lijstenmaker 

 Loodgieter 

 Meubelmaker 

 Nagelstudio/pedicure 

 Pottenbakker 

 Prothesemaker 

 Reisorganisatie (kleinschalig) 

 Reparatie kleine consumentenartikelen (antiek / radio’s / TV’s / horloges etc.) 

 Schoonheidsspecialist 

 Traiteur 

 Zadelmaker 

Activiteiten naar gelijke aard kunnen ook gelijkgesteld worden aan bovenstaande activiteiten 
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Bijlage 2  Staat van bedrijven
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01 01 - 
LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. 
DE LANDBOUW           

014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:           

014 016 1 
- algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 
500 m² 30 10 50   10  50 D 3.1 

014 016 3 
- plantsoenendiensten en 
hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 30 10 50   10  50  3.1 

014 016 4 
- plantsoenendiensten en 
hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30   10  30  2 

02 02 - 
BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. 
BOSBOUW           

020 
021, 022, 
024  Bosbouwbedrijven 10 10 50   0  50  3.1 

15 10, 11 - 
VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN 
EN DRANKEN           

151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:           

151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C  50 R 100 D 3.2 

151 101 4 
- vleeswaren- en 
vleesconservenfabrieken: p.o. > 1.000 m² 100 0 100 C  50 R 100  3.2 

151 101, 102 7 - loonslachterijen 50 0 50   10  50  3.1 

151 108 8 

- vervaardiging van snacks en 
vervaardiging van kant-en-
klaarmaaltijden met p.o. < 2.000 m²  50 0 50   10  50  3.1 

152 102 0 Visverwerkingsbedrijven:           

152 102 5 - verwerken anderszins: p.o. <= 1.000 m² 100 10 50   30  100  3.2 

152 102 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 50 10 30   10  50  3.1 

1532, 1533 1032, 1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:           

1532, 1533 1032, 1039 1 - jam 50 10 100 C  10  100  3.2 

1532, 1533 1032, 1039 2 - groente algemeen 50 10 100 C  10  100  3.2 

1532, 1533 1032, 1039 3 - met koolsoorten 100 10 100 C  10  100  3.2 

1551 1051 0 Zuivelproducten fabrieken:           

1551 1051 3 
- melkproducten fabrieken v.c. < 
55.000 t/j 50 0 100 C  50 R 100  3.2 

1552 1052 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² 50 0 100 C  50 R 100  3.2 

1581 1071 0 
Broodfabrieken, brood- en 
banketbakkerijen:           

1581 1071 1 
- v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik 
van charge-ovens 30 10 30 C  10  30  2 

1581 1071 2 - v.c. >= 7.500 kg meel/week 100 30 100 C  30  100  3.2 

1582 1072  Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C  30  100  3.2 

1584 10821 0 
Verwerking cacaobonen en vervaardiging 
chocolade- en suikerwerk:           

1584 10821 5 
- Suikerwerkfabrieken zonder suiker 
branden: p.o. > 200 m² 100 30 50   30 R 100  3.2 

1585 1073  Deegwarenfabrieken 50 30 10   10  50  3.1 

1586 1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:           

1586 1083 2 - theepakkerijen 100 10 30   10  100  3.2 

1589.2 1089 0 Soep- en soeparomafabrieken:           

1589.2 1089 1 - zonder poederdrogen 100 10 50   10  100  3.2 
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1593 t/m 
1595 

1102 t/m 
1104  Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C  0  30  2 

1598 1107  Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100   50 R 100  3.2 

17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL           

171 131  Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100   30  100  3.2 

172 132 0 Weven van textiel:           

172 132 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100   0  100  3.2 

173 133  Textielveredelingsbedrijven 50 0 50   10  50  3.1 

174, 175 139  Vervaardiging van textielwaren 10 0 50   10  50  3.1 

176, 177 139, 143  
Vervaardiging van gebreide en gehaakte 
stoffen en artikelen 0 10 50   10  50  3.1 

18 14 - 
VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN 
EN VERVEN VAN BONT           

181 141  Vervaardiging kleding van leer 30 0 50   0  50  3.1 

182 141  
Vervaardiging van kleding en -toebehoren 
(excl. van leer) 10 10 30   10  30  2 

183 142, 151  
Bereiden en verven van bont; 
vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10   10  50  3.1 

19 15 - 
VERVAARDIGING VAN LEER EN 
LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)           

192 151  
Lederwarenfabrieken (excl. kleding en 
schoeisel) 50 10 30   10  50 D 3.1 

193 152  Schoenenfabrieken 50 10 50   10  50  3.1 

20 16 - 
HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING 
ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.           

2010.1 16101  Houtzagerijen 0 50 100   50 R 100  3.2 

2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:           

2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50   10  50  3.1 

202 1621  Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100   10  100  3.2 

203, 204, 
205 162 0 

Timmerwerkfabrieken, vervaardiging 
overige artikelen van hout 0 30 100   0  100  3.2 

203, 204, 
205 162 1 

Timmerwerkfabrieken, vervaardiging 
overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 0 30 50   0  50  3.1 

205 162902  Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30   0  30  2 

21 17 - 
VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN 
PAPIER- EN KARTONWAREN           

2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken:           

2112 1712 1 - p.c. < 3 t/u 50 30 50 C  30 R 50  3.1 

212 172  Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C  30 R 100  3.2 

2121.2 17212 0 Golfkartonfabrieken:           

2121.2 17212 1 - p.c. < 3 t/u 30 30 100 C  30 R 100  3.2 

22 58 - 
UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN 
REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA           

221 581  Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10   0  10  1 

2221 1811  Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C  10  100  3.2 

2222 1812  
Drukkerijen (vlak- en rotatie-
diepdrukkerijen) 30 0 100   10  100  3.2 

2222.6 18129  Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30   0  30  2 

2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10   0  10  1 
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2223 1814 B Binderijen 30 0 30   0  30  2 

2224 1813  Grafische reproductie en zetten 30 0 10   10  30  2 

2225 1814  Overige grafische activiteiten 30 0 30   10  30 D 2 

223 182  Reproductiebedrijven opgenomen media 0 0 10   0  10  1 

23 19 - 
AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; 
BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN           

2320.2 19202 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 50 0 100   30 R 100  3.2 

24 20 - 
VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE 
PRODUKTEN           

2442 2120 0 Farmaceutische productenfabrieken:           

2442 2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50   50 R 50  3.1 

2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30   10  30  2 

2462 2052 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:           

2462 2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100   50  100  3.2 

2464 205902  Fotochemische productenfabrieken 50 10 100   50 R 100  3.2 

2466 205903 A 
Chemische 
kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50   50 R 50  3.1 

25 22 - 
VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN 
RUBBER EN KUNSTSTOF           

2512 221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:           

2512 221102 1 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30   30  50  3.1 

2513 2219  Rubber-artikelenfabrieken 100 10 50   50 R 100 D 3.2 

26 23 - 
VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, 
CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN           

261 231 0 Glasfabrieken:           

261 231 1 - glas en glasproducten, p.c. < 5.000 t/j 30 30 100   30  100  3.2 

2615 231  Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50   10  50  3.1 

262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:           

262, 263 232, 234 1 
- vermogen elektrische ovens totaal < 
40 kW 10 10 30   10  30  2 

262, 263 232, 234 2 
- vermogen elektrische ovens totaal >= 
40 kW 30 50 100   30  100  3.2 

2661.2 23612 0 Kalkzandsteenfabrieken:           

2661.2 23612 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 50 100   30  100  3.2 

2662 2362  Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 50 100   30  100  3.2 

2663, 2664 2363, 2364 0 Betonmortelcentrales:           

2663, 2664 2363, 2364 1 - p.c. < 100 t/u 10 50 100   10  100  3.2 

2665, 2666 2365, 2369 0 
Vervaardiging van producten van beton, 
(vezel)cement en gips:           

2665, 2666 2365, 2369 1 - p.c. < 100 t/d 10 50 100   50 R 100  3.2 

267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:           

267 237 1 
- zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 
2.000 m² 10 30 100   0  100 D 3.2 

2681 2391  Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 30 50   10  50 D 3.1 

2682 2399 C Minerale productenfabrieken n.e.g. 50 50 100   50  100 D 3.2 

28 25, 31 - 

VERVAARD. EN REPARATIE VAN 
PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. 
MACH./TRANSPORTMIDD.)           

281 251, 331 0 Constructiewerkplaatsen           
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281 251, 331 1 - gesloten gebouw 30 30 100   30  100  3.2 

2821 2529, 3311 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:           

284 255, 331 B 
Smederijen, lasinrichtingen, 
bankwerkerijen e.d. 50 30 100   30  100 D 3.2 

2851 2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:           

2851 2561, 3311 1 - algemeen 50 50 100   50  100  3.2 

2851 2561, 3311 11 - metaalharden 30 50 100   50  100 D 3.2 

2851 2561, 3311 12 - lakspuiten en moffelen 100 30 100   50 R 100 D 3.2 

2851 2561, 3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100   30 R 100 D 3.2 

2851 2561, 3311 3 - thermisch verzinken 100 50 100   50  100  3.2 

2851 2561, 3311 4 - thermisch vertinnen 100 50 100   50  100  3.2 

2851 2561, 3311 5 
- mechanische oppervlaktebehandeling 
(slijpen, polijsten) 30 50 100   30  100  3.2 

2851 2561, 3311 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100   30  100  3.2 

2851 2561, 3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100   30  100  3.2 

2851 2561, 3311 8 - emailleren 100 50 100   50 R 100  3.2 

2851 2561, 3311 9 
- galvaniseren (vernikkelen, verchromen, 
verzinken, verkoperen e.d.) 30 30 100   50  100  3.2 

2852 2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100   30  100 D 3.2 

287 259, 331 A0 
Grofsmederijen, anker- en 
kettingfabrieken:           

287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100   30  100  3.2 

29 27, 28, 33 - 
VERVAARDIGING VAN MACHINES EN 
APPARATEN           

29 27, 28, 33 0 
Machine- en apparatenfabrieken incl. 
reparatie:           

29 27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 100   30  100 D 3.2 

30 26, 28, 33 - 
VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES 
EN COMPUTERS           

30 26, 28, 33 A 
Kantoormachines- en computerfabrieken 
incl. reparatie 30 10 30   10  30  2 

31 26, 27, 33 - 
VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. 
MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.           

314 272  Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100   50  100  3.2 

316 293  Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30   10  30  2 

32 26, 33 - 
VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, 
TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.           

321 t/m 
323 

261, 263, 
264, 331  

Vervaardiging van audio-, video- en 
telecomapparatuur e.d. incl. reparatie 30 0 50   30  50 D 3.1 

3210 2612  Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50   30  50  3.1 

33 26, 32, 33 - 
VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN 
OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN           

33 26, 32, 33 A 

Fabrieken voor medische en optische 
apparaten en instrumenten e.d. incl. 
reparatie 30 0 30   0  30  2 

34 29  
VERVAARDIGING VAN AUTO'S, 
AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS           

341 291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven           

343 293  Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100   30 R 100  3.2 
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35 30 - 

VERVAARDIGING VAN 
TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, 
AANHANGWAGENS)           

351 301, 3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:           

351 301, 3315 1 - houten schepen 30 30 50   10  50  3.1 

351 301, 3315 2 - kunststof schepen 100 50 100   50 R 100  3.2 

352 302, 317 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:           

352 302, 317 1 - algemeen 50 30 100   30  100  3.2 

353 303, 3316 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:           

354 309  Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100   30 R 100  3.2 

355 3099  Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100   30  100 D 3.2 

36 31 - 
VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN 
OVERIGE GOEDEREN N.E.G.           

361 310 1 Meubelfabrieken 50 50 100   30  100 D 3.2 

361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10   0  10  1 

362 321  Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10   10  30  2 

363 322  Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30   10  30  2 

364 323  Sportartikelenfabrieken 30 10 50   30  50  3.1 

365 324  Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50   30  50  3.1 

3663.2 32999  
Vervaardiging van overige goederen 
n.e.g. 30 10 50   30  50 D 3.1 

45 41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID           

45 41, 42, 43 0 
Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 
2.000 m² 10 30 100   10  100  3.2 

45 41, 42, 43 1 
- bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 
2.000 m² 10 30 50   10  50  3.1 

45 41, 42, 43 2 
Aannemersbedrijven met werkplaats: 
b.o. > 1.000 m² 10 30 50   10  50  3.1 

45 41, 42, 43 3 
- aannemersbedrijven met werkplaats: 
b.o.< 1.000 m² 0 10 30   10  30  2 

50 45, 47 - 

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, 
MOTORFIETSEN; 
BENZINESERVICESTATIONS           

501, 502, 
504 

451, 452, 
454  

Handel in auto's en motorfietsen, 
reparatie- en servicebedrijven 10 0 30   10  30  2 

501 451  
Handel in vrachtauto's (incl. import en 
reparatie) 10 10 100   10  100  3.2 

5020.4 45204 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100   10  100  3.2 

5020.4 45204 B Autobeklederijen 0 0 10   10  10  1 

5020.4 45204 C Autospuitinrichtingen 50 30 30   30 R 50  3.1 

5020.5 45205  Autowasserijen 10 0 30   0  30  2 

503, 504 453  
Handel in auto- en motorfietsonderdelen 
en -accessoires 0 0 30   10  30  2 

505 473 0 Benzineservicestations:           

505 473 2 - met LPG < 1000 m3/jr 30 0 30   50 R 50  3.1 

505 473 3 - zonder LPG 30 0 30   10  30  2 

51 46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING           

511 461  Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10   0  10  1 

5121 4621 0 
Grth in akkerbouwproducten en 
veevoeders 30 30 50   30 R 50  3.1 
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5122 4622  Grth in bloemen en planten 10 10 30   0  30  2 

5123 4623  Grth in levende dieren 50 10 100 C  0  100  3.2 

5124 4624  Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30   0  50  3.1 

5125, 5131 46217, 4631  
Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en 
consumptieaardappelen 30 10 30   50 R 50  3.1 

5132, 5133 4632, 4633  
Grth in vlees, vleeswaren, 
zuivelproducten, eieren, spijsoliën 10 0 30   50 R 50  3.1 

5134 4634  Grth in dranken 0 0 30   0  30  2 

5135 4635  Grth in tabaksproducten 10 0 30   0  30  2 

5136 4636  Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30   0  30  2 

5137 4637  Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30   0  30  2 

5138, 5139 4638, 4639  
Grth in overige voedings- en 
genotmiddelen 10 10 30   10  30  2 

514 464, 46733  Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30   10  30  2 

5151.1 46711 0 Grth in vaste brandstoffen:           

5151.1 46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50   30  50  3.1 

5151.2 46712 0 
Grth in vloeibare en gasvormige 
brandstoffen:           

5151.3 46713  
Grth minerale olieproducten (excl. 
brandstoffen) 100 0 30   50  100  3.2 

5152.1 46721 0 Grth in metaalertsen:           

5152.2 /.3 
46722, 
46723  Grth in metalen en -halffabricaten 0 10 100   10  100  3.2 

5153 4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:           

5153 4673 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 10 50   10  50  3.1 

5153.4 46735 4 zand en grind:           

5153.4 46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 0 30 100   0  100  3.2 

5154 4674 0 
Grth in ijzer- en metaalwaren en 
verwarmingsapparatuur:           

5154 4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50   10  50  3.1 

5155.1 46751  Grth in chemische producten 50 10 30   
10
0 R 100 D 3.2 

5156 4676  Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30   10  30  2 

5157 4677 0 Autosloperijen: b.o. > 1.000 m² 10 30 100   30  100  3.2 

5157.2/3 4677 0 
Overige groothandel in afval en schroot: 
b.o. > 1000 m² 10 30 100   10  100 D 3.2 

5157.2/3 4677 1 
- overige groothandel in afval en schroot: 
b.o. <= 1.000 m² 10 10 50   10  50  3.1 

518 466 0 Grth in machines en apparaten:           

518 466 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100   10  100  3.2 

518 466 2 - overige 0 10 50   0  50  3.1 

519 466, 469  
Overige grth (bedrijfsmeubels, 
emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30   0  30  2 

52 47 - 
DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. 
PARTICULIEREN           

527 952  
Reparatie t.b.v. particulieren (excl. 
auto's en motorfietsen) 0 0 10   10  10  1 

60 49 - VERVOER OVER LAND           

6022 493  Taxibedrijven 0 0 30 C  0  30  2 

6023 493  Touringcarbedrijven 10 0 100 C  0  100  3.2 
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6024 494 0 
Goederenwegvervoerbedrijven (zonder 
schoonmaken tanks): b.o. > 1.000 m² 0 0 100 C  30  100  3.2 

6024 494 1 
- Goederenwegvervoerbedrijven (zonder 
schoonmaken tanks) b.o. <= 1.000 m² 0 0 50 C  30  50  3.1 

63 52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER           

6311.2 52242 0 
Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. 
binnenvaart:           

6311.2 52242 2 - stukgoederen 0 10 100   50 R 100 D 3.2 

6312 
52102, 
52109 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 30 10 50 C  50 R 50 D 3.1 

6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C  10  30  2 

64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE           

641 531, 532  Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C  0  30  2 

642 61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C  0  10  1 

71 77 - 
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, 
MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN           

90 37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING           

9001 3700 A0 
RWZI's en gierverwerkingsinricht., met 
afdekking voorbezinktanks:           

9002.1 381 A 
Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven 
e.d. 50 30 50   10  50  3.1 

9002.1 381 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 30 50   30 R 50  3.1 

9002.2 382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:           

9002.2 382 A2 - kabelbranderijen 100 50 30   10  100  3.2 

9002.2 382 A4 
- pathogeen afvalverbranding (voor 
ziekenhuizen) 50 10 30   10  50  3.1 

9002.2 382 A5 - oplosmiddelterugwinning 100 0 10   30 R 100 D 3.2 

9002.2 382 A7 
- verwerking fotochemisch en galvano-
afval 10 10 30   30 R 30  2 

9002.2 382 C0 Composteerbedrijven:           

9002.2 382 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr 100 100 100   10  100  3.2 

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING           

9301.1 96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C  30  50  3.1 

9301.1 96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50   30  50  3.1 

9301.2 96012  Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30   30 R 30  2 

9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30   0  30  2 
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