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Maatwerkmethode

t.b.v. paardenstal en woning Koen Meijer
Oosterweg 41b Muntendam
4 september 2017



De vraag

De context 

De plek 

Erfontwikkelingsschets

Uitgangspunten vormgeving gebouwen

Erfinrichtings- / beheerplan         

Begroting                



Opgave

Omdat het een wijziging van het 
bestemmingsplan betreft wil de gemeente 
een zorgvuldige afweging maken en heeft  de 
gemeente Menterwolde Libau benaderd om 
hiervoor de maatwerkmethode tot te passen.

Locatie

Het plangebied betreft een voormalige 
vuilstort dat als een groen eiland in het open 
polder landschap ten westen van de spoorlijn 
Groningen - Veendam, net buiten de kern  
Muntendam ligt. 

Archeologie

Omdat de gemeente Menterwolde (nog) niet 
beschikt over een archeologische beleidskaart, 
geldt de wettelijke bepaling dat bij alle ingrepen 
groter dan 100 m2 en dieper dan 40 cm 
onder maaiveld een archeologisch (bureau)
onderzoek nodig is. 

Van de locatie zelf zijn geen specifieke 
archeologische gegevens bekend, maar in 
de omgeving liggen meerdere archeologische 
terreinen (AMK-terreinen) en vondstlocaties. 
Het gaat onder meer om bewoningssporen 
uit het mesolithicum (midden-steentijd) en om 
sporen van ertswinning uit de middeleeuwen. 

Aanleiding

Aannemer Koen Meijer is voornemens op 
de locatie van de voormalige stort aan de 
Oosterweg 41b te Muntendam een woning 
met paardenstal en, voor het beoefenen van 
de paardensport relevante aanverwante 
inrichtingselementen zoals een rijbak, te 
realiseren. Binnen het door een forse beplanting 
omgeven terrein bevind zich een afgesloten 
door het waterschap afgesloten gebruikt terrein 
met enkele opstallen.

De vraag

ligging van de locatie bekende archeologischevondstlocaties 



1982 

1911

1960

1850

De locatie van de voormalige stort ligt in het beekdal van de Munter 
Ae, een veenrivier tussen Wildervank en Termunten die het toenmalige 
veengebied De Vennen ontwaterde.  

Het gebied is al vroeg in ontgining genomen en met de aanleg van het 
spoor begin 20e eeuw verder ontwikkeld. 

Tot 1960 zijn restanten van het tracé van de voormalige Munter Ae in 
het terrein herkenbaar. Met het graven van het A.G. Wildervanckkanaal 
en later de aanleg van N33 is het gebied doorsneden geraakt.

In de jaren 80 is op de voorliggende locatie de inmiddels ontmantelde 
stort en de nog deels door het waterschap in gebruik zijnde bouwwerken 
gerealiseerd.

De context



De plek

zicht op binnenzijde terrein vanuit noordelijke richting

zicht door singel n zuidwestelijke richting op dorpsrand Muntendam 

zicht over toegangsweg met opstallen waterschap 



luchtfoto van de locatie

aanwezige terrein verharding

openere zuidelijke beplantingsrand 

zicht op rand Muntendam vanaf toegangsweg

door hek afgegrensd waterschapsterrein met bouwwerken

verwilderde westelijke beplantingsrand

sloot langs zuidelijke perceelgrens

De plek 



Toelichting

Het stevig beplante kader rond de 
voormalige vuilstort en het huidige 
waterschapsterrein biedt een unieke 
setting om op hoogwaardige wijze 
invulling te geven aan het beoogde 
programma van wensen. De 
erfontwikkelingsschets gaat er dan 
ook van uit dat het beplante kader, 
bestaande uit een elzen/eiken singel met 
onderbeplanting rondom het terrein, in 
hoofdzaak wordt gerespecteerd. Binnen 
dit kader zijn verschillende zones met 
ieder een eigen karakter en invulling te 
onderscheiden.

De woning met een forse tuin krijgt 
een prominente plek op het woonerf in 
de zuiwestelijke hoek van het perceel. 
Het beplante kader wordt hier opener 
gemaakt waardoor (uit)zicht ontstaat. 
Selectief worden boomgroepen 
gespaard en nieuwe bomen van de 
eerste orde aangeplant. Een lage haag    
vormt de erfscheiding en loopt door 
langs  de nieuwe toegangsweg tussen 
de bomen door aan de zuidrand
De woning biedt zicht op de er achter 
gelegen springbak en grote trainingshal 
met aan de westzijde geschakelde 
paardenstallen. Deze  worden aan de 
achterzijde ontsloten via een aftakking 
van de toegangsweg die langs de 
grens met het waterschapsterrein loopt. 
Het waterschapsterrein wordt als een 
zelfstandig terrein binnen de kavel 
omzoomd door nieuw dichte beplanting 
en blijft via een ondergschikte aftakking  
van de hoofdentree toegankelijk. 

Erfontwikkelingsschets 



Plaatsing woning
Vanaf de Oosterweg is de woning prominent 
zichtbaar ten opzichte van de stal.

Hoofdvorm woning
Twee forse bouwlagen met kap, een minimale 
kaphelling die gelijk is aan de stal is mogelijk.
Een moderne verschijningsvorm met een platte 
afdekking is mogelijk mits minimaal twee forse 
bouwlagen en een eenduidige hoofdvorm wordt 
toegepast.

Aanzichten woning en stal
Vanaf de Oosterweg en richting de entree beide 
gebouwen een representatieve uitstraling geven 
met voldoende transparantie. 
Eventuele uit- en aanbouwen dienen ondergeschikt 
te zijn aan de hoofdvorm.

Opmaak
Terughoudende kleuren in middentonen toepassen, 
waarbij samenhang tussen de woning en de stal.
Zowel gevels in metselwerk en/of houten 
gevelbekleding mogelijk, voor de woning en de stal 
dezelfde bekleding toepassen.

Uitgangspunten vormgeving gebouwen

referentiebeelden



Erfinrichtings- / beheerplan



Erfinrichtings- / beheerplan (vervolg)



Begroting
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1 INLEIDING 

1.1 ALGEMEEN 
In opdracht van SUEZ Recycling en Recovery Netherlands is door Enviso Ingenieursbureau een 

eindsituatie bodemonderzoek conform de NEN 5740 uitgevoerd ter plaatse van de locatie Oosterweg 

41 te Muntendam. 

 

Op de locatie was voorheen een rioolwaterzuivering (RWZI) aanwezig en na sluiting hiervan is het terrein 

in gebruik genomen door een bedrijf dat afval inzamelt, scheidt en vervolgens weer afvoert. 

 

De topografische ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven in bijlage 1. 

 

1.2 AANLEIDING EN DOEL 
Aanleiding voor het uitvoeren van het eindsituatie bodemonderzoek is de beëindiging per 31 

december 2016 van de huur van het betreffende terrein. 

 

Het doel van het eindsituatie bodemonderzoek is te kunnen beoordelen of het gebruik als milieustraat 

de milieuhygiënische kwaliteit van zowel de grond als het grondwater heeft beïnvloed ten opzichte 

van de kwaliteit zoals die in het nulsituatie bodemonderzoek is vastgelegd. 
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2 VOORONDERZOEK 

2.1 ALGEMEEN 
Voor aanvang van de veldwerkzaamheden is een vooronderzoek conform de NEN 5725 uitgevoerd. 

Aangezien het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de huur van het terrein, is een 

standaard vooronderzoek uitgevoerd. Als afbakening van het geografische besluitvormingsgebied 

heeft het vooronderzoek zich gericht op het perceel Oosterweg 41 te Muntendam en de aangrenzende 

percelen tot 25 meter. De resultaten van het vooronderzoek worden navolgend beschreven. 

 

2.2 BESCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE 
De geografische gegevens van de onderzoekslocatie staan weergegeven in tabel 2.2.1. Voor een 

kadastraal overzicht wordt verwezen naar bijlage 1. 

 
Tabel 2.2.1: Geografische gegevens onderzoekslocatie 

Gemeente Menterwolde 

Adres Oosterweg 41 Muntendam 

Kadastraal Gemeente: 

Muntendam 

Sectie: A Nummer: 1429 

Coördinaten  X: 255.495 Y: 573.064 

Oppervlakte onderzoekslocatie 6.000 m2  

 

Op de locatie was voorheen een waterzuivering aanwezig en is daarna in gebruik geweest als Milieustraat 

voor de betreffende gemeente. Tijdens het gebruik van locatie heeft ter plaatse van boring 102, uit vorig 

onderzoek, een bovengrondse dieseltank gestaan. 

 

Aan de noordoostzijde grenst de onderzoekslocatie aan een terrein van de R.W.Z.I. 

(rioolwaterzuiveringsinstallatie). Aan de zuid, west en noordzijde is landbouw gesitueerd.  

 

Een overzicht van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 2. 

 

2.3 BODEMOPBOUW 
De regionale bodemopbouw is ontleend aan het DINOLoket (Data en informatie van de Nederlandse 

ondergrond) van TNO. De regionale bodemopbouw van de locatie is weergegeven in tabel 2.3.1. 

 
Tabel 2.3.1: Regionale bodemopbouw 

Diepte t.o.v. maaiveld (m-mv) Bodemopbouw Formatie 

0,0 -   0,6 Veen Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven 

0,6 -   1,0 Veen  Formatie van Nieuwkoop, Laagpakket van 

Griendtsveen 

1,0 -   4,0  Zand, matig fijn Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden 

 

Het maaiveld ter plaatse van de locatie bevindt zich op een hoogte van ca. 0,21 meter - N.A.P. De 

stromingsrichting van het freatische grondwater is niet eenduidig te bepalen en kan beïnvloed 

worden door lokale factoren zoals waterlopen, drainagesystemen, (lekke) rioleringen en dergelijke. 

De locatie bevindt zich niet binnen een grondwaterbeschermingsgebied. 
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2.4 HISTORISCH ONDERZOEK 
Voor het bepalen van de aanwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele 

bodemverontreiniging ter plaatse van de onderzoekslocatie is een historisch onderzoek verricht. Ten 

behoeve van het historisch vooronderzoek is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 

• gemeente Menterwolde; 

• opdrachtgever; 

• topografie; 

• locatiebezoek (uitgevoerd in combinatie met veldwerk). 

 

Gemeente Menterwolde en opdrachtgever 

De opdrachtgever heeft voorafgaand aan het bodemonderzoek een nulsituatie onderzoek uit 2010 

aangeleverd waarin de historische informatie is opgenomen, welke is opgevraagd bij de gemeente 

Menterwolde. Vanaf 2009 t/m 2016 is het terrein in gebruik geweest voor inzameling, scheiden en 

afvoeren van afval. Tevens heeft de opdrachtgever aangegeven dat ten opzichte van de nulsituatie op 

het middenterrein veel gewerkt is met een kraan en deze locatie aanvullend onderzocht dient te 

worden. 

 

De kenmerken van het uitgevoerde nulsituatie onderzoek zijn navolgend weergegeven: 

• Verkennend milieukundig bodemonderzoek & verkennend asbestonderzoek, Wiertsema & 

Partners, kenmerk VN-50076-1, d.d. 13 januari 2010; 

 

Uit het rapport blijkt dat in de bovengrond diverse bijmengingen aan bodemvreemde materialen zijn 

aangetroffen, zoals puin, fiberglas, glasvezel, verbrandingsresten en kooldeeltjes en dat er bij boring 

B4 een stortgat is aangetroffen. Uit de analyses is gebleken dat de bijmengingen in de bovengrond 

geleid hebben tot lichte verontreinigingen met zware metalen, PAK, PCB en minerale olie. Ook in de 

grond van het oude stortgat is slechts een lichte verontreiniging met PAK aangetoond. De gemeten 

gehaltes blijven onder de tussenwaarde en geven geen aanleiding tot nader onderzoek. Uit de 

analyseresultaten van het asbestonderzoek is gebleken dat de zintuiglijk voor puin verdachte 

grondmengmonsters geen asbest bevatten.  

 

Uit de analyse van het bemonsterde grondwater van de peilbuizen B-1 en B-101 is gebleken dat er licht 

verhoogde gehalten aan barium en molybdeen zijn vastgesteld. In het grondwater van peilbuis B-102, 

geplaatst bij de zeecontainer met brandstoftank, zijn geen verontreinigingen met minerale olie en 

vluchtige aromaten aangetoond.  
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Topografie 

De topografische kaarten zijn via de website van Topotijdreis (www.topotijdreis.nl) geraadpleegd en 

deze zijn navolgend weergegeven. 

 

     
1980                     1982 

 

     
2000                     2015 

 

Uit de topografische kaarten blijkt dat de locatie sinds begin jaren ’80 van de vorige eeuw in gebruik is 

geweest als Rioolwaterzuivering, daarvoor voor agrarische doeleinden bestemd. 

 

Locatiebezoek (uitgevoerd in combinatie met veldwerk) 

Voorafgaande aan het bodemonderzoek is een locatiebezoek verricht. Tijdens de terreininspectie is 

gebleken dat er nog diverse verhardingen aanwezig zijn in de vorm van klinker- en puinverhardingen. 

Een deel van het terrein is braakliggend. Er zijn geen aanvullende gegevens verkregen welke eventueel 

duiden op aanwezigheid van bodembedreigende activiteiten en/of bodemverontreiniging. 

 

2.5 CONCLUSIE VOORONDERZOEK 
Uit het vooronderzoek is gebleken dat de locatie sinds begin jaren ’80 van de vorige eeuw in gebruik is 

geweest als Rioolwaterzuiveringsinstallatie, daarvoor was het in gebruik voor agrarische doeleinden. 

Vanaf 2009 t/m 2016 is het terrein in gebruik geweest voor inzameling, scheiden en afvoeren van afval. 

Uit het nulsituatie bodemonderzoek, uitgevoerd in 2009, is gebleken dat de bovengrond en het 

grondwater ten hoogste licht verontreinigd zijn en dat er uit de zintuiglijke bevindingen gebleken is 

dat er veel bijmenging in de bovengrond aanwezig is. 

 

Op basis van het vooronderzoek kan de onderzoekslocatie als ‘verdacht’ worden beschouwd. 

 



Eindsituatie bodemonderzoek Oosterweg 41 Muntendam 

 

Projectnummer: EN03994 7 

Kenmerk: 161098 

3 ONDERZOEKSPROGRAMMA 

3.1 KWALITEITSBORGING EN ONAFHANKELIJKHEID 
Voor het bewijsbaar en zichtbaar maken van de kwaliteit (kwaliteitsborging) beschikt Enviso 

Ingenieursbureau over een kwaliteitssysteem dat is opgezet conform NEN-EN-ISO 9001.  

 

In het kader van Kwalibo zijn de veldwerkzaamheden uitgevoerd onder een procescertificaat, hetgeen 

is omschreven in de vigerende versie van de Beoordelingsrichtlijn SIKB 2000 en de daarbij behorende 

VKB-protocollen 2001 en 2002.  

 

Met betrekking tot de functiescheiding kan worden gesteld dat er geen relatie bestaat tussen Enviso 

Ingenieursbureau en de opdrachtgever. 

 

3.2 ONDERZOEKSOPZET 
Ten behoeve van het eindsituatie bodemonderzoek is een programma voor veld- en 

laboratoriumonderzoek opgesteld, waarbij de onderzoekslocatie op basis van de historie de 

verschillende deellocaties op basis van de historie als ‘verdacht’ kan worden beschouwd. De 

opdrachtgever heeft aangegeven dat op het middenterrein veel activiteiten met een kraan hebben 

plaatsgevonden en dit aanvullend onderzocht moet worden. Met betrekking tot asbest is aangegeven 

dat er alleen zintuiglijk gelet dient te worden op de aanwezigheid van verdacht materiaal, daar in het 

onderzoek van 2009 al voldoende onderzoek heeft plaatsgevonden en er niet asbesthoudend 

materiaal verwerkt is in de tussenliggende periode.  

 

Op basis van protocol ‘NEN 5740 strategie NUL/EIND en strategie verdacht (VEP)’ zijn het aantal 

boringen en analyses bepaald. De onderzoeksstrategie is weergegeven in tabel 3.2.1. 

 
Tabel 3.2.1: Strategie bodemonderzoek 

Oppervlakte 

locatie 

Strategie Boringen Analyseparameters1 

Bovengrond Ondergrond Grondwater 

Bedrijfsterrein 

Oosterweg 41 

Muntendam 

NUL/EIND - 12 x boring tot 0,5 a 1 ,0 m-mv 

- 3 x boring tot 2,0 m-mv 

- 2 x boring met peilbuis 

5 x NEN-g, + L+H - 2 x NEN-gw 

Bovengrondse 

brandstoftank 

VEP 

< 10 m² 

- 1 x boring met peilbuis -² - 1 x MO, BTEX 

Middenterrein Aanvullend - 12 x boring tot 0,5 a 1 ,0 m-mv 1 x NEN-g, + L+H - - 

1 Verklaring analyseparameters: 

 NEN-g = pakket NEN 5740 grond: droge stof, metalen (9), PAK (10), PCB (7) en minerale olie 

 NEN-gw = pakket NEN 5740 grondwater: metalen (9), vluchtige aromaten (5), VOCl (18) en minerale olie 

 MO  = minerale olie 

 BTEX = Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen en Xylenen 

 L+H = lutum en humus (organische stof) 

2 Indien zintuiglijk niet verontreinigd wordt dit grondmonster meegenomen in een mengmonster van de bovengrond, 

net zoals in nulsituatie onderzoek van Wiertsema & Partners 

 

Bij alle boringen vindt een zintuiglijke beoordeling van het opgeboorde materiaal plaats. Hierbij wordt 

eveneens aandacht besteed aan de eventuele aanwezigheid van asbest. Voor aanvang van de 

grondwaterbemonstering wordt de stijghoogte, het elektrisch geleidingsvermogen (EC), de zuurgraad 

(pH), de temperatuur (T) en de troebelheid (NTU) van het grondwater bepaald. 

 

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen kunnen afwijkend ten opzichte van tabel 3.2.1 aanvullende 

boringen worden uitgevoerd en aanvullende analyses worden ingezet.  
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4 VELDWERKZAAMHEDEN 

4.1 GROND 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 30 november 2016. Ten behoeve van het samenstellen van 

grondwatermonsters zijn boringen 201, 218 en 220 gebruikt voor het plaatsen van een peilbuis. Voor 

een overzicht van de onderzoekslocatie met de situering van de boringen en de peilbuis wordt 

verwezen naar bijlage 2. 

 

Bij alle boringen heeft een zintuiglijke beoordeling van het opgeboorde materiaal plaatsgevonden. De 

lokale bodemopbouw is in tabel 4.1.1 weergegeven. In bijlage 3 zijn de bodemprofielen weergegeven. 

 
Tabel 4.1.1: Lokale bodemopbouw 

Traject (cm-mv) Grondsoort Kleur 

010 - 030 Menggranulaat  Bruin grijs 

030 - 180 Zand, matig fijn, zwak siltig,  Grijs wit 

180 - 220 Zand, matig fijn, zwak siltig Grijs wit 

220 - 300 Veen, sterk zandig Donker bruin 

 

De boorprofielen met daarbij de zintuiglijke afwijkingen zijn opgenomen in bijlage 3. Een overzicht van 

zintuiglijk waargenomen afwijkingen is weergegeven in tabel 4.1.2. 

 
Tabel 4.1.2: Zintuiglijk waargenomen afwijkingen 

Boring Traject (m-mv) Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

201, 202 0,10 – 0,30 Zand/puin Uiterst puinhoudend 

203, 204 0,00 – 0,50 Zand/puin Uiterst puinhoudend 

205 t/m 208 0,10 – 0,30 Zand/puin Uiterst puinhoudend 

209 t/m 216 0,00 – 0,50 Zand /puin Glasfiber afval, uiterst puinhoudend  

 

In zowel de opgeboorde grond als op het maaiveld zijn visueel geen asbestverdachte materialen 

aangetroffen. 

 

4.2 GRONDWATER 
Het grondwater is op 7 december bemonsterd. Voor een overzicht van de onderzoekslocatie met 

situering van de peilbuizen wordt verwezen naar bijlage 2. Voor aanvang van de monstername van het 

grondwater zijn diverse metingen uitgevoerd. De resultaten van de metingen zijn weergegeven in tabel 

4.2.1. 

 
Tabel 4.2.1: Meetgegevens grondwater 

Peilbuis Filterstelling (cm-mv) Stijghoogte (cm-mv) EC 

(µµµµS/cm) 

pH  T (°°°°C) NTU (0-10) 

201 200-300 150 659 6,98 11,5 6.44 

218 150-250 90 459 6,98 11,3 6.69 

220 150-250 114 541 7,01 12,1 3.50 

 

De resultaten van de zintuiglijke beoordeling van het opgeboorde materiaal en de resultaten van de 

metingen hebben geen aanleiding gegeven tot het bijstellen van het onderzoeksprogramma. 

 

Enkele foto’s van de locatie zijn opgenomen in bijlage 7. 
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5 LABORATORIUMONDERZOEK 

5.1 CHEMISCHE ANALYSES 
Het aantal analyses en de te analyseren parameters zijn conform de onderzoeksopzet ingezet. De 

analyses zijn uitgevoerd door Eurofins Analytico te Barneveld, dat geaccrediteerd is volgens het 

accreditatieschema “AS 3000” onder nr. L 010. 

 

5.2 RESULTATEN 

De analyserapporten van de grond(meng)monsters en de grondwatermonsters zijn opgenomen in 

bijlage 4. Om de resultaten te kunnen interpreteren worden deze vergeleken met de toetsingswaarden 

zoals opgenomen in de ‘Circulaire bodemsanering 2013’. In bijlage 5 zijn de toetsingsresultaten (Wbb) 

opgenomen en in bijlage 6 de indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit. Een toelichting op 

de toetsing van de analyseresultaten aan de circulaire is opgenomen in bijlage 8. 

 

In de tabellen 5.2.1 en 5.2.2 is een overzicht van de toetsingsresultaten weergegeven met daarin de 

eventueel vastgestelde verontreinigingen. Tevens is de indicatieve toetsing van het Besluit 

bodemkwaliteit aan de generieke waarde weergegeven. 

 
Tabel 5.2.1: Toetsingsresultaten grondmengmonsters (mg/kg d.s.) 

Monstercode met bijbehorende meetpunten en -

diepten (cm-mv) 

Toetsing Wbb Indicatieve toetsing Besluit 

bodemkwaliteit 

 

Licht  

(>AW) 

Sterk  

(>I) 

Bovengrond 

MM1: 201 (10-30), 202 (10-30), 203 (0-50),  

205 (10-30) 206 (10-30), 207 (10-30), 208 (10-30) 

Kwik, lood, zink, 

minerale olie, PCB, PAK 

- Industrie  

MM2: 209 (0-40), 210 (0-40), 211 (0-50), 212 (0-50), 

213 (0-50), 214 (0-50), 215 (0-50), 216 (0-50) 

Cadmium, zink, 

minerale olie, PAK 

- Industrie  

MM4: 204 (0-50) Zink, minerale olie, PAK - Industrie 

MM5: 217 (10-30), 218 (10-30), 219 (10-30), 

220 (10-30) 

Kobalt, kwik, nikkel, 

lood, zink, minerale olie, 

PCB, PAK 

- Niet toepasbaar > Industrie 

Ondergrond 

MM3: 201 (30-80), 201 (80-130), 201 (130-180), 202 

(100-150),  202 (160-200), 203 (50-100), 203 (120-

170),  203 (170-200), 204 (50-100), 204 (120-170) 

- - Altijd toepasbaar 

Bovengrond middenterrein 

MM6: 221 (15-45), 222 (15-50) - - Altijd toepasbaar 

 

Uit tabel 5.2.1 blijkt dat over het algemeen licht verhoogde gehalten aan zware metalen, minerale olie, 

PCB en PAK vastgesteld zijn ten opzichte van de Achtergrondwaarden. In de ondergrond zijn geen 

verhoogde gehalten aan onderzochte parameters vastgesteld. De aangetroffen licht verhoogde 

gehalten komen grotendeels overeen met de aangetroffen gehalten bij het nulsituatie onderzoek, 

alleen bij het oude stortgat is het gehalte aan PAK (33 mg/kg ds) hoger dan in 2009 (5,3 mg/kg ds). De 

verklaring voor het verschil zit waarschijnlijk in het heterogeen aanwezig zijn van kooldeeltjes in de 

grond welke reeds voor 2009 aanwezig waren. 

 
Tabel 5.2.2: Toetsingsresultaten grondwatermonsters (ųg/l) 

Meetpunt en filterstelling (cm-mv) Toetsing Wbb 

Licht  

(>S) 

Sterk  

(>I) 

Overig terrein 

201  (200-300) Barium, zink - 

220  (150-250) Barium, zink - 

Zeecontainer met brandstoftank 

218  (150-250) - - 
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Uit tabel 5.2.2 blijkt dat in het grondwater ter plaatse van peilbuis 201 en 220 licht verhoogde gehalten 

aan enkele zware metalen zijn vastgesteld ten opzichte van de Achtergrondwaarde.  

 

Opgemerkt dient te worden dat in het grondwater bij peilbuis 201 de tussenwaarde aan zink wordt 

overschrijden, maar dat niet eenduidig kan worden vastgesteld wat de oorzaak hiervan is, daar er niet 

specifiek met zink gewerkt is in de periode van 2009 t/m 2016. Een oorzaak van verhoogde 

concentraties in het grondwater kan zijn dat de (fysische) eigenschappen van de grond en het 

grondwater (bijv. pH en redoxpotentiaal) dusdanig zijn, dat de verhoogde concentraties van nature 

aanwezig zijn.  

 

Een andere mogelijke oorzaak is dat tijdens het plaatsen van de peilbuis het natuurlijk evenwicht in de 

bodem wordt verstoord, waardoor aan de grond gebonden stoffen (welke van nature aanwezig 

kunnen zijn) ter plaatse tijdelijk in oplossing kunnen gaan. Hierbij kan worden opgemerkt dat gehalten 

in de grond worden uitgedrukt in mg/kg en dat concentraties in het grondwater worden uitgedrukt in 

µg/l. Bij een lichte verstoring van het evenwicht in de bodem is het dan al mogelijk om, zonder dat er 

verhoogde gehalten in de grond worden gemeten, (matig tot sterk) verhoogde concentraties in het 

grondwater te meten.  
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6 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

6.1 SAMENVATTING 
In opdracht van SUEZ Recycling en Recovery Netherlands is door Enviso Ingenieursbureau een 

eindsituatie bodemonderzoek conform de NEN 5740 uitgevoerd ter plaatse van de locatie Oosterweg 

41 te Muntendam. 

 

Op de locatie was voorheen een rioolwaterzuivering (RWZI) aanwezig en na sluiting hiervan is het terrein 

in gebruik genomen door een bedrijf dat afval inzamelt, scheidt en vervolgens weer afvoert. 

 

Aanleiding voor het uitvoeren van het eindsituatie bodemonderzoek is de beëindiging per 31 

december 2016 van de huur van het betreffende terrein. Het doel van het eindsituatie 

bodemonderzoek is te kunnen beoordelen of het gebruik als milieustraat de milieuhygiënische 

kwaliteit van zowel de grond als het grondwater heeft beïnvloed ten opzichte van de kwaliteit zoals 

die in het nulsituatie bodemonderzoek is vastgelegd. 

 

Vooronderzoek 

Uit het vooronderzoek is gebleken dat de locatie sinds begin jaren ’80 van de vorige eeuw in gebruik is 

geweest als Rioolwaterzuiveringsinstallatie, daarvoor was het in gebruik voor agrarische doeleinden. 

Vanaf 2009 t/m 2016 is het terrein in gebruik geweest voor inzameling, scheiden en afvoeren van afval. 

Uit het nulsituatie bodemonderzoek, uitgevoerd in 2009, is gebleken dat de bovengrond en het 

grondwater ten hoogste licht verontreinigd zijn en dat er uit de zintuiglijke bevindingen gebleken is 

dat er veel bijmenging in de bovengrond aanwezig is. 

 

Zintuiglijke waarnemingen 

Tijdens het bodemonderzoek is ter plaatse van de boringen 209 t/m 216 in de bovengrond van 0,0-0,5 

m-mv glasfiber afval waargenomen. Ter plaatse van de overige boringen zijn in de bovengrond van ca. 

0,0-0,5 m-mv in sterke mate puin aangetroffen. Ter plaatse van alle boringen zijn geen waarnemingen 

gedaan welke duiden op eventuele bodemverontreiniging, daarnaast zijn zowel in de grond als op het 

maaiveld en in het menggranulaat visueel geen asbestverdachte materialen aangetroffen.  

 

Resultaten grond 

Uit de analyseresultaten van de bovengrond is gebleken dat er over het algemeen licht verhoogde 

gehalten aan zware metalen, minerale olie, PCB en PAK vastgesteld zijn ten opzichte van de 

Achtergrondwaarden. In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte parameters 

vastgesteld. De aangetroffen licht verhoogde gehalten komen grotendeels overeen met de 

aangetroffen gehalten bij het nulsituatie onderzoek, alleen bij het oude stortgat is het gehalte aan PAK 

(33 mg/kg ds) hoger dan in 2009 (5,3 mg/kg ds). De verklaring voor het verschil zit waarschijnlijk in het 

heterogeen aanwezig zijn van kooldeeltjes in de grond welke reeds voor 2009 aanwezig waren. 

 

Resultaten grondwater 

In het grondwater ter plaatse van het overige terrein (peilbuis 201 en 220) zijn licht verhoogde 

gehalten aan barium en zink vastgesteld ten opzichte van de Achtergrondwaarde, waarbij opgemerkt 

dient te worden dat bij peilbuis 201 een matig verhoogd gehalte aan zink aanwezig is. Het matig 

verhoogde gehalte heeft zeer waarschijnlijk een natuurlijke oorsprong, mede door het feit dat er niet 

specifiek met zink gewerkt is in de periode van 2009 t/m 2016.  

 

Ter plaatse van de zeecontainer met brandstoftank is in het grondwater van peilbuis 218 geen 

verontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten aangetroffen.  
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6.2 CONCLUSIE EN AANBEVELING 
Op basis van de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat de bovengrond en het 

grondwater van de locatie over het algemeen licht verontreinigd zijn en de ondergrond niet 

verontreinigd is en er geen aanleiding bestaat om nader onderzoek te verrichten. In vergelijking met 

het nulsituatie onderzoek van Wiertsema & Partners is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, 

in de periode van 2009 t/m 2016, niet verder verontreinigd geraakt, de eindsituatie is hiermee in 

voldoende mate vastgelegd. 

 

Indien grond van de locatie wordt afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het 

onderliggende bodemonderzoek mogelijk niet. Om definitief vast te stellen of de grond buiten de 

locatie kan worden hergebruikt, kan het bevoegd gezag (gemeente waar de grond zal worden 

toegepast) verzoeken om een inkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit. 

 

ENVISO INGENIEURSBUREAU 
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Ligging en kadastraal overzicht onderzoekslocatie 

  



Omgevingskaart Klantreferentie: EN03994

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object MUNTENDAM A 1429
Oosterweg 41B, 9649 JV MUNTENDAM
CC-BY Kadaster.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: EN03994

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 29 november 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
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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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Overzicht onderzoekslocatie 
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bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Oost rw eg 4 1  M unt endam
projectcode EN0 3 9 9 4

rapportage datum 1 2 -1 2 -2 0 1 6
getekend conform NEN 5 1 0 4
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2 0 1 klinker

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 3 0 -1 1 -2 0 1 6

boorm eester L. Boerm a

0

50

100

150

200

250

300

0
ow: geen, edelm an

-10
ow: geen, uiterst  
m enggranulaat , edelm an

-30
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal grijs, wit , ow: 
geen, edelm an

-180
zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, neut raal grijs, beige, 
ow: geen, edelm an

-229
veen, sterk zandig, donker 
bruin, ow: geen, edelm an

1

2

3

4

5

1

200

300300

100

150

2 0 2 klinker

type grondboring
datum 3 0 -1 1 -2 0 1 6

boorm eester L. Boerm a

0

50

100

150

200

0
ow: geen, edelm an

-10
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
donker bruin, beige, ow: 
geen, uiterst  puin, edelm an

-30
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal grijs, wit , ow: 
geen, edelm an

-160
zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, neut raal grijs, beige, 
ow: geen, edelm an

1

2

3

4

2 0 3 braak

type grondboring
datum 0 1 -1 2 -2 0 1 6

boorm eester L. Boerm a

0

50

100

150

200

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

-50
zand, zeer fijn, sterk silt ig, 
sterk hum eus, neut raal 
zwart , ow: geen, sterk 
veen, edelm an

-120
zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, zwak hum eus, donker 
grijs, ow: geen, edelm an

1

2

3

4

2 0 4 braak

type grondboring
datum 0 1 -1 2 -2 0 1 6

boorm eester L. Boerm a

0

50

100

150

200

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

-50
zand, zeer fijn, sterk silt ig, 
sterk hum eus, neut raal 
zwart , ow: geen, sterk 
veen, edelm an

-120
zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, zwak hum eus, donker 
grijs, ow: geen, edelm an

1

2

3

4
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onderzoek Oost rw eg 4 1  M unt endam
projectcode EN0 3 9 9 4

rapportage datum 1 2 -1 2 -2 0 1 6
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2 0 5 klinker

type grondboring
datum 3 0 -1 1 -2 0 1 6

boorm eester L. Boerm a

0

50

100

0
ow: geen, edelm an

-10
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
donker bruin, beige, ow: 
geen, uiterst  puin, edelm an

-30
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal grijs, wit , ow: 
geen, edelm an

1

2

2 0 6 klinker

type grondboring
datum 3 0 -1 1 -2 0 1 6

boorm eester L. Boerm a

0

50

100

0
ow: geen, edelm an

-10
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
donker bruin, beige, ow: 
geen, uiterst  puin, edelm an

-30
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal grijs, wit , ow: 
geen, edelm an

1

2

2 0 7 klinker

type grondboring
datum 3 0 -1 1 -2 0 1 6

boorm eester L. Boerm a

0

50

100

0
ow: geen, edelm an

-10
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
donker bruin, beige, ow: 
geen, uiterst  puin, edelm an

-30
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal grijs, wit , ow: 
geen, edelm an

1

2

2 0 8 klinker

type grondboring
datum 3 0 -1 1 -2 0 1 6

boorm eester L. Boerm a

0

50

100

0
ow: geen, edelm an

-10
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
donker bruin, beige, ow: 
geen, uiterst  puin, edelm an

-30
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal grijs, wit , ow: 
geen, edelm an

1

2
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2 0 9 braak

type grondboring
datum 3 0 -1 1 -2 0 1 6

boorm eester L. Boerm a

0 0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker 
bruin, ow: geen, uiterst  
puin, edelm an, glasfiber 
afval resten

-40
ow: geen, edelm an, 
gestaakt

1

2 1 0 braak

type grondboring
datum 3 0 -1 1 -2 0 1 6

boorm eester L. Boerm a

0

50

100

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker 
bruin, beige, ow: geen, 
sterk m enggranulaat , m at ig 
kolengruis, edelm an, 
glasfiber afval resten

-40
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal grijs, wit , ow: 
geen, edelm an

1

2

2 1 1 braak

type grondboring
datum 3 0 -1 1 -2 0 1 6

boorm eester L. Boerm a

0

50

100

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker 
bruin, beige, ow: geen, 
sterk m enggranulaat , m at ig 
kolengruis, edelm an, 
glasfiber afval resten

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal grijs, wit , ow: 
geen, edelm an

1

2

2 1 2 braak

type grondboring
datum 0 1 -1 2 -2 0 1 6

boorm eester L. Boerm a

0

50

0
zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, uiterst  puin, sporen 
kolengruis, edelm an, 
glasfiber afval resten

1
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2 1 3 braak

type grondboring
datum 0 1 -1 2 -2 0 1 6

boorm eester L. Boerm a

0

50

0
zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, uiterst  puin, sporen 
kolengruis, edelm an, 
glasfiber afval resten

1

2 1 4 braak

type grondboring
datum 0 1 -1 2 -2 0 1 6

boorm eester L. Boerm a

0

50

0
zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, uiterst  puin, sporen 
kolengruis, edelm an, 
glasfiber afval resten

1

2 1 5 braak

type grondboring
datum 0 1 -1 2 -2 0 1 6

boorm eester L. Boerm a

0

50

0
zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, uiterst  puin, sporen 
kolengruis, edelm an, 
glasfiber afval resten

1

2 1 6 braak

type grondboring
datum 0 1 -1 2 -2 0 1 6

boorm eester L. Boerm a

0

50

0
zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, uiterst  puin, sporen 
kolengruis, edelm an, 
glasfiber afval resten

1
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2 1 7 klinker

type grondboring
datum 3 0 -1 1 -2 0 1 6

boorm eester L. Boerm a

0

50

100

0
ow: geen, edelm an

-10
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
donker bruin, beige, ow: 
geen, uiterst  puin, edelm an

-30
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal grijs, wit , ow: 
geen, edelm an

1

2

2 1 8 klinker

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 3 0 -1 1 -2 0 1 6

boorm eester L. Boerm a

0

50

100

150

200

250

0
ow: geen, edelm an

-10
ow: geen, uiterst  
m enggranulaat , edelm an

-30
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal grijs, wit , ow: 
geen, edelm an

1

2

1

150

250250

50

100

2 1 9 klinker

type grondboring
datum 3 0 -1 1 -2 0 1 6

boorm eester L. Boerm a

0

50

100

0
ow: geen, edelm an

-10
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
donker bruin, beige, ow: 
geen, uiterst  puin, edelm an

-30
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal grijs, wit , ow: 
geen, edelm an

1

2

2 2 0 klinker

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 3 0 -1 1 -2 0 1 6

boorm eester L. Boerm a

0

50

100

150

200

250

0
ow: geen, edelm an

-10
ow: geen, uiterst  
m enggranulaat , edelm an

-30
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal grijs, wit , ow: 
geen, edelm an

1

2

1

150

250250

50

100



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Oost rw eg 4 1  M unt endam
projectcode EN0 3 9 9 4

rapportage datum 1 2 -1 2 -2 0 1 6
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 6  van 6

2 2 1 stelcon

type grondboring
datum 0 1 -1 2 -2 0 1 6

boorm eester L. Boerm a

0

50

0
ow: geen, edelm an

-15
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal grijs, wit , ow: 
geen, edelm an

-45
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
grijs, bruin, ow: geen, 
uiterst  puin, edelm an

1

2

2 2 2 stelcon

type grondboring
datum 0 1 -1 2 -2 0 1 6

boorm eester L. Boerm a

0

50

100

0
ow: geen, edelm an

-15
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal grijs, wit , ow: 
geen, edelm an

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
grijs, bruin, ow: geen, 
sporen puin, edelm an

1

2



PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

Asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

Bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

Water

OLIE OP W ATER REACTIE (OW )

GEUR INTENSITEIT (GI)

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

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

GRADATIE GRIND

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



 

 

Projectnummer: EN03994  

Kenmerk: 161098 

 

 

 

 

Bijlage 4 
 

Analyserapporten 

  



T.a.v. Lammert Boerma
De Meerpaal 11
9206 AJ  DRACHTEN

Datum: 09-Dec-2016

Enviso Ingenieursbureau

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 01-Dec-2016

Oostrweg 41 Muntendam
EN03994
2016143209

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager
Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Oostrweg 41 Muntendam

1 2 3 4 5

1/4

EN03994

Analysecertificaat

09-Dec-2016/12:33

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

01-Dec-2016

Monstermatrix Grond (AS3000)

2016143209/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling
UitgevoerdCryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Q Verkleinen brekermolen (cryogeen) Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
S 85.0% (m/m)Droge stof 89.9 72.6 82.0 87.5
S 3.0% (m/m) dsOrganische stof 3.0 4.7 4.7 2.0
Q 96.8% (m/m) dsGloeirest 96.9 95.2 95.1 97.8
S 3.3% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2.1 <2.0 3.7 3.4

Metalen
S 84mg/kg dsBarium (Ba) 87 31 120 100
S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd) <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
S 3.9mg/kg dsKobalt (Co) 5.3 <3.0 3.6 6.4
S 11mg/kg dsKoper (Cu) 12 <5.0 10 14
S 0.24mg/kg dsKwik (Hg) <0.050 <0.050 <0.050 0.43
S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo) <1.5 <1.5 <1.5 <1.5
S 10mg/kg dsNikkel (Ni) 12 <4.0 9.2 25
S 68mg/kg dsLood (Pb) 24 <10 23 91
S 67mg/kg dsZink (Zn) 75 <20 99 94

Minerale olie
<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12) <3.0 <3.0 <3.0 <3.0
<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16) <5.0 <5.0 5.4 12

16mg/kg dsMinerale olie (C16-C21) 13 <5.0 22 43
71mg/kg dsMinerale olie (C21-C30) 47 <11 43 110
32mg/kg dsMinerale olie (C30-C35) 29 12 21 40
12mg/kg dsMinerale olie (C35-C40) 16 <6.0 12 14

S 140mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40) 110 <35 100 220
Zie bijl.Chromatogram olie (GC) Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.

1
2
3
4
5

MM1, 201: 10-30, 202: 10-30, 203: 0-50, 205: 10-30, 206: 10-30, 207: 10-30, 208: 10-30
MM2, 209: 0-40, 210: 0-40, 211: 0-50, 212: 0-50, 213: 0-50, 214: 0-50, 215: 0-50, 
216: 0-50MM3, 201: 30-80, 201: 80-130, 201: 130-180, 202: 100-150, 202: 160-200, 203: 50-100, 
203: 120-170, 2MM4, 204: 0-50
MM5, 217: 10-30, 218: 10-30, 219: 10-30, 220: 10-30 9302252

9302251
9302250
9302249
9302248

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvAL010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

30-Nov-2016

30-Nov-2016
30-Nov-2016
30-Nov-2016
01-Dec-2016

M: MCERTS erkend



Oostrweg 41 Muntendam

1 2 3 4 5

2/4

EN03994

Analysecertificaat

09-Dec-2016/12:33

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

01-Dec-2016

Monstermatrix Grond (AS3000)

2016143209/1Certificaatnummer/Versie

Polychloorbifenylen, PCB
S 2)2)0.0037mg/kg dsPCB 28 <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0049
S 0.0060mg/kg dsPCB 52 <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0077
S 0.0043mg/kg dsPCB 101 <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0066
S 0.0041mg/kg dsPCB 118 <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0056
S 3)3)3)0.0037mg/kg dsPCB 138 <0.0010 <0.0010 0.0016 0.0082
S 0.0034mg/kg dsPCB 153 <0.0010 <0.0010 0.0016 0.0069
S 0.0016mg/kg dsPCB 180 0.0012 <0.0010 <0.0010 0.0041
S 1)0.027mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7) 0.0054 0.0049 0.0067 0.044

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S <0.050mg/kg dsNaftaleen 0.081 <0.050 0.47 <0.050
S 0.24mg/kg dsFenanthreen 1.3 <0.050 5.9 0.26
S 0.094mg/kg dsAnthraceen 0.61 <0.050 2.1 0.12
S 0.78mg/kg dsFluorantheen 2.3 <0.050 8.0 0.76
S 0.54mg/kg dsBenzo(a)anthraceen 1.2 <0.050 4.0 0.50
S 0.60mg/kg dsChryseen 1.1 <0.050 3.6 0.47
S 0.24mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen 0.51 <0.050 1.5 0.24
S 0.46mg/kg dsBenzo(a)pyreen 1.1 <0.050 3.3 0.39
S 0.32mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen 0.66 <0.050 2.0 0.37
S 0.36mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen 0.75 <0.050 2.5 0.28
S 1)3.7mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7) 9.7 0.35 33 3.4

1
2
3
4
5

MM1, 201: 10-30, 202: 10-30, 203: 0-50, 205: 10-30, 206: 10-30, 207: 10-30, 208: 10-30
MM2, 209: 0-40, 210: 0-40, 211: 0-50, 212: 0-50, 213: 0-50, 214: 0-50, 215: 0-50, 
216: 0-50MM3, 201: 30-80, 201: 80-130, 201: 130-180, 202: 100-150, 202: 160-200, 203: 50-100, 
203: 120-170, 2MM4, 204: 0-50
MM5, 217: 10-30, 218: 10-30, 219: 10-30, 220: 10-30 9302252

9302251
9302250
9302249
9302248

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvAL010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

30-Nov-2016

30-Nov-2016
30-Nov-2016
30-Nov-2016
01-Dec-2016

M: MCERTS erkend



Oostrweg 41 Muntendam

6

3/4

EN03994

Analysecertificaat

09-Dec-2016/12:33

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

01-Dec-2016

Monstermatrix Grond (AS3000)

2016143209/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling
UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses
S 93.0% (m/m)Droge stof
S <0.7% (m/m) dsOrganische stof
Q 99.4% (m/m) dsGloeirest
S <2.0% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen
S <20mg/kg dsBarium (Ba)
S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd)
S <3.0mg/kg dsKobalt (Co)
S <5.0mg/kg dsKoper (Cu)
S 0.062mg/kg dsKwik (Hg)
S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)
S <4.0mg/kg dsNikkel (Ni)
S <10mg/kg dsLood (Pb)
S <20mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie
<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)
<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)
<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)
<11mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)
7.7mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)
S <35mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB
S <0.0010mg/kg dsPCB 28
S <0.0010mg/kg dsPCB 52

6 MM6, 221: 15-45, 222: 15-50 9302253

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvAL010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

01-Dec-2016

M: MCERTS erkend



Oostrweg 41 Muntendam

6

4/4

EN03994

Analysecertificaat

09-Dec-2016/12:33

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

01-Dec-2016

Monstermatrix Grond (AS3000)

2016143209/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg dsPCB 101
S <0.0010mg/kg dsPCB 118
S <0.0010mg/kg dsPCB 138
S <0.0010mg/kg dsPCB 153
S <0.0010mg/kg dsPCB 180
S 1)0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S <0.050mg/kg dsNaftaleen
S <0.050mg/kg dsFenanthreen
S <0.050mg/kg dsAnthraceen
S 0.077mg/kg dsFluorantheen
S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen
S <0.050mg/kg dsChryseen
S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen
S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen
S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen
S <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen
S 0.39mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

6 MM6, 221: 15-45, 222: 15-50 9302253

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvAL010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

01-Dec-2016

VA
M: MCERTS erkend



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016143209/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM1, 201: 10-30, 202: 10-30, 
203: 0-50, 205: 10-30

 9302248 201  10  30 0533618918

 9302248 205  10  30 0533619437

 9302248 208  10  30 0533619435

 9302248 202  10  30 0533619428

 9302248 207  10  30 0533619439

 9302248 206  10  30 0533618927

 9302248 203  0  50 0533618934

MM2, 209: 0-40, 210: 0-40, 211: 
0-50, 212: 0-50, 2

 9302249 211  0  50 0533619438

 9302249 210  0  40 0533618925

 9302249 209  0  40 0533619434

 9302249 212  0  50 0533618945

 9302249 213  0  50 0533618938

 9302249 215  0  50 0533618940

 9302249 216  0  50 0533618939

 9302249 214  0  50 0533618933

MM3, 201: 30-80, 201: 80-130, 
201: 130-180, 202: 1

 9302250 201  30  80 0533618919

 9302250 201  80  130 0533618920

 9302250 201  130  180 0533618924

 9302250 202  100  150 0533619426

 9302250 202  160  200 0533619429

 9302250 203  50  100 0533618931

 9302250 203  120  170 0533618936

 9302250 203  170  200 0533618937

 9302250 204  50  100 0533618941

 9302250 204  120  170 0533618944

MM4, 204: 0-50 9302251 204  0  50 0533618935

MM5, 217: 10-30, 218: 10-30, 
219: 10-30, 220: 10-3

 9302252 218  10  30 0533618922

 9302252 220  10  30 0533618916

 9302252 217  10  30 0533619433

 9302252 219  10  30 0533619427

MM6, 221: 15-45, 222: 15-50 9302253 221  15  45 0533618943

 9302253 222  15  50 0533619272

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016143209/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.

Opmerking 3)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016143209/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. NVN 7313CrushenW0106Malen cryogeen, max 250 gram

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld 
in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.:  9302248  
Certificate no.: 2016143209
Sample description.:       MM1, 201: 10-30, 202: 10-30, 203: 0-50, 205: 10-30
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.:  9302249  
Certificate no.: 2016143209
Sample description.:       MM2, 209: 0-40, 210: 0-40, 211: 0-50, 212: 0-50, 2
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9302251
Certificate no.: 2016143209
Sample description.: MM4, 204: 0-50
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.:  9302252  
Certificate no.: 2016143209
Sample description.:       MM5, 217: 10-30, 218: 10-30, 219: 10-30, 220: 10-3
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T.a.v. Lammert Boerma
Postbus 508
9200 AM  DRACHTEN

Datum: 13-Dec-2016

Enviso BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 07-Dec-2016

Oostrweg 41 Muntendam
EN03994
2016145979

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager
Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Oostrweg 41 Muntendam

1 2 3

1/2

EN03994

Analysecertificaat

13-Dec-2016/10:03

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

07-Dec-2016

Monstermatrix Water (AS3000)

2016145979/1Certificaatnummer/Versie

Metalen
S 92µg/LBarium (Ba) 83

S <0.20µg/LCadmium (Cd) <0.20

S <2.0µg/LKobalt (Co) 3.0

S 8.9µg/LKoper (Cu) 3.0

S <0.050µg/LKwik (Hg) <0.050

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo) 4.1

S <3.0µg/LNikkel (Ni) 11

S <2.0µg/LLood (Pb) <2.0

S 780µg/LZink (Zn) 140

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S <0.20µg/LBenzeen <0.20 <0.20

S <0.20µg/LTolueen <0.20 <0.20

S <0.20µg/LEthylbenzeen <0.20 <0.20

S <0.10µg/Lo-Xyleen <0.10 <0.10

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen <0.20 <0.20

S 1)1)1)0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7 0.21 0.21

<0.90µg/LBTEX (som) <0.90 <0.90

S <0.020µg/LNaftaleen <0.020 <0.020

S <0.20µg/LStyreen <0.20

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S <0.20µg/LDichloormethaan <0.20

S <0.20µg/LTrichloormethaan <0.20

S <0.10µg/LTetrachloormethaan <0.10

S <0.20µg/LTrichlooretheen <0.20

S <0.10µg/LTetrachlooretheen <0.10

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan <0.20

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan <0.20

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan <0.10

1
2
3

1, 201-1: 200-300
2, 218-1: 150-250
3, 220-1: 150-250 9311424

9311423
9311422

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvAL010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Dec-2016
07-Dec-2016
07-Dec-2016

M: MCERTS erkend



Oostrweg 41 Muntendam

1 2 3

2/2

EN03994

Analysecertificaat

13-Dec-2016/10:03

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

07-Dec-2016

Monstermatrix Water (AS3000)

2016145979/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan <0.10

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen <0.10

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen <0.10

<1.6µg/LCKW (som) <1.6

S <0.20µg/LTribroommethaan <0.20

S <0.10µg/LVinylchloride <0.10

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen <0.10

S 1)1)0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 
0,7

0.14

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan <0.20

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan <0.20

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan <0.20

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7 0.42

Minerale olie
<10µg/LMinerale olie (C10-C12) <10 <10

<10µg/LMinerale olie (C12-C16) <10 <10

<10µg/LMinerale olie (C16-C21) <10 <10

<15µg/LMinerale olie (C21-C30) <15 <15

<10µg/LMinerale olie (C30-C35) <10 <10

<10µg/LMinerale olie (C35-C40) <10 <10

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40) <50 <50

1
2
3

1, 201-1: 200-300
2, 218-1: 150-250
3, 220-1: 150-250 9311424

9311423
9311422

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvAL010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Dec-2016
07-Dec-2016
07-Dec-2016

VA
M: MCERTS erkend



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016145979/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1, 201-1: 200-300 9311422 1  200  300 0680220482

 9311422 1  200  300 0680220496

 9311422 1  200  300 0800485600

2, 218-1: 150-250 9311423 1  150  250 0680220488

 9311423 1  150  250 0680220489

3, 220-1: 150-250 9311424 1  150  250 0680220533

 9311424 1  150  250 0680220520

 9311424 1  150  250 0800485526

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016145979/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016145979/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld 
in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Site www.eurofins.nl
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Projectnummer: EN03994  

Kenmerk: 161098 

 

 

 

 

Bijlage 5 
 

Toetsingstabellen analyseresultaten Wbb 

 

 

  



EN03994

Oostrweg 41 Muntendam

30-11-2016

L. Boerma

2016143209

01-12-2016

09-12-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

3

3.3

Uitgevoerd

% (m/m) 85 85

% (m/m) ds 3 3

% (m/m) ds 96.8

% (m/m) ds 3.3 3,300

mg/kg ds 84 280 20 190 555 920

mg/kg ds <0.20 0,2261 - 0.2 0.6 6.8 13

mg/kg ds 3.9 12,00 - 3 15 103 190

mg/kg ds 11 21,09 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0.24 0,3351 * 0.05 0.15 18.1 36

mg/kg ds <1.5 1,050 - 1.5 1.5 95.8 190

mg/kg ds 10 26,32 - 4 35 67.5 100

mg/kg ds 68 102,7 * 10 50 290 530

mg/kg ds 67 145,7 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3.0

mg/kg ds <5.0

mg/kg ds 16

mg/kg ds 71

mg/kg ds 32

mg/kg ds 12

mg/kg ds 140 466,7 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds 0.0037 0,0123

mg/kg ds 0.006 0,0200

mg/kg ds 0.0043 0,0143

mg/kg ds 0.0041 0,0136

mg/kg ds 0.0037 0,0123

mg/kg ds 0.0034 0,0113

mg/kg ds 0.0016 0,0053

mg/kg ds 0.027 0,0893 * 0.007 0.02 0.51 1

mg/kg ds <0.050 0,0350

mg/kg ds 0.24 0,2400

mg/kg ds 0.094 0,0940

mg/kg ds 0.78 0,7800

mg/kg ds 0.54 0,5400

mg/kg ds 0.6 0,6000

mg/kg ds 0.24 0,2400

mg/kg ds 0.46 0,4600

mg/kg ds 0.32 0,3200

mg/kg ds 0.36 0,3600

mg/kg ds 3.7 3,669 * 0.35 1.5 20.8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 9302248

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

MM1, 201: 10-30, 202: 10-30, 203: 0-50, 205: 10-30, 206: 10-30, 207: 10-30, 208: 10-30

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN03994

Oostrweg 41 Muntendam

30-11-2016

L. Boerma

2016143209

01-12-2016

09-12-2016

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

3

2.1

Uitgevoerd

Uitgevoerd

% (m/m) 89.9 89,90

% (m/m) ds 3 3

% (m/m) ds 96.9

% (m/m) ds 2.1 2,100

mg/kg ds 87 333,0 20 190 555 920

mg/kg ds <0.20 0,2301 - 0.2 0.6 6.8 13

mg/kg ds 5.3 18,43 * 3 15 103 190

mg/kg ds 12 23,92 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0.050 0,0498 - 0.05 0.15 18.1 36

mg/kg ds <1.5 1,050 - 1.5 1.5 95.8 190

mg/kg ds 12 34,71 - 4 35 67.5 100

mg/kg ds 24 37,02 - 10 50 290 530

mg/kg ds 75 172,7 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3.0

mg/kg ds <5.0

mg/kg ds 13

mg/kg ds 47

mg/kg ds 29

mg/kg ds 16

mg/kg ds 110 366,7 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0.0010 0,0023

mg/kg ds <0.0010 0,0023

mg/kg ds <0.0010 0,0023

mg/kg ds <0.0010 0,0023

mg/kg ds <0.0010 0,0023

mg/kg ds <0.0010 0,0023

mg/kg ds 0.0012 0,0040

mg/kg ds 0.0054 0,0180 - 0.007 0.02 0.51 1

mg/kg ds 0.081 0,0810

mg/kg ds 1.3 1,300

mg/kg ds 0.61 0,6100

mg/kg ds 2.3 2,300

mg/kg ds 1.2 1,200

mg/kg ds 1.1 1,100

mg/kg ds 0.51 0,5100

mg/kg ds 1.1 1,100

mg/kg ds 0.66 0,6600

mg/kg ds 0.75 0,75

mg/kg ds 9.7 9,611 * 0.35 1.5 20.8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 9302249

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

MM2, 209: 0-40, 210: 0-40, 211: 0-50, 212: 0-50, 213: 0-50, 214: 0-50, 215: 0-50, 216: 0-50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Verkleinen brekermolen (cryogeen)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN03994

Oostrweg 41 Muntendam

30-11-2016

L. Boerma

2016143209

01-12-2016

09-12-2016

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

4.7

2

Uitgevoerd

% (m/m) 72.6 72,60

% (m/m) ds 4.7 4,700

% (m/m) ds 95.2

% (m/m) ds <2.0 1,400

mg/kg ds 31 120,1 20 190 555 920

mg/kg ds <0.20 0,2144 - 0.2 0.6 6.8 13

mg/kg ds <3.0 7,383 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5.0 6,625 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0.050 0,0492 - 0.05 0.15 18.1 36

mg/kg ds <1.5 1,050 - 1.5 1.5 95.8 190

mg/kg ds <4.0 8,167 - 4 35 67.5 100

mg/kg ds <10 10,49 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 31,09 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3.0

mg/kg ds <5.0

mg/kg ds <5.0

mg/kg ds <11

mg/kg ds 12

mg/kg ds <6.0

mg/kg ds <35 52,13 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0.0010 0,0014

mg/kg ds <0.0010 0,0014

mg/kg ds <0.0010 0,0014

mg/kg ds <0.0010 0,0014

mg/kg ds <0.0010 0,0014

mg/kg ds <0.0010 0,0014

mg/kg ds <0.0010 0,0014

mg/kg ds 0.0049 0,0104 - 0.007 0.02 0.51 1

mg/kg ds <0.050 0,0350

mg/kg ds <0.050 0,0350

mg/kg ds <0.050 0,0350

mg/kg ds <0.050 0,0350

mg/kg ds <0.050 0,0350

mg/kg ds <0.050 0,0350

mg/kg ds <0.050 0,0350

mg/kg ds <0.050 0,0350

mg/kg ds <0.050 0,0350

mg/kg ds <0.050 0,0350

mg/kg ds 0.35 0,3500 - 0.35 1.5 20.8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 9302250

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM3, 201: 30-80, 201: 80-130, 201: 130-180, 202: 100-150, 202: 160-200, 203: 50-100, 203: 120-170, 2

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN03994

Oostrweg 41 Muntendam

30-11-2016

L. Boerma

2016143209

01-12-2016

09-12-2016

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

4.7

3.7

Uitgevoerd

% (m/m) 82 82

% (m/m) ds 4.7 4,700

% (m/m) ds 95.1

% (m/m) ds 3.7 3,700

mg/kg ds 120 383,5 20 190 555 920

mg/kg ds <0.20 0,2095 - 0.2 0.6 6.8 13

mg/kg ds 3.6 10,67 - 3 15 103 190

mg/kg ds 10 17,96 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0.050 0,0479 - 0.05 0.15 18.1 36

mg/kg ds <1.5 1,050 - 1.5 1.5 95.8 190

mg/kg ds 9.2 23,50 - 4 35 67.5 100

mg/kg ds 23 33,48 - 10 50 290 530

mg/kg ds 99 203,4 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3.0

mg/kg ds 5.4

mg/kg ds 22

mg/kg ds 43

mg/kg ds 21

mg/kg ds 12

mg/kg ds 100 212,8 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0.0010 0,0014

mg/kg ds <0.0010 0,0014

mg/kg ds <0.0010 0,0014

mg/kg ds <0.0010 0,0014

mg/kg ds 0.0016 0,0034

mg/kg ds 0.0016 0,0034

mg/kg ds <0.0010 0,0014

mg/kg ds 0.0067 0,0142 - 0.007 0.02 0.51 1

mg/kg ds 0.47 0,4700

mg/kg ds 5.9 5,900

mg/kg ds 2.1 2,100

mg/kg ds 8 8

mg/kg ds 4 4

mg/kg ds 3.6 3,600

mg/kg ds 1.5 1,5

mg/kg ds 3.3 3,300

mg/kg ds 2 2

mg/kg ds 2.5 2,5

mg/kg ds 33 33,37 ** 0.35 1.5 20.8 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 9302251

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

MM4, 204: 0-50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN03994

Oostrweg 41 Muntendam

30-11-2016

L. Boerma

2016143209

01-12-2016

09-12-2016

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

2

3.4

Uitgevoerd

% (m/m) 87.5 87,5

% (m/m) ds 2 2

% (m/m) ds 97.8

% (m/m) ds 3.4 3,400

mg/kg ds 100 329,8 20 190 555 920

mg/kg ds <0.20 0,2359 - 0.2 0.6 6.8 13

mg/kg ds 6.4 19,51 * 3 15 103 190

mg/kg ds 14 27,63 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0.43 0,6041 * 0.05 0.15 18.1 36

mg/kg ds <1.5 1,050 - 1.5 1.5 95.8 190

mg/kg ds 25 65,30 * 4 35 67.5 100

mg/kg ds 91 139,6 * 10 50 290 530

mg/kg ds 94 208,2 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3.0

mg/kg ds 12

mg/kg ds 43

mg/kg ds 110

mg/kg ds 40

mg/kg ds 14

mg/kg ds 220 1100 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds 0.0049 0,0245

mg/kg ds 0.0077 0,0385

mg/kg ds 0.0066 0,0330

mg/kg ds 0.0056 0,0280

mg/kg ds 0.0082 0,0410

mg/kg ds 0.0069 0,0345

mg/kg ds 0.0041 0,0205

mg/kg ds 0.044 0,2200 * 0.007 0.02 0.51 1

mg/kg ds <0.050 0,0350

mg/kg ds 0.26 0,2600

mg/kg ds 0.12 0,1200

mg/kg ds 0.76 0,7600

mg/kg ds 0.5 0,5

mg/kg ds 0.47 0,4700

mg/kg ds 0.24 0,2400

mg/kg ds 0.39 0,3900

mg/kg ds 0.37 0,3700

mg/kg ds 0.28 0,2800

mg/kg ds 3.4 3,425 * 0.35 1.5 20.8 40

Nr. Analytico-nr Monster

5 9302252

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

MM5, 217: 10-30, 218: 10-30, 219: 10-30, 220: 10-30

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN03994

Oostrweg 41 Muntendam

30-11-2016

L. Boerma

2016143209

01-12-2016

09-12-2016

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG AW T I

0.7

2

Uitgevoerd

% (m/m) 93 93

% (m/m) ds <0.7 0,4900

% (m/m) ds 99.4

% (m/m) ds <2.0 1,400

mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920

mg/kg ds <0.20 0,2410 - 0.2 0.6 6.8 13

mg/kg ds <3.0 7,383 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5.0 7,241 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0.062 0,0890 - 0.05 0.15 18.1 36

mg/kg ds <1.5 1,050 - 1.5 1.5 95.8 190

mg/kg ds <4.0 8,167 - 4 35 67.5 100

mg/kg ds <10 11,02 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 33,22 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3.0

mg/kg ds <5.0

mg/kg ds <5.0

mg/kg ds <11

mg/kg ds 7.7

mg/kg ds <6.0

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0.0010 0,0035

mg/kg ds <0.0010 0,0035

mg/kg ds <0.0010 0,0035

mg/kg ds <0.0010 0,0035

mg/kg ds <0.0010 0,0035

mg/kg ds <0.0010 0,0035

mg/kg ds <0.0010 0,0035

mg/kg ds 0.0049 0,0245 - 0.007 0.02 0.51 1

mg/kg ds <0.050 0,0350

mg/kg ds <0.050 0,0350

mg/kg ds <0.050 0,0350

mg/kg ds 0.077 0,0770

mg/kg ds <0.050 0,0350

mg/kg ds <0.050 0,0350

mg/kg ds <0.050 0,0350

mg/kg ds <0.050 0,0350

mg/kg ds <0.050 0,0350

mg/kg ds <0.050 0,0350

mg/kg ds 0.39 0,3920 - 0.35 1.5 20.8 40

Nr. Analytico-nr Monster

6 9302253

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM6, 221: 15-45, 222: 15-50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN03994

Oostrweg 41 Muntendam

07-12-2016

L. Boerma

2016145979

07-12-2016

13-12-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 92 92 * 20 50 338 625

µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 0.4 3.2 6

µg/L <2.0 1,400 - 2 20 60 100

µg/L 8.9 8,900 - 2 15 45 75

µg/L <0.050 0,0350 - 0.05 0.05 0.175 0.3

µg/L <2.0 1,400 - 2 5 153 300

µg/L <3.0 2,100 - 3 15 45 75

µg/L <2.0 1,400 - 2 15 45 75

µg/L 780 780 ** 10 65 433 800

µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 0.2 15.1 30

µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 7 504 1000

µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 4 77 150

µg/L <0.10 0,0700

µg/L <0.20 0,1400

µg/L 0.21 0,2100 - 0.2 0.2 35.1 70

µg/L <0.90 0,6300

µg/L <0.020 0,0140 - 0.02 0.01 35 70

µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 6 153 300

µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 0.01 500 1000

µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 6 203 400

µg/L <0.10 0,0700 - 0.1 0.01 5 10

µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 24 262 500

µg/L <0.10 0,0700 - 0.1 0.01 20 40

µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 7 454 900

µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 7 204 400

µg/L <0.10 0,0700 - 0.1 0.01 150 300

µg/L <0.10 0,0700 - 0.1 0.01 65 130

µg/L <0.10 0,0700

µg/L <0.10 0,0700

µg/L <1.6 1,120

µg/L <0.20 0,1400 630

µg/L <0.10 0,0700 - 0.2 0.01 2.5 5

µg/L <0.10 0,0700 - 0.1 0.01 5 10

µg/L 0.14 0,1400 - 0.2 0.01 10 20

µg/L <0.20 0,1400

µg/L <0.20 0,1400

µg/L <0.20 0,1400

µg/L 0.42 0,4200 - 0.6 0.8 40.4 80

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <15

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0.77Geen toetsoordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 9311422

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

1, 201-1: 200-300

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

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

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN03994

Oostrweg 41 Muntendam

07-12-2016

L. Boerma

2016145979

07-12-2016

13-12-2016

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 0.2 15.1 30

µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 7 504 1000

µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 4 77 150

µg/L <0.10 0,0700

µg/L <0.20 0,1400

µg/L 0.21 0,2100 - 0.2 0.2 35.1 70

µg/L <0.90 0,6300

µg/L <0.020 0,0140 - 0.02 0.01 35 70

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <15

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0.63Geen toetsoordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

2 9311423

Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD

RG

S

T

I

2, 218-1: 150-250

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Naftaleen

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN03994

Oostrweg 41 Muntendam

07-12-2016

L. Boerma

2016145979

07-12-2016

13-12-2016

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 83 83 * 20 50 338 625

µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 0.4 3.2 6

µg/L 3 3 - 2 20 60 100

µg/L 3 3 - 2 15 45 75

µg/L <0.050 0,0350 - 0.05 0.05 0.175 0.3

µg/L 4.1 4,100 - 2 5 153 300

µg/L 11 11 - 3 15 45 75

µg/L <2.0 1,400 - 2 15 45 75

µg/L 140 140 * 10 65 433 800

µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 0.2 15.1 30

µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 7 504 1000

µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 4 77 150

µg/L <0.10 0,0700

µg/L <0.20 0,1400

µg/L 0.21 0,2100 - 0.2 0.2 35.1 70

µg/L <0.90 0,6300

µg/L <0.020 0,0140 - 0.02 0.01 35 70

µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 6 153 300

µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 0.01 500 1000

µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 6 203 400

µg/L <0.10 0,0700 - 0.1 0.01 5 10

µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 24 262 500

µg/L <0.10 0,0700 - 0.1 0.01 20 40

µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 7 454 900

µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 7 204 400

µg/L <0.10 0,0700 - 0.1 0.01 150 300

µg/L <0.10 0,0700 - 0.1 0.01 65 130

µg/L <0.10 0,0700

µg/L <0.10 0,0700

µg/L <1.6 1,120

µg/L <0.20 0,1400 630

µg/L <0.10 0,0700 - 0.2 0.01 2.5 5

µg/L <0.10 0,0700 - 0.1 0.01 5 10

µg/L 0.14 0,1400 - 0.2 0.01 10 20

µg/L <0.20 0,1400

µg/L <0.20 0,1400

µg/L <0.20 0,1400

µg/L 0.42 0,4200 - 0.6 0.8 40.4 80

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <15

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0.77Geen toetsoordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

3 9311424

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

3, 220-1: 150-250

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

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

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer
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Bijlage 6 
 

Toetsingstabellen analyseresultaten Bbk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EN03994

Oostrweg 41 Muntendam

30-11-2016

L. Boerma

2016143209

01-12-2016

09-12-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

3

3.3

Uitgevoerd

% (m/m) 85 85

% (m/m) ds 3 3

% (m/m) ds 96.8

% (m/m) ds 3.3 3.300

mg/kg ds 84 280 20 920

mg/kg ds <0.20 0.2261 <=AW 0.2 0.6 1.2 4.3 13

mg/kg ds 3.9 12.00 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 11 21.09 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0.24 0.3351 Wonen 0.05 0.15 0.83 4.8 36

mg/kg ds <1.5 1.050 <=AW 1.5 1.5 88 190 190

mg/kg ds 10 26.32 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 68 102.7 Wonen 10 50 210 530 530

mg/kg ds 67 145.7 Wonen 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3.0

mg/kg ds <5.0

mg/kg ds 16

mg/kg ds 71

mg/kg ds 32

mg/kg ds 12

mg/kg ds 140 466.7 Industrie 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

mg/kg ds 0.0037 0.0123

mg/kg ds 0.006 0.0200

mg/kg ds 0.0043 0.0143

mg/kg ds 0.0041 0.0136

mg/kg ds 0.0037 0.0123

mg/kg ds 0.0034 0.0113

mg/kg ds 0.0016 0.0053

mg/kg ds 0.027 0.0893 Industrie 0.0049 0.02 0.04 0.5 1

mg/kg ds <0.050 0.0350

mg/kg ds 0.24 0.2400

mg/kg ds 0.094 0.0940

mg/kg ds 0.78 0.7800

mg/kg ds 0.54 0.5400

mg/kg ds 0.6 0.6000

mg/kg ds 0.24 0.2400

mg/kg ds 0.46 0.4600

mg/kg ds 0.32 0.3200

mg/kg ds 0.36 0.3600

mg/kg ds 3.7 3.669 Wonen 0.5 1.5 6.8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 9302248

Klasse industrie

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

MM1, 201: 10-30, 202: 10-30, 203: 0-50, 205: 10-30, 206: 10-30, 207: 10-30, 208: 10-30

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN03994

Oostrweg 41 Muntendam

30-11-2016

L. Boerma

2016143209

01-12-2016

09-12-2016

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

3

2.1

Uitgevoerd

Uitgevoerd

% (m/m) 89.9 89.90

% (m/m) ds 3 3

% (m/m) ds 96.9

% (m/m) ds 2.1 2.100

mg/kg ds 87 333.0 20 920

mg/kg ds <0.20 0.2301 <=AW 0.2 0.6 1.2 4.3 13

mg/kg ds 5.3 18.43 Wonen 3 15 35 190 190

mg/kg ds 12 23.92 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0.050 0.0498 <=AW 0.05 0.15 0.83 4.8 36

mg/kg ds <1.5 1.050 <=AW 1.5 1.5 88 190 190

mg/kg ds 12 34.71 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 24 37.02 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 75 172.7 Wonen 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3.0

mg/kg ds <5.0

mg/kg ds 13

mg/kg ds 47

mg/kg ds 29

mg/kg ds 16

mg/kg ds 110 366.7 Industrie 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0.0010 0.0023

mg/kg ds <0.0010 0.0023

mg/kg ds <0.0010 0.0023

mg/kg ds <0.0010 0.0023

mg/kg ds <0.0010 0.0023

mg/kg ds <0.0010 0.0023

mg/kg ds 0.0012 0.0040

mg/kg ds 0.0054 0.0180 <=AW 0.0049 0.02 0.04 0.5 1

mg/kg ds 0.081 0.0810

mg/kg ds 1.3 1.300

mg/kg ds 0.61 0.6100

mg/kg ds 2.3 2.300

mg/kg ds 1.2 1.200

mg/kg ds 1.1 1.100

mg/kg ds 0.51 0.5100

mg/kg ds 1.1 1.100

mg/kg ds 0.66 0.6600

mg/kg ds 0.75 0.75

mg/kg ds 9.7 9.611 Industrie 0.5 1.5 6.8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 9302249

Klasse industrie

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

MM2, 209: 0-40, 210: 0-40, 211: 0-50, 212: 0-50, 213: 0-50, 214: 0-50, 215: 0-50, 216: 0-50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Verkleinen brekermolen (cryogeen)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN03994

Oostrweg 41 Muntendam

30-11-2016

L. Boerma

2016143209

01-12-2016

09-12-2016

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

4.7

2

Uitgevoerd

% (m/m) 72.6 72.60

% (m/m) ds 4.7 4.700

% (m/m) ds 95.2

% (m/m) ds <2.0 1.400

mg/kg ds 31 120.1 20 920

mg/kg ds <0.20 0.2144 <=AW 0.2 0.6 1.2 4.3 13

mg/kg ds <3.0 7.383 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds <5.0 6.625 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0.050 0.0492 <=AW 0.05 0.15 0.83 4.8 36

mg/kg ds <1.5 1.050 <=AW 1.5 1.5 88 190 190

mg/kg ds <4.0 8.167 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds <10 10.49 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds <20 31.09 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3.0

mg/kg ds <5.0

mg/kg ds <5.0

mg/kg ds <11

mg/kg ds 12

mg/kg ds <6.0

mg/kg ds <35 52.13 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0.0010 0.0014

mg/kg ds <0.0010 0.0014

mg/kg ds <0.0010 0.0014

mg/kg ds <0.0010 0.0014

mg/kg ds <0.0010 0.0014

mg/kg ds <0.0010 0.0014

mg/kg ds <0.0010 0.0014

mg/kg ds 0.0049 0.0104 <=AW 0.0049 0.02 0.04 0.5 1

mg/kg ds <0.050 0.0350

mg/kg ds <0.050 0.0350

mg/kg ds <0.050 0.0350

mg/kg ds <0.050 0.0350

mg/kg ds <0.050 0.0350

mg/kg ds <0.050 0.0350

mg/kg ds <0.050 0.0350

mg/kg ds <0.050 0.0350

mg/kg ds <0.050 0.0350

mg/kg ds <0.050 0.0350

mg/kg ds 0.35 0.3500 <=AW 0.5 1.5 6.8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 9302250

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

MM3, 201: 30-80, 201: 80-130, 201: 130-180, 202: 100-150, 202: 160-200, 203: 50-100, 203: 120-170, 2

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN03994

Oostrweg 41 Muntendam

30-11-2016

L. Boerma

2016143209

01-12-2016

09-12-2016

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

4.7

3.7

Uitgevoerd

% (m/m) 82 82

% (m/m) ds 4.7 4.700

% (m/m) ds 95.1

% (m/m) ds 3.7 3.700

mg/kg ds 120 383.5 20 920

mg/kg ds <0.20 0.2095 <=AW 0.2 0.6 1.2 4.3 13

mg/kg ds 3.6 10.67 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 10 17.96 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0.050 0.0479 <=AW 0.05 0.15 0.83 4.8 36

mg/kg ds <1.5 1.050 <=AW 1.5 1.5 88 190 190

mg/kg ds 9.2 23.50 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 23 33.48 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 99 203.4 Industrie 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3.0

mg/kg ds 5.4

mg/kg ds 22

mg/kg ds 43

mg/kg ds 21

mg/kg ds 12

mg/kg ds 100 212.8 Industrie 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0.0010 0.0014

mg/kg ds <0.0010 0.0014

mg/kg ds <0.0010 0.0014

mg/kg ds <0.0010 0.0014

mg/kg ds 0.0016 0.0034

mg/kg ds 0.0016 0.0034

mg/kg ds <0.0010 0.0014

mg/kg ds 0.0067 0.0142 <=AW 0.0049 0.02 0.04 0.5 1

mg/kg ds 0.47 0.4700

mg/kg ds 5.9 5.900

mg/kg ds 2.1 2.100

mg/kg ds 8 8

mg/kg ds 4 4

mg/kg ds 3.6 3.600

mg/kg ds 1.5 1.5

mg/kg ds 3.3 3.300

mg/kg ds 2 2

mg/kg ds 2.5 2.5

mg/kg ds 33 33.37 Industrie 0.5 1.5 6.8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 9302251

Klasse industrie

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

MM4, 204: 0-50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN03994

Oostrweg 41 Muntendam

30-11-2016

L. Boerma

2016143209

01-12-2016

09-12-2016

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

2

3.4

Uitgevoerd

% (m/m) 87.5 87.5

% (m/m) ds 2 2

% (m/m) ds 97.8

% (m/m) ds 3.4 3.400

mg/kg ds 100 329.8 20 920

mg/kg ds <0.20 0.2359 <=AW 0.2 0.6 1.2 4.3 13

mg/kg ds 6.4 19.51 Wonen 3 15 35 190 190

mg/kg ds 14 27.63 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0.43 0.6041 Wonen 0.05 0.15 0.83 4.8 36

mg/kg ds <1.5 1.050 <=AW 1.5 1.5 88 190 190

mg/kg ds 25 65.30 Industrie 4 35 100 100

mg/kg ds 91 139.6 Wonen 10 50 210 530 530

mg/kg ds 94 208.2 Industrie 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3.0

mg/kg ds 12

mg/kg ds 43

mg/kg ds 110

mg/kg ds 40

mg/kg ds 14

mg/kg ds 220 1100 Niet toepasbaar 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

mg/kg ds 0.0049 0.0245

mg/kg ds 0.0077 0.0385

mg/kg ds 0.0066 0.0330

mg/kg ds 0.0056 0.0280

mg/kg ds 0.0082 0.0410

mg/kg ds 0.0069 0.0345

mg/kg ds 0.0041 0.0205

mg/kg ds 0.044 0.2200 Industrie 0.0049 0.02 0.04 0.5 1

mg/kg ds <0.050 0.0350

mg/kg ds 0.26 0.2600

mg/kg ds 0.12 0.1200

mg/kg ds 0.76 0.7600

mg/kg ds 0.5 0.5

mg/kg ds 0.47 0.4700

mg/kg ds 0.24 0.2400

mg/kg ds 0.39 0.3900

mg/kg ds 0.37 0.3700

mg/kg ds 0.28 0.2800

mg/kg ds 3.4 3.425 Wonen 0.5 1.5 6.8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

5 9302252

Niet Toepasbaar > industrie

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

MM5, 217: 10-30, 218: 10-30, 219: 10-30, 220: 10-30

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN03994

Oostrweg 41 Muntendam

30-11-2016

L. Boerma

2016143209

01-12-2016

09-12-2016

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0.7

2

Uitgevoerd

% (m/m) 93 93

% (m/m) ds <0.7 0.4900

% (m/m) ds 99.4

% (m/m) ds <2.0 1.400

mg/kg ds <20 54.25 20 920

mg/kg ds <0.20 0.2410 <=AW 0.2 0.6 1.2 4.3 13

mg/kg ds <3.0 7.383 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds <5.0 7.241 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0.062 0.0890 <=AW 0.05 0.15 0.83 4.8 36

mg/kg ds <1.5 1.050 <=AW 1.5 1.5 88 190 190

mg/kg ds <4.0 8.167 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds <10 11.02 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds <20 33.22 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3.0

mg/kg ds <5.0

mg/kg ds <5.0

mg/kg ds <11

mg/kg ds 7.7

mg/kg ds <6.0

mg/kg ds <35 122.5 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds 0.0049 0.0245 <=AW 0.0049 0.02 0.04 0.5 1

mg/kg ds <0.050 0.0350

mg/kg ds <0.050 0.0350

mg/kg ds <0.050 0.0350

mg/kg ds 0.077 0.0770

mg/kg ds <0.050 0.0350

mg/kg ds <0.050 0.0350

mg/kg ds <0.050 0.0350

mg/kg ds <0.050 0.0350

mg/kg ds <0.050 0.0350

mg/kg ds <0.050 0.0350

mg/kg ds 0.39 0.3920 <=AW 0.5 1.5 6.8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

6 9302253

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

MM6, 221: 15-45, 222: 15-50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



 

 

Projectnummer: EN03994  

Kenmerk: 161098 

 

 

 

 

Bijlage 7 
 

Foto’s 
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Bijlage 8 
 

Toelichting ‘Circulaire bodemsanering 2013’ 

 



 

 

 

 

Algemene toelichting toetsingskader 

Om de analyseresultaten te kunnen interpreteren worden deze vergeleken met de toetsingswaarden zoals opgenomen in de 

Circulaire bodemsanering 2013. De toetsingswaarden zijn geen 'harde' criteria. Rekening dient te worden gehouden met het 

feit, dat de mobiliteit van stoffen in de bodem en daardoor de verspreiding in het milieu afhankelijk is van allerlei 

bodemkenmerken. Tevens is van belang, dat het risico van blootstelling van de bevolking mede afhankelijk is van de 

bestemming en het gebruik van de grond in de huidige situatie en de toekomst. 

 

In de ‘Circulaire bodemsanering 2013’ is een toetsingskader opgenomen voor de beoordeling van de milieukwaliteit van een 

bodem. Dit toetsingskader is vastgesteld voor grond/sediment en grondwater en geldt voor landbodems. In de circulaire 

worden voor grond AW2000- en interventiewaarden en voor grondwater worden streef- en interventiewaarden als volgt 

onderscheiden: 

 

AW2000 (grond) of Streefwaarde (grondwater) 

Referentiewaarde, het gehalte dat op grond van natuurlijk voorkomen maximaal is te verwachten of overeenkomt met de 

detectiegrens van de huidige analysemethodiek. De AW2000 danwel streefwaarde geeft het milieukwaliteitsniveau aan van 

een "schone" bodem, die alle mogelijke functies kan vervullen; 

 

Tussenwaarde (grond en grondwater) 

De tussenwaarde is het gemiddeld van de AW2000- en interventiewaarde danwel van de streef- en interventiewaarden. De 

tussenwaarde geeft het gemiddelde aan van het milieukwaliteitstraject waarin sprake is van een zekere, maar niet ernstige, 

vermindering van de functionele eigenschappen van de bodem. Bij een overschrijding van de tussenwaarde is in principe een 

nader onderzoek noodzakelijk; 

 

Interventiewaarde (grond en grondwater) 

Toetsingswaarde voor saneringsonderzoek, waaronder een sanering gewoonlijk niet op korte termijn noodzakelijk is, maar 

waarboven een sanering(s)(onderzoek) bij voorkeur wel op korte termijn wordt uitgevoerd nadat het onderzoek is afgerond. 

Indien de interventiewaarde gemiddeld in een bodemvolume van 25 m3 in grond of in een poriënverzadigde bodemvolume 

van 100 m3 in grondwater wordt overschreden, is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

 

Toelichting  

De AW2000 danwel streefwaarden kunnen worden beschouwd als indicatieve concentratieniveaus waarboven wel en 

waaronder geen sprake is van een aantoonbare beïnvloeding van de bodemkwaliteit (verontreiniging). Hierbij dient echter 

rekening gehouden te worden met het feit dat de lokale achtergrondgehalten kunnen afwijken van de gemiddelde 

achtergrondgehalten in de Nederlandse bodem, waarop de referentiewaarden zijn gebaseerd. 

 

Voor veel stoffen zijn de referentiewaarden van grond afhankelijk gesteld van het lutumgehalte en/of het organische 

stofgehalte in de bodem. Het lutumgehalte is de minerale bestandsdelen kleiner dan 2 µm als gewichtspercentage van het 

totale drooggewicht. Het organische stofgehalte is het gloeiverlies als gewichtspercentage van het totale drooggewicht. 

 

Voor meer achtergrondinformatie en de berekeningswijze wordt verwezen naar de ‘Circulaire bodemsanering 2013’. 

 

Asbest 

De interventiewaarde voor asbest is vastgesteld op 100 mg/kgds gewogen (gewogen wil zeggen de serpetijnasbest-

concentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbest-concentratie). Voor asbest wordt geen streefwaarde vastgesteld 

omdat de interventiewaarde reeds op niveau van verwaarloosbaar risico ligt. Er is geen bodemtype-correctie van toepassing 

op de interventiewaarde van asbest. Voor informatie over asbest wordt verwezen naar de ‘Circulaire bodemsanering 2013’.  

 

Ernst en spoed 

Indien sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (zie voor toelichting ‘interventiewaarde’) dient te worden 

vastgesteld of er al dan niet spoedig dient te worden gesaneerd. Hiertoe worden de locatiespecifieke risico’s bepaald. Indien 

de locatiespecifieke risico’s onaanvaardbaar zijn dient met spoed te worden gesaneerd. Saneren wil zeggen dat maatregelen 

worden getroffen om de onaanvaardbare risico’s in voldoende mate tegen te gaan. 

  

Milieuhygiënische saneringscriterium 

Indien sprake is van een geval van ernstige verontreiniging dat voor 1987 is ontstaan, dient te worden bepaald of de sanering 

al dan niet spoedig dient te worden uitgevoerd. Voor landbodems dient hiervoor de systematiek van de milieuhygiënische 

saneringscriterium te worden gevolgd. Deze systematiek is beschreven in de Circulaire bodemsanering 2013 en bestaat uit 

drie stappen:  

1 het vaststellen van het geval van ernstige verontreiniging; 

2 standaard risico beoordeling bij het huidig of toekomstig gebruik; 

3 locatiespecifieke risico beoordeling bij het huidig of toekomstig gebruik. 

 

De stappen 1 en 2 dienen altijd uitgevoerd te worden indien een geval van ernstige verontreiniging is vastgesteld. Stap 3 kan 

worden uitgevoerd indien er in stap 2 is bepaald dat sprake is van onaanvaardbare risico’s maar de standaard risico 



 

 

 

beoordeling sluit niet voldoende aan bij het huidig of toekomstig gebruik van de locatie. Het resultaat van stap 3 is bepalen 

voor de beslissing omtrent de spoed van de sanering.  

 

Bij de risicobeoordeling wordt onderscheid gemaakt in risico’s voor de mens, risico’s voor de ecologie en risico’s van 

verspreiding van de verontreiniging. In bijlage 1 van deze circulaire is de methode uitgewerkt. Ter ondersteuning is het 

computermodel Sanscrit door het Van Hall Instituut ontwikkeld.  

 

In principe dient de sanering van een geval van ernstige verontreiniging spoedig te worden uitgevoerd tenzij is aangetoond 

dat er in de huidige of toekomstige situatie géén sprake is van onaanvaardbare risico’s. Er moet dan aan alle drie de hieronder 

beschreven criteria worden voldaan: 

Humane risico’s 

• het MTRhumaan wordt ten gevolge van deze verontreiniging in de locatiespecifieke situatie niet overschreden; 

• mensen ondervinden géén aantoonbare hinder (o.a. huidirritatie en stank) van de verontreiniging. Dit geldt alléén 

voor de huidige situatie. 

Ecologische risico’s 

• de HC50 wordt over een bepaald oppervlakte (afhankelijk van het gebruik van de locatie) niet overschreden of er 

is op basis van ecologische meetmethoden aangetoond dat er géén sprake is van onaanvaardbare risico’s voor het 

ecosysteem.  

Verspreidingsrisico’s 

• er is geen kwetsbaar object in een straal van 100 meter van de interventiewaardecontour in het grondwater; 

• er is geen sprake van een drijf- en/of zaklaag van waaruit verspreiding plaatsvindt; 

• het totale bodemvolume waarbinnen het grondwater is verontreinigd met één of meer stoffen in gehalten boven 

de interventiewaarden is niet groter dan 6.000 m3 of als het groter is dan 6.000 m3 dient jaarlijkse verspreiding van 

de verontreiniging met één of meer stoffen boven de interventiewaarde in het grondwater binnen een kleiner 

bodemvolume dan 1.000 m3 plaats te vinden. 

 

Saneringstijdstip  

Een geval van ernstige bodemverontreiniging waarbij sprake is van onaanvaardbare risico’s dient spoedig te worden 

gesaneerd. Dit houdt in dat de onaanvaardbare risico’s zo snel mogelijk dienen te worden weggenomen. Als indicatie voor 

de termijn waarop de sanering dient aan te vangen geldt als richtlijn: binnen 4 jaar na het afgeven van de beschikking ernst 

en spoed. 

 

Zorgplicht 

Los van het toetsingskader is in 1987, bij de inwerktreding van de Wet bodembescherming, het zorgplichtartikel van kracht 

geworden. Iedereen die vanaf 1987 handelingen verricht die de bodem (verder) verontreinigen, is verplicht direct 

saneringsmaatregelen te treffen, zodat de oude situatie wordt hersteld.
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MEMO 

Datum: 10-09-2020 

Behandelaar: M. Kanninga 

Referentie: Wijziging bestemmingsplan Oosterweg 41 

Onderwerp: Aspect bodem 

Inleiding 
In het plangebied is in december 2016 een eindsituatie bodemonderzoek uitgevoerd. Op basis 

van de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat de bovengrond en het 

grondwater van de locatie over het algemeen licht verontreinigd zijn en de ondergrond niet 

verontreinigd is en er geen aanleiding bestaat om nader onderzoek te verrichten. 

Op grond van de Wet milieubeheer / Activiteitenbesluit en de Wet bodembescherming 

(zorgplicht) dienen verontreinigingen die ontstaan zijn na 1987 gesaneerd te worden. 

Plan van aanpak 
In de praktijk blijkt dat de (extreem) puinhoudende bovengrond een verharding van 

menggranulaat betreft. Dit is logisch gezien het voormalige gebruik van het terrein en de toen 

gewenste terreinverharding. De lichte verontreiniging betreft dit menggranulaat tot een diepte 

van maximaal 0,5m -mv.  

De verharding van menggranulaat zal (gefaseerd) opgeruimd worden. Ter plaatse van de te 

plaatsen gebouwen ivm het maken van een bouwkuip, ter plaatse van de voorzieningen voor 

de paarden ivm de benodigde nieuwe opbouw van de ondergrond (0,6 – 0,8m), ter plaatse 

van de verhardingen ivm een nieuwe opbouw (0,75m) om het geschikt te maken voor o.a. de 

paardentrailer en ter plaatse van de groenvoorzieningen om het geschikt te maken voor 

bomen en beplanting (0,5 – 1,0m teelaarde). 

Ook bevindt zich op het terrein een spot met glasfiber. Deze is goed zichtbaar op locatie en 

wordt opgeruimd bij het bouwen van de stal. 

Planning 
De complete terreinontwikkeling neemt ongeveer 2 jaar in beslag en wordt opgesplitst in 3 

fasen. 

1. Trainingshal met stallen

2. Overige bouwwerken (stapmolen, buitenbak) en verhardingen

3. Huis en tuin / groen
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Inleiding 
 

De opdrachtgever is voornemens om op de locatie van het voormalig afvalbrengstation een 

woning en een paardenstal te bouwen. Om het toekomstige gebruik mogelijk te maken moet de 

huidige bestemming als bedrijfsterrein gewijzigd worden. In het kader van de Wet 

natuurbescherming vraagt de gemeente Veendam om een ecologische quickscan. 

 

Het gewijzigde gebruik heeft mogelijk effect op beschermde flora en fauna en op beschermde 

natuurgebieden. Naast soorten die bijzondere bescherming genieten, geldt er een algemene 

zorgplicht om planten en dieren niet onnodig te verstoren. Daarom dienen flora en fauna en 

eventuele negatieve effecten in kaart te worden gebracht om deze te kunnen toetsen aan de 

natuurwetgeving.  

 

In veel gevallen is een uitgebreid ecologisch onderzoek niet nodig en kan volstaan worden met een 

quickscan. In de ecologische quickscan wordt getoetst aan de natuurwetgeving en wordt 

aangegeven in hoeverre eventueel aanvullend onderzoek nodig is. 

 

 

Plan- en studiegebied 

 

Het plangebied ligt aan de oostzijde van Muntendam en bestaat uit een grotendeels braakliggend 

terrein, omgeven door een brede bossingel. Op het terrein is een door hekken afgescheiden 

terreindeel van het Waterschap aanwezig, met daarop een gebouw en een betonnen bassin dat 

tijdens het veldbezoek praktisch droog stond. Voor dit terreindeel zijn geen wijzingen voorzien. 

De oppervlakte bedraagt ca 2,2 hectare.  

 

Het studiegebied is groter. Voor inventarisatiedoeleinden wordt een indeling in uurhokken (5x5 

km) en kilometerhokken gebruikt om de verspreiding van soorten en vegetaties in kaart te 

brengen. Het plangebied en de directe omgeving daarvan liggen in de kilometerhokken 255-572 en 

255-573 (uurhok 12-18). Van dit studiegebied zijn literatuur- en atlasgegevens verzameld van 

beschermde soorten. 
 

 

Methode 

 

Het onderzoek bestaat uit een veldonderzoek op de locatie en bureaustudie. Op 18 mei 2020  is het 

plangebied bezocht en is de aanwezigheid van natuurwaarden in kaart gebracht. Aangetroffen 

beschermde plant- en diersoorten zijn genoteerd.  

 

Het veldonderzoek is een momentopname. Aan de hand van literatuur en gegevens van 

verschillende instanties is onderzoek gedaan om een beeld van de natuurwaarden van het 

plangebied aan te vullen. Er is daartoe een globale rapportage opgevraagd bij de Nationale 

Database Flora & Fauna. Andere geraadpleegde bronnen zijn onder meer Verspreidingsatlas.nl, 

Vlinderstichting.nl en ProvincieGroningen.nl. 
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Resultaten 

 

NDFF 

Uit de beknopte levering vanuit de Nationale Database Flora & Fauna (NDFF) blijkt dat 

vaatplanten en dagvlinders redelijk tot goed zijn onderzocht in de kilometerhokken. Verder zijn de 

kilometerhokken slechts gedeeltelijk of niet onderzocht en hebben de overige beschikbare 

gegevens een fragmentarisch karakter (Tabel 1). 
 

Tabel 1. Aantal soorten per kilometerhok volgens de NDFF en aanvulling gegevens vanuit overige bronnen. 

Soortgroep Totaal Beschermd Overig 

Vaatplanten 109-217 - 21 Rode-Lijstsoorten 

Mossen 0-24 -  

Korstmossen niet - Uurhok: Duinknoopjeskorst, 

Klein leermos (RL-KW) en 

Wrattig schildmos (RL-BE)  

Paddenstoelen niet -  

Vleermuizen 1-2 Uurhok: 3 soorten2 (HRIV) 13 Rode-Lijstsoort 

Overige zoogdieren 5-8 0-14 WnbA-soort zonder 

provinciale vrijstelling 

Uurhok: Konijn (RL-GE) 

Broedvogels 15-53 15-52 7-9 Rode-Lijstsoorten 

Wintervogels 74-185 62-165  

Amfibieën niet Uurhok: 2 soorten met vrijstelling5 - 

Reptielen niet - - 

Vissen 0-5   

Dagvlinders 4-14 - Uurhok: Bruin blauwtje (RL-

GE) en Bruine vuurvlinder 

(RL-KW) 

Libellen 0-19 Uurhok: Groene glazenmaker 

(HRIV, RL-BE) 

Uurhok: Glassnijder, Vroege 

glazenmaker (RL-KW) 

Overige ongewervelden 1-29   

 

 

Gebiedsbescherming 

Op 150 m ten zuiden van het plangebied ligt het gebied de Wiede (Natuurnetwerk Nederland). De 

Wiede is een stukje oud beekdallandschap van de Munte (Oude Ae).  Op meer dan tien kilometer 

naar het westen ligt het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied. 

 

  

                                                 
1 In uurhok: Korenbloem, Krabbenscheer (RL-GE) en Akkerandoorn (RL-KW)(verspreidingsatlas.nl). 
2 Van het uurhok zijn bekend: Gewone en Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger en Watervleermuis 

(verspreidingsatlas.nl). 
3 Laatvlieger (RL-KW) (verspreidingsatlas.nl). 
4 Steenmarter en Eekhoorn (verspreidingsatlas.nl). 
5 Bruine kikker en Gewone pad (verspreidingsatlas.nl) 
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Terreinbezoek en biotoop 

Het plangebied is omgeven door een bossingel van Zomereik. Plaatselijk komt hier veel Zwarte els 

in voor. De boom- en struiklaag bestaat verder uit Zachte berk, iepenopslag, Eenstijlige meidoorn, 

Vlier en Wilde lijsterbes. De ondergroei is rijk aan kruiden6. Dode bomen en takken zijn blijven 

staan en liggen.  

 

In het open middengebied liggen verhardingen, zandbulten die een soort duinlandschapje vormen 

en hopen zwarte grond met steilranden, begroeid met ruigtekruiden. Door de bossingel en de 

grondwallen is er veel luwte. Door de variatie in grondsoorten en begroeiingstypen is het een 

aantrekkelijk gebied voor dagvlinders en andere insecten. 

 

Op de hoogtekaart en op de bodemkaart is te zien dat het plangebied in het dal van de Oude 

Ae/Munte ligt. In het veld is de ligging in het dal te zien aan het opwellen van grondwater in de 

watergangen rondom het plangebied. Daarbuiten ligt het open, intensief agrarisch landschap.  

 

Vaatplanten, (korst)mossen en paddenstoelen 

In het plangebied komen algemene plantensoorten voor. De aanwezigheid van beschermde en 

bedreigde plantensoorten is uitgesloten op basis van het veldbezoek. De zandbulten zijn 

geïnventariseerd op de aanwezigheid van de korstmossen uit Tabel 1 door verschillende exposities 

en stadia van begroeiing nauwkeurig te inspecteren. Deze soorten zijn niet aangetroffen. 

Haarmossen en (in veel mindere mate) algemene mossoorten bedekken de bulten, waardoor het 

zand vastgelegd is. De diversiteit aan biotopen in het plangebied is belangrijk voor paddenstoelen. 

Van het uurhok zijn 19 soorten van de Rode Lijst bekend. In de zandbulten worden vanwege het 

droge milieu en de nog geringe bodemvorming geen zeldzame soorten paddenstoelen verwacht.   

 

Vleermuizen 

De bossingel vormt het foerageergebied voor soorten als Laatvlieger, Gewone en Ruige 

dwergvleermuis. Omdat de bomen en struiken vol in blad zijn, kan geen uitsluitsel gegeven 

worden over de aanwezigheid van verblijfplaatsen. In de muren van het gebouwtje van het 

waterschap zitten open stootvoegen, die waarschijnlijk te smal zijn om toegang te geven aan 

vleermuizen. In het plangebied vallen vliegroutes samen met het foerageergebied, omdat de 

bossingel een lijnvormig element is.  

 

 Overige zoogdieren 

In het plangebied komen algemene soorten zoogdieren voor, zoals Ree, kleine marterachtigen, Vos 

en diverse soorten muizen. Ondanks de rust op het terrein en de diverse grondwallen zijn geen 

vossen- of dassenburchten aangetroffen. Wel zijn er graafsporen en enkele keutels van de Vos 

aangetroffen. Konijnenholen en vaste verblijfplaatsen van de Steenmarter zijn niet aangetroffen. 

De aanwezigheid van de Eekhoorn is uitgesloten vanwege de geïsoleerde ligging van het gebied.  

 

Een beschermde soort die bezig is zich uit te breiden in Groningen is de Grote bosmuis (WnbA). 

                                                 
6 o.a. Geel nagelkruid, Hondsdraf, Vingerhoedskruid, Look-zonder-Look, Stinkende gouwe, Robertskruid, 

Speenkruid, Zevenblad en Groot heksenkruid. 
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Deze soort komt voor in vergelijkbare biotopen als de gewone Bosmuis en kan in het plangebied 

voorkomen. Het is verboden vaste verblijfplaatsen te verstoren. Vaste verblijfplaatsen kunnen 

aanwezig zijn in de bossingel en de aangrenzende ruigtes. Onderzoek kan uitwijzen of de soort 

aanwezig is. Populaties en vaste verblijfplaatsen van overige streng beschermde soorten zijn 

uitgesloten.  

 

Vogels 

In de zandhopen op het terrein zijn nestgaten van de Oeverzwaluw aangetroffen. Tijdens het 

veldbezoek waren er negen gegraven nestgangen. Elders op deze zandhopen is een nest van de 

Boompieper gevonden. Waarschijnlijk broeden er in het plangebied twee paren. Verder broedt ook 

de Grasmus in de open ruimte, ter hoogte van het bouwvlak van de woning aan de zuidwestzijde. 

Ook de Geelgors had op deze plek zijn territorium. De overige vastgestelde vogelsoorten7 zijn 

meer gebonden aan de bossingel en de daaraan grenzende ruigtevegetaties.  

 

Langs het treinspoor ten oosten van het plangebied is waarschijnlijk een Buizerdnest aanwezig, op 

basis van het territoriaal gedrag. Ook werd (daar) een overvliegende Sperwer waargenomen. In 

het plangebied zijn geen jaarrond beschermde nesten van roofvogels en uilen aangetroffen, 

evenmin als alarmerende of verdacht wegvliegende roofvogels. Ook overige jaarrond beschermde 

nesten zijn niet aanwezig. 

 

Dagvlinders 

In het plangebied komen algemene soorten dagvlinders voor zoals Groot koolwitje en 

Dagpauwoog, die zich hier in de ruige vegetatie kunnen voortplanten. Dit zijn goede vliegers die 

grotere afstanden kunnen afleggen. Verder was ook het Oranjetipje aanwezig, die zich hier kan 

voortplanten dankzij de (plaatselijk massale) aanwezigheid in de bossingel van Look-zonder-Look  

als waardplant. Ook komt het Hooibeestje voor, die zijn leefgebied heeft waar lage, schrale 

vegetaties in mozaïek voorkomen met ruigere vegetaties. De Rode-Lijstsoorten Bruin blauwtje en 

Bruine vuurvlinder zijn uitgesloten, omdat de waardplanten voor de eitjes en rupsen schaars zijn 

of ontbreken, de locatie geïsoleerd ligt ten opzichte van andere leefgebieden en de vlinders onder 

geschikte zonnige omstandigheden binnen hun vliegperiode niet aanwezig waren.  

 

Vissen 

De omringende watergangen worden sterk gevoed door ijzerrijk kwelwater. Verwacht wordt dat 

ze vanwege het zuurstofarme grondwater arm zijn aan vissen. Onder dergelijke omstandigheden 

kan de Grote modderkruiper (WnbA) voorkomen. Deze soort kan verwacht worden in 

overgangsgebieden van zand naar veen en van veen naar klei, zoals rond het plangebied. Het is 

mogelijk dat er vanuit het verleden van de Oude Ae/Munte nog relictpopulaties aanwezig zijn en 

dat de soort uit dit gebied niet bekend is vanwege hiaten in het verspreidingsonderzoek.   

 

Overige diersoorten 

In het plangebied komen algemene soorten amfibieën voor. Reptielen en zwaarder beschermde 

                                                 
7 Zwartkop, Boomkruiper, Merel, Winterkoning, Roodborst, Houtduif, Tuinfluiter, Ringmus (RL-GE), Vink, 

Grote bonte specht, Zwarte kraai, Tjiftjaf en Koolmees. 
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amfibieën zijn op basis van de bekende verspreiding uitgesloten. Er komen algemene soorten 

libellen voor, zoals Platbuik. In het uurhok zijn diverse soorten wilde bijen8 vastgesteld, waaronder 

enkele Rode-Lijstsoorten die mogelijk ook voorkomen in het plangebied. Verder komen er 

algemene diersoorten voor. De aanwezigheid van overige beschermde diersoorten is uitgesloten. 

 

Beschermde houtopstanden 

De bossingel is een houtopstand die onder de Wet natuurbescherming valt. Wanneer hierin kap 

plaatsvindt, zal daarvan een melding moeten worden gedaan.  

 

 

Effecten 

 

Werkzaamheden en uitstraling 

Het bouwvlak van de woning en de paardenstal worden bouwrijp gemaakt, waarna deze 

gebouwd zullen worden. Het bouwrijp maken omvat het verwijderen van vegetatie en 

verhardingen. Er wordt van uitgegaan dat heien niet nodig is. De kleinste afstand van het 

bouwvlak tot de dichtstbijzijnde watergang bedraagt ca 40 m.  

 

Om de omliggende gronden in te richten voor het nieuwe gebruik, zullen de zandbulten en de 

bulten met zwarte grond aan de noordzijde worden vergraven en (deels) afgevoerd.  

 

Rond de woning worden enkele zichtlijnen gemaakt in de bossingel, door het kappen van bomen 

en struiken.  Op de impressie van het erf is aan de zuidzijde een grote opening te zien. Een 

zichtlijn kan behalve door kaalkap ook gecreëerd worden door de ondergroei plaatselijk te 

verwijderen en de bomen op te kronen, zodat men onder de kronen doorkijkt. Er is bij de 

beoordeling van de effecten van uitgegaan dat de maximale breedte van een open gekapte plek 

tien meter bedraagt. Bij deze breedte blijft het karakter van de bossingel in stand. 

 

De werkzaamheden hebben een lokale uitstraling van geluid, trillingen en visuele verstoring. Ze 

worden in 2020 uitgevoerd en vinden overdag plaats.  

 

Effecten op beschermde natuurgebieden 

De werkzaamheden hebben een lokale uitstraling. Vanwege de grote afstand tot Natura 2000-

gebieden, zijn significante stikstofimmissies in Natura 2000-gebieden uitgesloten. 

 

Effecten op vaatplanten, (korst)mossen en paddenstoelen 

Door de werkzaamheden verdwijnen er algemene soorten planten en (korst)mossen. Het meest 

waardevolle biotoop voor paddenstoelen, de bossingel, blijft in stand. Negatieve effecten op 

zeldzame soorten paddenstoelen worden niet verwacht.  

 

                                                 
8 Aardhommel, Akkerhommel, Geelstaartklaverzandbij (RL-KW), Gewone geurgroefbij, Gewone 

koekoekshommel, Kruiskruidzandbij (RL-BE), Matte bandgroefbij, Steenhommel, Tuinhommel, 

Veldhommel, Weidehommel, Wormkruidbij (Peeters et al. 2012. De Nederlandse bijen). 
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Effecten op vleermuizen 

Het plangebied maakt deel uit van het leefgebied van vleermuizen. Bij de bouw van de woning en 

de stal gaan geen verblijfplaatsen verloren. Bij het kappen van bomen ten behoeve van zichtlijnen 

kunnen verblijfplaatsen verloren gaan.  

 

De bossingel is het belangrijkste element van het foerageergebied van vleermuizen. Door het 

maken van zichtlijnen wordt ingegrepen in de bossingel. Door grote gaten in lijnvormige 

elementen kunnen foerageergebieden en vliegroutes van vleermuizen versnipperd raken, zodat ze 

niet meer gebruikt worden. Bij een maximale breedte van een open plek van tien meter is er voor 

de passeerbaarheid door vleermuizen geen probleem. Het plangebied binnen de bossingel blijft 

beschut doordat openingen in de bossingel een beperkte maatvoering hebben en gebouwen voor 

aanvullende beschutting zorgen.  

 

De werkzaamheden vinden overdag plaats. Foeragerende vleermuizen worden niet verstoord. In 

de nieuwe situatie zal er ten opzichte van de huidige situatie zonder verlichting sprake zijn van 

verlichting vanuit de gebouwen en door het plaatsen van buitenverlichting. Vooral schijnwerpers 

kunnen een groot gebied verlichten. Wanneer de bossingel wordt verlicht, kan daardoor de 

kwaliteit van het leefgebied verminderen. Effecten van verlichting kunnen worden beperkt door 

verlichting specifiek te richten op het te verlichten oppervlak en af te schermen van de bossingel. 

Bij permanente buitenverlichting kan daarnaast gekozen worden voor vleermuisvriendelijke 

verlichting (amberkleurig licht). 

 

Effecten op de Grote bosmuis 

Het is niet uitgesloten dat de Grote bosmuis in het plangebied voorkomt. Vaste verblijfplaatsen 

kunnen aanwezig zijn in de ruigte op de bulten met zwarte grond aan de noordzijde. Als gevolg 

van werkzaamheden aan deze bult worden deze verblijfplaatsen verstoord en kunnen individuen 

worden verwond of gedood. Na afvoeren van de bult blijft een biotoop over dat ongeschikt is voor 

vaste verblijfplaatsen.  De aangrenzende bossingel blijft geschikt voor als verblijfplaats voor de 

soort. 

 

Effecten op vogels 

Als gevolg van het nieuwe gebruik verdwijnt het leefgebied van verschillende vogelsoorten in de 

open ruimte, zoals Grasmus, Boompieper en Oeverzwaluw. Het nieuwe gebruik brengt andere 

vogelsoorten, zoals Boerenzwaluw, Witte kwikstaart, Zwarte roodstaart en Spreeuw. Verwacht 

wordt dat de effecten op broedvogels in de bossingel verwaarloosbaar zijn, gezien de zeer 

beperkte ingrepen (zichtlijnen). Negatieve effecten op jaarrond beschermde nesten zijn uitgesloten. 

Broedende vogels mogen niet worden verstoord. De kap van bomen en het bouwrijp maken 

moeten buiten de broedperiode worden uitgevoerd (indicatief 15 maart t/m 15 juli).  

 

Effecten op overige soorten 

Bij de werkzaamheden kunnen algemene plant- en diersoorten worden verstoord, beschadigd/ 

verwond of gedood worden. Negatieve effecten op de eventueel aanwezige Grote modderkruiper 

zijn uitgesloten, vanwege de afstand tot het water en de afwezigheid van sterke impulsgeluiden 
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die zouden kunnen optreden bij het heien van palen. Negatieve effecten op overige beschermde 

soorten zijn uitgesloten. 

 

 

Conclusies en advies 

 

Er zijn geen vervolgstappen nodig vanuit de gebiedsbescherming. Wat betreft het kappen van 

bomen zal een kapmelding moeten worden gedaan bij de Provincie Groningen, omdat het bij de 

bossingel om een beschermde houtopstand gaat. 

 

In het kader van de soortenbescherming wordt geadviseerd om de te kappen bomen vooraf te 

(laten) inspecteren op holten en spleten die door vleermuizen kunnen worden gebruikt als 

verblijfplaats. Deze bomen dienen te worden gespaard. De winterperiode is voor de bomenkap het 

meest geschikt, omdat de bomen dan goed zichtbaar zijn vanwege de afwezigheid van bladeren.  

 

Wanneer schijnwerpers gebruikt worden om delen van het plangebied te verlichten, wordt 

geadviseerd om ze zo te richten dat de bossingel niet beschenen wordt. Voor permanente 

buitenverlichting kan vleermuisvriendelijke verlichting worden gebruikt. Op deze wijze worden 

negatieve effecten op foeragerende vleermuizen voorkomen.  

 

De bult zwarte grond aan de noordzijde zal worden afgevoerd onder meer om plaats te maken 

voor manoeuvreerruimte. In de ruigte die hierop groeit kunnen beschermde vaste verblijfplaatsen 

van de Grote bosmuis aanwezig zijn. Daarom is nader onderzoek nodig. Als de soort aanwezig is, 

zal een ontheffing aangevraagd moeten worden voor het verwijderen van de bulten grond aan de 

noordzijde. Als de soort niet aanwezig is, is een ontheffing niet nodig. Verder moeten de 

werkzaamheden na het broedseizoen (na 15 juli) uitgevoerd worden om het verstoren van 

broedende vogels te voorkomen.  

 

Daarnaast geldt altijd een algemene zorgplicht. Het verstoren, verwonden of doden van dieren (en 

planten) moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Wanneer er bijvoorbeeld amfibieën worden 

aangetroffen op de bouwplaats kunnen deze het beste worden opgepakt en verplaatst naar een 

plek in de omgeving, buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden. 
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Realisatie paardenhouderij, Oosterweg 41 in Muntendam.

Vooralsnog ontvang u van het waterschap een voorlopige standaard uitgangspuntennotitie. Deze notitie zal op basis van uw plan
nader uitgewerkt worden. Binnen 6 weken ontvangt u de definitieve uitgangspuntennotitie.

Uitgangspuntennotitie Watertoets normale procedure
Via de digitale watertoets is het Waterschap op de hoogte gesteld van dit plan. De aanmelding heeft ertoe geleid dat de normale procedure
wordt doorlopen. Dit houdt in dat het waterschap een uitgangspuntennotitie levert. Deze uitgangspuntennotitie moet gebruikt worden bij het
opstellen van de waterparagraaf. De uitgewerkte waterparagraaf moet voorgelegd worden aan de beleidsmedewerker planvorming.

Plannaam zoals aangemeld bij de digitale watertoets
Realisatie paardenhouderij, Oosterweg 41 in Muntendam.
Wijzigingen in verhard oppervlak



Initiatiefnemer wil de paardenhouderij verder professionaliseren door de bedrijfsactiviteiten te concentreren op één locatie. Voor een
professionele paardenhouderij zijn de volgende voorzieningen nodig om het bedrijf professioneel te exploiteren: een overdekte trainingshal
(60 x 20 meter) met gekoppelde stalruimtes (40 x 10 meter) ten behoeve van de training van de paarden; een springtuin (65 x 40 meter);
manoeuvreerruimte (25 x 25 meter); een paardenwei / paddocks een woning inclusief bijgebouwen (15 x 15 meter) ten behoeve van het
toezicht. Toename verhard oppervlakte is 1.825 m2.
Fysieke watersysteemveranderingen
geen
Vuilwater-, en hemelwaterbehandeling
Huidige situatie is geen sprake van afvoer van vuilwater. Hemelwater wordt (waarschijnlijk) op oppervlaktewater geloosd. Toekomstige
situatie zal in nauw overleg met het waterschap plaatsvinden.

Contactgegevens:

Planindiener:
Jan - Jacob Posthumus
Rho Adviseurs
Druifstreek 72
8911 LH Leeuwarden

janjacob.posthumus@rho.nl

Gemeente Midden-Groningen:
Rudolf Hazekamp
0598-658881
rudolf.hazekamp@midden-groningen.nl

Waterschap Hunze en Aa's:

Inhoud:

1. Specifieke en aanvullende uitgangspunten
2. Inleiding
3. Waterveiligheid
4. Waterkwantiteit
5. Waterkwaliteit
6. Aanvullende belangen Waterschap
7. Verdere betrokkenheid waterschap
8. Bronnenlijst

1 Specifieke en aanvullende uitgangspunten

In dit onderdeel wordtspecifiek planadvies gegeven.

Compenserende waterberging
Door de toename verhard oppervlak dient er compensatie in het watersysteem te worden gerealiseerd. De gemeente dient hiervoor, in
afstemming met de initiatiefnemer, in de waterparagraaf aan te geven op welke wijze de benodigde hoeveelheid compenserende
waterberging (opgave) zal worden ingepast en onderdeel zal zijn van het plan. Het waterschap kan in het vooroverleg nader advies geven.
Om de effectiviteit van de compenserende maatregel goed te kunnen beoordelen is het van belang om duidelijk aan te geven; welke
maatregel waar wordt genomen (infiltreren, vasthouden/bergen, vertraagd afvoeren, ...), de maatvoering van de maatregel (m1, m2, m3) en
waar het hemelwater uiteindelijk op zal afvoeren.
Compenserende maatregelen kunnen op meerdere manieren en in combinatie met elkaar worden gerealiseerd. Naast uitbreiding van het
bestaande oppervlaktewater (ruimte)kan bijvoorbeeld worden gedacht aan vertraagde afvoer in/op het bouwoppervlak via een groen dak, een
waterdak en opvang hemelwater voor hergebruik. Indien de locatie hiervoor geschikt is kan infiltratie overwogen worden, zoals; een
grindkoffer, infiltratiekratten, een infiltratieriool en/of een zaksloot. Indien infiltratie wordt overwogen, is in de meeste gevallen aanvullend
onderzoek nodig over de toepasbaarheid en eventuele effecten naar de omgeving.

Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG)



De hoge grondwaterstanden die in het plangebied (deels) voorkomen, kunnen de toepasbaarheid van infiltratiemaatregelen beperken.

2 Inleiding

Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van waterveiligheid en het voorkomen van wateroverlast en watertekort
(waterkwantiteit). Daarnaast zorgen waterschappen voor het verbeteren van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater, zowel chemisch als
ecologisch. Het is van belang dat deze taken zowel nu als in de toekomst gewaarborgd blijven. Om dit te kunnen doen worden ruimtelijke
plannen en ontwikkelingen getoetst op hun impact op het goed blijven functioneren van het watersysteem. Waterschap Hunze en Aa's streeft
ernaar om de impact van dergelijke plannen en ontwikkelingen zoveel mogelijk waterneutraal te houden en waar mogelijk positieve
ontwikkelingen te stimuleren.

Op grond van het Besluit Ruimtelijke Ordening (Art.12), moeten ruimtelijke plannen zijn voorzien van een waterparagraaf. Om deze
waterparagraaf te kunnen opstellen moet de waterbeheerder worden geraadpleegd door middel van de Watertoets, door; vroegtijdige
betrokkenheid, meedenken, informeren, adviseren en het afwegen van belangen (vooroverleg). Tot en met de uiteindelijke vaststelling van
het ruimtelijk plan (voorontwerp, ontwerp en vaststelling) blijft de waterbeheerder betrokken bij het planproces.

In de waterparagraaf (+ bijlage) moet door het waterschap afgegeven advies zijn verwoord. Bij het afwijken van het wateradvies, dient er
door de gemeente een onderbouwing te zijn opgenomen die tot het afwijken van het wateradvies heeft geleid.
In de definitieve uitgangspuntennotitie (onderdeel 1) zijn plan specifieke en aanvullende uitgangspunten (adviezen) opgenomen voor dit
plan. De verdere opbouw van dit document bestaat uit 5 thema`s; waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, aanvullende belangen
waterschap en gerelateerde belangen van derden. Per thema is voor dit plan relevante informatie opgenomen en zijn uitgangspunten
opgesteld. Ten slotte is de verdere gewenste betrokkenheid van het waterschap bij het vervolg van het planproces beschreven.

3 Waterveiligheid

Waterveiligheid betreft het voorkomen, zo mogelijk uitsluiten, van levensbedreigende overstromingsrisico's voor mens en dier en het
voorkomen van schade aan have en goed. Risico's die met name zullen optreden bij het doorbreken van een zeekering (primaire kering) of
boezemkade (secundaire kering). Binnen dit thema zijn, indien van toepassing, alle waterschapsbelangen beschreven die vanwege de
waterveiligheid extra bescherming genieten of anderzijds van belang zijn voor de waterveiligheid.

Overstromingsgevoeligheid
Voor het beheersgebied van het waterschap Hunze en Aa's is onderzocht welke gebieden overstromingsgevoelig zijn vanuit de boezem. Het
plangebied ligt (deels) in een overstromingsgevoelig gebied. Nieuwe woningen, bedrijven en andere infrastructuur worden bij voorkeur op de
hogere locaties gebouwd. Als er toch voor wordt gekozen om in deze lagere delen te bouwen, is het raadzaam om overstromingsbestendig te
bouwen. Dit kan bijvoorbeeld door het bouwpeil te verhogen (verhoogd te bouwen) en/of kaden aan te leggen. Gemeenten dragen zorg voor
het waarborgen van vluchtroutes bij de inrichting van bouwlocaties in overstromingsgevoelige gebieden. Dit kan bijvoorbeeld door
vluchtroutes op voldoende hoogte aan te leggen (Beheerprogramma 2016-2021).

4 Waterkwantiteit

Het waterschap heeft als taak de zorg voor voldoende water in droge perioden als de afvoer in perioden van overvloed. Een vergrote kans op
wateroverlast of watertekort dient dus voorkomen te worden. Binnen dit thema zijn, indien van toepassing, de voor dit plan gerelateerde
belangen beschreven die in meer of mindere mate de waterkwantiteit beïnvloeden.

Wateroverlast vanuit het oppervlaktewater moet in ieder geval zoveel mogelijk voorkomen worden. Overtollig grond- en hemelwater dat tot
afvoer komt volgt de trits ; ''vasthouden, bergen, afvoeren''.

Schouwsloten
Binnen het plangebied liggen schouwsloten. Schouwsloten zijn sloten die niet in eigendom zijn van het waterschap, maar een belangrijke
lokale functie vervullen voor de afwatering van een groter gebied, meerdere eigenaren en/of belangen van derden. Vanwege deze
afwateringsfunctie is het van belang dat een schouwsloot goed onderhoud heeft. De eigenaren van schouwsloten zijn verplicht het benodigde
doorstroomprofiel jaarlijks schoon te houden en het waterschap ziet hierop toe via de schouw. Het profiel van een schouwsloot mag niet
zonder toestemming van het waterschap gewijzigd worden (Keur Waterschap Hunze en Aa s).



Verhardingstoename
In het ingediende plan neemt het verharde oppervlak toe boven de compensatiedrempel; voor stedelijk gebied of kassengebieden met meer
dan 150 m2 of in het buitengebied met meer dan 1500 m2 (Keur Waterschap Hunze en Aa s). Omdat deze verhardingstoename ervoor zorgt
dat hemelwater versneld tot afstroming komt, kan dit tot overlast en schade leiden verderop in het watersysteem (peilgebied). Dit vergroot de
kans op inundatie, zeker bij piekbuien, waardoor de landelijke werknormen (landbouwkundige afvoer)voor de inundatiekans overschreden
kunnen worden. Compenserende waterberging is noodzakelijk om de kans op inundatie binnen peilgebieden niet te vergroten en de
werknormen te kunnen waarborgen.

Grondgebruikstype Maaiveldcriterium Inundatienorm (1/jaar) 
Grasland 5% 1/10
Akkerbouw 1% 1/25
Hoogwaardige land-, en tuinbouw 1% 1/50
Glastuinbouw 1% 1/50
Bebouwd gebied 0% 1/100
Natuurgebied - geen norm

Bovenstaande werknormen zijn gebaseerd op de midden-variant van het klimaatscenario 2015 van het KNMI (klimaatscenario G)

Grondwaterstand en ontwateringsdiepte
Om grondwateroverlast te voorkomen is een minimale ontwateringsdiepte (de afstand tussen het maaiveld en de grondwaterstand) nodig. In
het plangebied is de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) (plaatselijk) relatief hoog, waardoor de kans op overlast toeneemt. De
voor het plan noodzakelijke ontwateringsnorm wordt mogelijk niet in het hele plangebied gehaald. Voor primaire wegen is de
ontwateringsnorm 1,0 m-mv, voor woningen met kruipruimtes, industrieterreinen en secundaire wegen is dit 0,7 m-mv, voor tuinen en
plantsoenen is dit 0,5 m-mv, en voor woningen zonder kruipruimte is de norm 0,3 m-mv. Mocht de beoogde functie van het ingediende plan
overlast kunnen ondervinden door onvoldoende ontwateringsdiepte, is het te adviseren om hier rekening mee te houden in het ontwerp en bij
de inrichting.

5 Waterkwaliteit

Om de waterkwaliteit te waarborgen heeft het waterschap de zorg voor het realiseren van schoon en ecologisch gezond water, waarin
systeem-specifieke dieren en planten voorkomen. In de eerste plaats is dit van belang voor de grotere beken, kanalen en meren waarvoor
binnen de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen en maatregelen zijn opgesteld voor aangewezen waterlichamen. Daarnaast is een
goede waterkwaliteit van belang voor het recreatief medegebruik als zwemmen en kanoën en voor het stelsel van kleinere watergangen voor
water aan- en afvoer. In dit thema zijn, indien van toepassing, alle voor dit plan specifieke waterschapsbelangen beschreven die impact
hebben op de waterkwaliteit.

Vervuiling van het oppervlaktewater moet in ieder geval zoveel mogelijk voorkomen worden. Om deze reden vraagt het waterschap op de
toepassing van uitlogende materialen zoveel mogelijk te beperken en om vervuiling door bedrijfsmatige activiteiten te voorkomen.
Afstromend hemelwater dat vervuild is geraakt moet zo veel mogelijk gescheiden worden afgevoerd, of moet worden gezuiverd. Dit volgt de
trits ; ''schoonhouden, scheiden, zuiveren''.

Rioolpersleiding
Het waterschap heeft de ontvangstplicht van afvalwater uit gemeentelijke rioleringsstelsels. Via rioolgemalen en rioolpersleidingen van het
waterschap wordt het vuile water naar een RWZI getransporteerd. In of direct langs het plangebied is een rioolpersleiding en/of rioolgemaal
van het waterschap aanwezig. Binnen een zonering rond de rioolpersleiding is het niet toegestaan zonder toestemming van het waterschap
werkzaamheden uit te voeren in de bodem of de bestemming te wijzigingen.

6 Aanvullende waterschapsbelangen

Onder dit thema zijn, indien van toepassing, een aantal onderwerpen opgenomen die mogelijk een belang raakt voor het waterschap of die
van gerelateerde partners. Dit betreft enerzijds locatie specifieke eigenschappen die in een toekomstige situatie de effecten op het
waterbeheer kunnen vergroten. Anderzijds kunnen ook watergerelateerde gebiedseigenschappen zijn opgenomen buiten de jurisdictie van het
waterschap, maar die wel indirect de belangen van het waterbeheer raken.

7 Verdere betrokkenheid waterschap



Voor alle voor dit plan relevante watergerelateerde onderwerpen zijn in dit document uitgangspunten opgenomen. Voor de verdere
procedurele afhandeling van het ruimtelijk plan (voorontwerp en ontwerp), is het van belang om het waterschap te blijven informeren en te
betrekken en hierin rekening te houden met deze uitgangspunten.

In de waterparagraaf dient worden aangegeven op welke wijze invulling zal worden gegeven aan de belangen met betrekking tot het
waterbeheer. Het waterschap kan altijd geraadpleegd worden voor overleg en nadere uitleg.

8 Bronnen

Keur waterschap Hunze en Aa s. Waterschap Hunze en Aa s, Veendam (2010)

Beheerprogramma 2016-2021. Waterschap Hunze en Aa s, Veendam (2016)

www.dewatertoets.nl
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STANDAARD WATERPARAGRAAF - KORTE PROCEDURE

U heeft het Waterschap Hunze en Aa's geïnformeerd over het plan BP Muntendam - Egypteneind 10 door gebruik te maken van
de digitale watertoets (www.dewatertoets.nl). De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de Korte procedure van
de watertoets is doorlopen. Dit houdt in dat het waterschap Hunze en Aa's een standaard wateradvies afgeeft in de vorm van
deze standaard waterparagraaf.

Voor de verdere procedurele afhandeling van de watertoets in het niet noodzakelijk het waterschap te betrekken, als er met de
opmerkingen gemaakt in dit document rekening zal worden gehouden tijdens de verdere uitwerking van dit plan.

Bij eventuele aanpassingen van het plan die van invloed zijn op de waterhuishouding moet met het waterschap overlegd
worden. Mogelijk zijn de aanpassingen reden om voor het aangepaste plan nogmaals de Digitale watertoets uit te voeren.

PLAN: BP Muntendam - Egypteneind 10
------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene projectgegevens:

Projectomschrijving:
Ontwikkeling van een hobbymatige paardenhouderij naar een professionele paardenhouderij. Hierbij wordt een nieuwe hal
gebouwd.
Oppervlakte plangebied: 
10454 m2
Toename verharding in plangebied: 
{verhardingtoename}

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

Aanvrager / initiatiefnemer:
Naam: J. Posthumus
Organisatie: Rho Adviseurs voor de leefruimte
Postadres: Druifstreek 72C
PC/plaats: 8911 LH Leeuwarden
Telefoon:
Fax:
E-mail:  jan-jacob.posthumus@rho.nl

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

Gemeente Menterwolde
Contactpersoon  R. Hazekamp
Telefoon:  0598 658 881
E-mail: R.Hazekamp@menterwolde.nl

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

Waterschap

Boy de Vries
Beleidsmedewerker Planvorming



mailto:B.de.Vries@hunzeenaas.nl

Aquapark 5
Veendam
Postbus 195
9640 AD
Veendam

T (0598) 69 34 09
F (0598) 69 38 93
http://www.hunzeenaas.nl/

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

Geachte J. 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 artikel 12 uit het besluit ruimtelijke ordening moeten ruimtelijke plannen zijn voorzien van een waterparagraaf.
Hiervoor moet het proces van de 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 beoordeeld 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 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% 1/10
akkerbouw 1% 1/25
hoogwaardige land- en tuinbouw 1% 1/50
glastuinbouwgebied 1% 1/50
bebouwd gebied 0% 1/100

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

In 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=10 (T= herhalingstijd in jaren) wordt een geoorloofde peilstijging van 0,40
meter gehanteerd en ingeval van een T=100 (inclusief13% klimaatverandering) is dat afhankelijk van de laagst gelegen gronden
in het stedelijk gebied, 0% van het bebouwd gebied mag inunderen. Hierbij moet opgemerkt worden dat in stedelijk gebied ook
groen en gras voorkomt waarop een lagere norm (nm. de norm van het grondgebruikstype grasland) van toepassing is dan het
bebouwd gebied. Bepaalde gebieden kunnen zelfs aangewezen worden voor de tijdelijke opvang 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 er voor zorgen dat ze voldoende compenserende maatregelen nemen.

Voor de berekening van de vereiste waterberging, om de toename van het verhard oppervlak te compenseren, wordt gebruik
gemaakt van de regenduurlijnmethode. Met deze methode kan op basis van het oppervlak open water, de maximale peilstijging,
de afvoernorm bij maatgevende afvoer, maatgevende buien en het maatgevende klimaatscenario op eenvoudige wijze
inzichtelijk gemaakt worden hoeveel extra waterberging vereist is.

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

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

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

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 terecht komt.

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 mogelijkheid bieden of de verplichting in de apv 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 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.

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:

● Oppervlaktewaterlichamen met de functie zwemwater;
● Oppervlaktewaterlichamen met de functie drinkwater;
● Oppervlaktewaterlichamen met de functie natuur(waarde);
● Oppervlaktewaterlichamen met de functie viswater;
● Oppervlaktewaterlichamen in een ecologisch gevoelig gebied;
● Kleine oppervlaktewaterlichamen 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.

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.

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

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. 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 worden veranderd en verder verlaagd worden dan 1 m minus maaiveld. Oude bomen kunnen hun wortelstelsel niet
meer aanpassen aan grote veranderingen in het grondwater. Tevens kunnen natuurgebieden in en rond het plangebied negatief
beïnvloed worden wanneer het hydrologisch systeem veranderd. Het is dan ook belangrijk bij elk inrichtingsplan samen met het
waterschap vanuit het bestaande watersysteem vast te stellen wat de huidige en gewenste grondwaterstanden zijn en of er
sprake is van een nadelige beïnvloeding van de omgeving.

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

Advies ontwateringsdiepte grondgebruik:
- Woningen met kruipruimte: 0,7 m onder onderkant vloer;
- Woning zonder kruipruimte: 0,3 m onder onderkant vloer;
- Drijvende woningen: geen ontwateringseis;
- Woningen op (houten) palen: Er mag geen verdroging optreden, grondwaterstand mag niet verlagen en de paalkoppen
moeten onder de gemiddeld laagste grondwaterstanden blijven;
- Gangbare wegen (met grof zand cunet) primair: 1,0 m onder as van de weg;
- Gangbare wegen (met grof zand cunet) secondair: 0,7 m onder as van de weg;
- Gangbare wegen (met grof zand cunet) weg op polystyreen-hardschuim: circa 0,3 m onder as van de weg;
- Gangbare tuin/plantsoen: 0,5 m onder maaiveld;
- Industrieterreinen: 0,7 m onder maaiveld.

Om de geadviseerde ontwateringsdiepte te realiseren moet het oppervlaktewaterpeil en het technisch ontwerp hier op
afgestemd worden. Technische aspecten die van invloed zijn op de grondwaterstand zijn bodemtype, waterpeil, afstanden van
waterlopen en drains en draindiepten. Als de gewenste grondwaterstanden niet te realiseren zijn met sturing in peilen,
waterlopen en drainage of omdat aanpassing van de grondwaterstanden niet gewenst is door de negatieve beïnvloeding van de
omgeving, bieden maatregelen als ophoging van het maaiveld, kruipruimteloos bouwen of een aangepaste inrichtingsvorm of
een aangepaste functie wellicht een oplossing. Door creatief te zoeken naar van nature geschikte locaties dan wel 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.

Geraakte kaarten in plangebied voor thema grondwater & ontwatering:
------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemiddeld Hoogste Grondwaterstanden



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

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

Thema oppervlaktewaterpeilen & drooglegging

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

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

Om water te kunnen bergen in extremere situaties is een stijging van het waterpeil toelaatbaar. Conform de landelijke
werknormen mag in een situatie die 1/100 per jaar (inclusief 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.
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

Hoofdwatergang
Binnen het plangebied {naam_plan (norm)} zijn hoofdwatergangen van het waterschap gelegen. 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.

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

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 migratiemogelijken en leef-
en fourageergebied 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.

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

LINKS Waterschap Hunze en Aa's:

Keur + WVO (watervergunning):
  http://www.hunzeenaas.nl/Vergunningen,Keur-WVO-schouw.html#De_Keur
http://www.hunzeenaas.nl/Vergunningen,lozen-van-afvalwater

Beleid
beheerplan-2016-2021
Nota stedelijk water
 Watersysteemplannen

Natuur en waterkwaliteit
 Factsheets Kader richtlijn Water

Noodberging:
http://www.hunzeenaas.nl/binaries/website/documenten/waterbergingsgebieden.pdf

De WaterToets 2014
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Realisatie paardenhouderij, Oosterweg 41 in Muntendam. 

 
Uitgangspuntennotitie Watertoets normale procedure 
 
Via de digitale watertoets is het Waterschap op de hoogte gesteld van dit plan. De aanmelding heeft 
ertoe geleid dat de normale procedure wordt doorlopen. Dit houdt in dat het waterschap een 
uitgangspuntennotitie levert. Deze uitgangspuntennotitie moet gebruikt worden bij het opstellen van de 
waterparagraaf. De uitgewerkte waterparagraaf moet voorgelegd worden aan de beleidsmedewerker 
planvorming. 
 

  
 

Plannaam zoals aangemeld bij de digitale watertoets  

Oosterweg 41 in Muntendam (Realisatie paardenhouderij) 

Wijzigingen in verhard oppervlak 

Initiatiefnemer wil de paardenhouderij verder professionaliseren door de bedrijfsactiviteiten te 
concentreren op één locatie. Voor een professionele paardenhouderij zijn de volgende voorzieningen 
nodig om het bedrijf professioneel te exploiteren: een overdekte trainingshal (60 x 20 meter) met 
gekoppelde stalruimtes (40 x 10 meter) ten behoeve van de training van de paarden; een springtuin 
(65 x 40 meter); manoeuvreerruimte (25 x 25 meter); een paardenwei / paddocks een woning inclusief 
bijgebouwen (15 x 15 meter) ten behoeve van het toezicht.  
Toename verhard oppervlakte is 1.825 m2. 

Fysieke watersysteemveranderingen 

geen  

Vuilwater-, en hemelwaterbehandeling 

Huidige situatie is geen sprake van afvoer van vuilwater. Hemelwater wordt (waarschijnlijk) op 
oppervlaktewater geloosd. Toekomstige situatie zal in nauw overleg met het waterschap plaatsvinden.  
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6. Aanvullende belangen Waterschap 
7. Verdere betrokkenheid waterschap 
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1 Specifieke en aanvullende uitgangspunten 
 
Op 22 augustus 2018 heeft het waterschap al eens schriftelijk gereageerd naar de gemeente Midden-
Groningen (t.a.v. de heer R. Hazenkamp) op het voorontwerp van het toen voorliggende ruimtelijke 
plan, ons kenmerk Z10865/18-025919.  
De hierin aangegeven punten 2 t/m 5 zijn nog steeds van toepassing met betrekking tot o.a. het 
eigendom van het waterschap binnen de aangegeven plangrens, de bereikbaarheid van dit eigendom 
en het vrijhouden van hekwerken van beplanting.  
 
De inrichtingsschets voor het plangebied ontbreekt nu, evenals de uitwerking van de maatregelen 
voor het watersysteem, nodig voor de compensatie van het toegenomen verhard oppervlak. 

 
Bij het inrichten van het plangebied dient 
rekening te worden gehouden met de 
aanwezigheid van diverse rioolpersleidingen 
(gele lijnen op de luchtfoto) en conform de 
Keur de hiervoor geldende 
beschermingszone boven deze leidingen.  
Hierbinnen mogen geen gebouwen worden 
geplaatst, gegraven worden of boringen 
plaatsvinden en dient hierover afstemming 
plaats te vinden met het waterschap (de heer 
T. Houdel, (0598) 69 3217, civieltechnisch 
opzichter persleidingen).  
 
 
 
 

Compenserende waterberging 
Door de toename verhard oppervlak met ca. 1.825 m2, dient er compensatie in het watersysteem te 
worden gerealiseerd voor de opvang en/of vertraagde afvoer van ca. 145 m3.  
De gemeente dient hiervoor, in afstemming met de initiatiefnemer, in de waterparagraaf aan te geven 
op welke wijze de benodigde hoeveelheid compenserende waterberging (opgave) zal worden 



ingepast en onderdeel zal zijn van het plan. Het waterschap kan in het vooroverleg nader advies 
geven. Om de effectiviteit van de compenserende maatregel goed te kunnen beoordelen is het van 
belang om duidelijk aan te geven; welke maatregel(en) waar wordt genomen (infiltreren, 
vasthouden/bergen, vertraagd afvoeren, ...), de maatvoering van de maatregel (m1, m2, m3, 
dwarsprofiel) en waar het hemelwater uiteindelijk op zal afvoeren. 
Compenserende maatregelen kunnen op meerdere manieren en in combinatie met elkaar worden 
gerealiseerd. Naast uitbreiding van het bestaande oppervlaktewater (ruimte)kan bijvoorbeeld worden 
gedacht aan vertraagde afvoer in/op het bouwoppervlak via een groen dak, een waterdak en opvang 
hemelwater voor hergebruik. Indien de locatie hiervoor geschikt is kan infiltratie overwogen worden, 
zoals; een grindkoffer, infiltratiekratten, een infiltratieriool en/of een zaksloot. Indien infiltratie wordt 
overwogen, is in de meeste gevallen aanvullend onderzoek nodig over de toepasbaarheid en 
eventuele effecten naar de omgeving. 
 
Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG)  
De hoge grondwaterstanden die in het plangebied (deels) voorkomen, kunnen de toepasbaarheid van 
infiltratiemaatregelen beperken. 
 

 
 
2 Inleiding 
 
Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van waterveiligheid en het voorkomen van 
wateroverlast en watertekort (waterkwantiteit). Daarnaast zorgen waterschappen voor het verbeteren 
van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater, zowel chemisch als ecologisch. Het is van belang dat 
deze taken zowel nu als in de toekomst gewaarborgd blijven. Om dit te kunnen doen worden 
ruimtelijke plannen en ontwikkelingen getoetst op hun impact op het goed blijven functioneren van het 
watersysteem. Waterschap Hunze en Aa's streeft ernaar om de impact van dergelijke plannen en 
ontwikkelingen zoveel mogelijk waterneutraal te houden en waar mogelijk positieve ontwikkelingen te 
stimuleren. 
Op grond van het Besluit Ruimtelijke Ordening (Art.12), moeten ruimtelijke plannen zijn voorzien van 
een waterparagraaf. Om deze waterparagraaf te kunnen opstellen moet de waterbeheerder worden 
geraadpleegd door middel van de Watertoets, door; vroegtijdige betrokkenheid, meedenken, 
informeren, adviseren en het afwegen van belangen (vooroverleg). Tot en met de uiteindelijke 
vaststelling van het ruimtelijk plan (voorontwerp, ontwerp en vaststelling) blijft de waterbeheerder 
betrokken bij het planproces. 
In de waterparagraaf (+ bijlage) moet door het waterschap afgegeven advies zijn verwoord. Bij het 
afwijken van het wateradvies, dient er door de gemeente een onderbouwing te zijn opgenomen die tot 
het afwijken van het wateradvies heeft geleid.  
In de definitieve uitgangspuntennotitie (onderdeel 1) zijn plan specifieke en aanvullende 
uitgangspunten (adviezen) opgenomen voor dit plan. De verdere opbouw van dit document bestaat uit 
5 thema`s; waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, aanvullende belangen waterschap en 
gerelateerde belangen van derden. Per thema is voor dit plan relevante informatie opgenomen en zijn 
uitgangspunten opgesteld. Ten slotte is de verdere gewenste betrokkenheid van het waterschap bij 
het vervolg van het planproces beschreven. 

 
 
3 Waterveiligheid 
 
Waterveiligheid betreft het voorkomen, zo mogelijk uitsluiten, van levensbedreigende 
overstromingsrisico's voor mens en dier en het voorkomen van schade aan have en goed. Risico's die 
met name zullen optreden bij het doorbreken van een zeekering (primaire kering) of boezemkade 
(secundaire kering). Binnen dit thema zijn, indien van toepassing, alle waterschapsbelangen 
beschreven die vanwege de waterveiligheid extra bescherming genieten of anderzijds van belang zijn 
voor de waterveiligheid. 
 
Overstromingsgevoeligheid 
Voor het beheersgebied van het waterschap Hunze en Aa's is onderzocht welke gebieden 
overstromingsgevoelig zijn vanuit de boezem. Het plangebied ligt (deels) in een 
overstromingsgevoelig gebied. Nieuwe woningen, bedrijven en andere infrastructuur worden bij 
voorkeur op de hogere locaties gebouwd. Als er toch voor wordt gekozen om in deze lagere delen te 
bouwen, is het raadzaam om overstromingsbestendig te bouwen. Dit kan bijvoorbeeld door het 
bouwpeil te verhogen (verhoogd te bouwen) en/of kaden aan te leggen. Gemeenten dragen zorg voor 
het waarborgen van vluchtroutes bij de inrichting van bouwlocaties in overstromingsgevoelige 



gebieden. Dit kan bijvoorbeeld door vluchtroutes op voldoende hoogte aan te leggen 
(Beheerprogramma 2016-2021). 

 
 
4 Waterkwantiteit 
 
Het waterschap heeft als taak de zorg voor voldoende water in droge perioden als de afvoer in 
perioden van overvloed. Een vergrote kans op wateroverlast of watertekort dient dus voorkomen te 
worden. Binnen dit thema zijn, indien van toepassing, de voor dit plan gerelateerde belangen 
beschreven die in meer of mindere mate de waterkwantiteit beïnvloeden. 
Wateroverlast vanuit het oppervlaktewater moet in ieder geval zoveel mogelijk voorkomen worden. 
Overtollig grond- en hemelwater dat tot afvoer komt volgt de trits ; ''vasthouden, bergen, afvoeren''. 
 
Schouwsloten 
Binnen het plangebied liggen schouwsloten. Schouwsloten zijn sloten die niet in eigendom zijn van het 
waterschap, maar een belangrijke lokale functie vervullen voor de afwatering van een groter gebied, 
meerdere eigenaren en/of belangen van derden. Vanwege deze afwateringsfunctie is het van belang 
dat een schouwsloot goed onderhoud heeft. De eigenaren van schouwsloten zijn verplicht het 
benodigde doorstroomprofiel jaarlijks schoon te houden en het waterschap ziet hierop toe via de 
schouw. Het profiel van een schouwsloot mag niet zonder toestemming van het waterschap gewijzigd 
worden (Keur Waterschap Hunze en Aa s). 
 
Verhardingstoename 
In het ingediende plan neemt het verharde oppervlak toe boven de compensatiedrempel; voor 
stedelijk gebied of kassengebieden met meer dan 150 m2 of in het buitengebied met meer dan 1500 
m2 (Keur Waterschap Hunze en Aa s). Omdat deze verhardingstoename ervoor zorgt dat hemelwater 
versneld tot afstroming komt, kan dit tot overlast en schade leiden verderop in het watersysteem 
(peilgebied). Dit vergroot de kans op inundatie, zeker bij piekbuien, waardoor de landelijke 
werknormen (landbouwkundige afvoer)voor de inundatiekans overschreden kunnen worden. 
Compenserende waterberging is noodzakelijk om de kans op inundatie binnen peilgebieden niet te 
vergroten en de werknormen te kunnen waarborgen. 

Grondgebruikstype  Maaiveldcriterium  Inundatienorm (1/jaar)  

Grasland 5% 1/10 

Akkerbouw 1% 1/25 

Hoogwaardige land-, en tuinbouw 1% 1/50 

Glastuinbouw 1% 1/50 

Bebouwd gebied 0% 1/100 

Natuurgebied - geen norm 

Bovenstaande werknormen zijn gebaseerd op de midden-variant van het klimaatscenario 2015 van 
het KNMI (klimaatscenario G) 
 
Grondwaterstand en ontwateringsdiepte 
Om grondwateroverlast te voorkomen is een minimale ontwateringsdiepte (de afstand tussen het 
maaiveld en de grondwaterstand) nodig. In het plangebied is de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand 
(GHG) (plaatselijk) relatief hoog, waardoor de kans op overlast toeneemt. De voor het plan 
noodzakelijke ontwateringsnorm wordt mogelijk niet in het hele plangebied gehaald. Voor primaire 
wegen is de ontwateringsnorm 1,0 m-mv, voor woningen met kruipruimtes, industrieterreinen en 
secundaire wegen is dit 0,7 m-mv, voor tuinen en plantsoenen is dit 0,5 m-mv, en voor woningen 
zonder kruipruimte is de norm 0,3 m-mv. Mocht de beoogde functie van het ingediende plan overlast 
kunnen ondervinden door onvoldoende ontwateringsdiepte, is het te adviseren om hier rekening mee 
te houden in het ontwerp en bij de inrichting. 

 
 
5 Waterkwaliteit 
 
Om de waterkwaliteit te waarborgen heeft het waterschap de zorg voor het realiseren van schoon en 
ecologisch gezond water, waarin systeem-specifieke dieren en planten voorkomen. In de eerste plaats 
is dit van belang voor de grotere beken, kanalen en meren waarvoor binnen de Europese 
Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen en maatregelen zijn opgesteld voor aangewezen waterlichamen. 



Daarnaast is een goede waterkwaliteit van belang voor het recreatief medegebruik als zwemmen en 
kanoën en voor het stelsel van kleinere watergangen voor water aan- en afvoer. In dit thema zijn, 
indien van toepassing, alle voor dit plan specifieke waterschapsbelangen beschreven die impact 
hebben op de waterkwaliteit.  
Vervuiling van het oppervlaktewater moet in ieder geval zoveel mogelijk voorkomen worden. Om deze 
reden vraagt het waterschap op de toepassing van uitlogende materialen zoveel mogelijk te beperken 
en om vervuiling door bedrijfsmatige activiteiten te voorkomen. Afstromend hemelwater dat vervuild is 
geraakt moet zo veel mogelijk gescheiden worden afgevoerd, of moet worden gezuiverd. Dit volgt de 
trits ; ''schoonhouden, scheiden, zuiveren''. 
 
Rioolpersleiding 
Het waterschap heeft de ontvangstplicht van afvalwater uit gemeentelijke rioleringsstelsels. Via 
rioolgemalen en rioolpersleidingen van het waterschap wordt het vuile water naar een RWZI 
getransporteerd. In of direct langs het plangebied is een rioolpersleiding en/of rioolgemaal van het 
waterschap aanwezig. Binnen een zonering rond de rioolpersleiding is het niet toegestaan zonder 
toestemming van het waterschap werkzaamheden uit te voeren in de bodem of de bestemming te 
wijzigingen. 

 
 
6 Aanvullende waterschapsbelangen 
 
Onder dit thema zijn, indien van toepassing, een aantal onderwerpen opgenomen die mogelijk een 
belang raakt voor het waterschap of die van gerelateerde partners. Dit betreft enerzijds locatie 
specifieke eigenschappen die in een toekomstige situatie de effecten op het waterbeheer kunnen 
vergroten. Anderzijds kunnen ook watergerelateerde gebiedseigenschappen zijn opgenomen buiten 
de jurisdictie van het waterschap, maar die wel indirect de belangen van het waterbeheer raken. 
 

 
 
7 Verdere betrokkenheid waterschap 
 
Voor alle voor dit plan relevante watergerelateerde onderwerpen zijn in dit document uitgangspunten 
opgenomen. Voor de verdere procedurele afhandeling van het ruimtelijk plan (voorontwerp en 
ontwerp), is het van belang om het waterschap te blijven informeren en te betrekken en hierin 
rekening te houden met deze uitgangspunten. 
In de waterparagraaf dient worden aangegeven op welke wijze invulling zal worden gegeven aan de 
belangen met betrekking tot het waterbeheer. Het waterschap kan altijd geraadpleegd worden voor 
overleg en nadere uitleg. 

 
 
8 Bronnen 
 
Keur waterschap Hunze en Aa s. Waterschap Hunze en Aa s, Veendam (2010) 
Beheerprogramma 2016-2021. Waterschap Hunze en Aa s, Veendam (2016) 

 
 
www.dewatertoets.nl  
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Aan burgemeester en wethouders 
van de gemeente Midden-Groningen 
Postbus 75 
9600 AB  HOOGEZAND 

 
 
 
Datum : 13 augustus 2018 
Documentnr. : 2018-052791 
Dossiernummer  : K11313 
Behandeld door : A.H. Wiechertjes 
Telefoonnummer : (050)3164779 
Antwoord op : Uw emailbericht van 28 juni 2018 
Bijlage :  

Onderwerp : Ontheffing van de Omgevingsverordening provincie 
Groningen voor vestiging paardenhouderij aan de Oosterweg 
41b te Muntendam 

 
 
Geacht college, 
 
Bij emailbericht van 28 juni 2018 heeft u ons verzocht om ontheffing te verlenen van de Omgevingsverordening 
provincie Groningen 2016 (hierna: de verordening), bedoeld in artikel 1.2 van de verordening, van artikel 2.13.1, 
lid 1, van de verordening ten behoeve van het bestemmingsplan "Oosterweg 41b - Egypteneinde 10 
Muntendam". Uw verzoek heeft tot doel om de vestiging van een bedrijfsmatige gebruiksgerichte 
paardenhouderij aan de Oosterweg 41b, waarin dit bestemmingsplan voorziet, mogelijk te maken. 
 
Besluit 
Wij verlenen aan u ontheffing, bedoeld in artikel 1.2 van de verordening, van artikel 2.13.1, lid 1, van de 
verordening voor de vestiging van een gebruiksgerichte paardenhouderij aan de Oosterweg 41b zoals voorzien 
in het bestemmingsplan "Oosterweg 41b - Egypteneinde 10 Muntendam". Hieraan verbinden wij de voorwaarde 
dat de bebouwing en voorzieningen, geen bouwwerken zijnde, slechts overeenkomstig het voor deze 
ontwikkeling opgestelde erfinrichtingsplan worden gebouwd en aangelegd en dat de aanleg en instandhouding 
van de in dit plan opgenomen beplanting wordt geborgd in de vorm van een voorwaardelijke verplichting.  
 
Overwegingen 
De gronden aan de Oosterweg 41b maken deel uit van het bestemmingsplan "Buitengebied" en zijn bestemd 
als 'Bedrijf - afvalstoffenterrein'. Hier mogen alleen gebouwen ten behoeve van het ter plaatse gevestigde 
afvalstoffenterrein worden gebouwd. De oppervlakte van de toegestane gebouwen bedraagt maximaal 100 m². 
Het terrein is in gebruik geweest als gemeentelijk afvalbrengstation en heeft al geruime tijd geleden deze functie 
verloren. Op een klein deel van het terrein bevindt zich een rioolpompgemaal. Het gehele terrein wordt 
omzoomd door hoge beplanting. 
 
Voor de nieuw te vestigen gebruiksgerichte paardenhouderij zijn de volgende gebouwen en voorzieningen 
nodig: 

- Een overdekte trainingshal (60 x 20 meter) met stalruimtes (40 x 10 meter) 
- Een springtuin (65 x 40 meter) 
- Een manoeuvreerruimte (25 x 25 meter) 
- Een paardenwei 
- Een bedrijfswoning 
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De gronden aan de Oosterweg 41b zijn in de verordening aangewezen als buitengebied. Op grond van artikel 
2.13.1, lid 1, van de verordening voorziet een bestemmingsplan dat betrekking heeft op het buitengebied niet in 
een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Volgens de verordening wordt onder een nieuwe stedelijke ontwikkeling 
verstaan een ten opzichte van het voorheen geldende bestemmingsplan nieuw planologisch beslag op de 
ruimte door middel van uitbreiding van bouwmogelijkheden of wijziging van gebruiksmogelijkheden van 
substantiële aard en omvang ten behoeve van onder meer niet-agrarische bedrijven en andere stedelijke 
voorzieningen. Doel hiervan is om verdere verstening en versnippering van het buitengebied tegen te gaan. Een 
gebruiksgerichte paardenhouderij is op grond van de verordening een niet-agrarische functie en moet daarom 
worden gezien als een stedelijke ontwikkeling. In dit geval is ten opzichte van de geldende bestemming sprake 
van een substantiële wijziging van de bouw- en gebruiksmogelijkheden. Gelet hierop is de bouw van een 
gebruiksgerichte paardenhouderij aan de Oosterweg 41b in strijd met artikel 2.13.1, lid 1, van de verordening. 
Uw verzoek is erop gericht deze strijdigheid op te heffen. 
 
Op grond van artikel 1.2 van de verordening zijn wij bevoegd om ontheffing van de voorschriften, geboden en 
verboden van de verordening te verlenen. Volgens artikel 2.5, lid 2, van de verordening kan ontheffing van de 
regels in titel 2.2 tot en met titel 2.13 uitsluitend worden verleend voor zover de verwezenlijking van het 
gemeentelijk ruimtelijk beleid wegen bijzondere omstandigheden onevenredig wordt belemmerd in verhouding 
tot de met die regels te dienen provinciale belangen. Op grond van artikel 2.5, lid 3, van de verordening kunnen 
aan de ontheffing voorwaarden worden verbonden als de betrokken provinciale belangen dat met het oog op 
een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken. 
Met betrekking tot de reikwijdte van het begrip 'bijzondere omstandigheden' in de ontheffingsbevoegdheid blijkt 
uit de totstandkomingsgeschiedenis en jurisprudentie dat alleen in uitzonderlijke gevallen van deze 
bevoegdheid gebruik mag worden gemaakt en dat met grote terughoudendheid dient te worden omgegaan met 
de mogelijkheid om ontheffing te verlenen van de in de verordening gestelde regels. De ontheffingsbevoegdheid 
is bedoeld voor bijzondere, uitzonderlijke situaties die zich incidenteel voordoen. 
 
Een bedrijfsmatige gebruiksgerichte paardenhouderij vertoont met het oog op het houden van dieren grote 
verwantschap met een agrarisch bedrijf waarbij sprake is van functionele binding met het buitengebied.  
Het perceel Oosterweg 41b betreft een vrijgekomen bedrijfslocatie. Het ligt niet voor de hand dat deze locatie 
opnieuw als afvalstoffenterrein in gebruik zal worden genomen, nog afgezien van de onwenselijkheid hiervan. 
Ook vestiging van andere vormen van niet-agrarische bedrijvigheid op deze plek is gelet op het provinciaal 
omgevingsbeleid met betrekking tot het buitengebied niet toegestaan.  
Het terrein maakt een desolate indruk. Hergebruik door een passende functie biedt de meeste garantie om 
verpaupering te voorkomen. Ook sluit deze ontwikkeling aan bij het uitgangspunt van duurzaam ruimtegebruik. 
Tegen deze achtergrond is de vestiging van een bedrijfsmatige paardenhouderij hier een aanvaardbare 
ruimtelijke ontwikkeling. Daarbij kan worden betrokken dat deze ontwikkeling landschappelijk gezien niet op 
bezwaren stuit. Het terrein aan de Oosterweg 41b wordt omzoomd door hoge beplanting en manifesteert zich 
als 'groene enclave' in het buitengebied. Nieuwbouw op het terrein onder handhaving van deze beplanting is 
daarom ruimtelijk goed inpasbaar. 
Omdat in dit geval sprake is van hergebruik van een in onbruik geraakte specifieke bedrijfslocatie door een aan 
het buitengebied gerelateerde functie is sprake van een bijzondere uitzonderlijke situatie die zich in deze 
combinatie slechts incidenteel zal voordoen.  
Naar onze opvatting zou vasthouden aan het verbod in artikel 2.13.1, lid 1, van de verordening in dit geval een 
onevenredige belemmering van de verwezenlijking van het gemeentelijk beleid tot gevolg hebben, die niet in 
verhouding staat tot de met dit verbod te dienen belangen. Gelet hierop achten wij ons bevoegd om de 
gevraagde ontheffing te verlenen. 
 
 Hoogachtend, 
 
 Gedeputeerde Staten van Groningen: 
 Namens dezen: 

 
  R. Lander 

Hoofd van de afdeling Ruimte en Samenleving 
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Geachte heer ….., 

Dank voor het ons doen toekomen van het voorontwerpbestemmingsplan Paardenhouderij 

Oosterweg 41b te Muntendam.  

Ik kan u mededelen dat ProRail in dit stadium van de procedure geen opmerkingen heeft. 

Wel behouden wij ons het recht voor om in een volgende fase alsnog opmerkingen/zienswijzen in te 

dienen. 

     

 Met vriendelijke groet,   

 …… 
Projectcoördinator | LJV   

 ….. | ….. | www.prorail.nl  

 Tulpenburgh 1.36 , Moreelsepark 3, 3511 EP Utrecht | Postbus 2038, 3500 GA Utrecht  
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No.

23 AUG. 2018 ((_J/
WAÎERSCHAP

Class.No. Hunze en Aa’s
Gemeente Midden-Groningen Aquapark 5, Veendam

De heer R. Hazekamp Postbus 195

Postbus 75 9640 AD Veendam

9600 AB HOOGEZAND Tel 05984593800

www.hunzeenaas.nl

Uw brief 28 juni 2018 Datum 22 augustus 2018

Ons kenmerk Z10865/18-025919 Behandeld door Wilfried Heijnen

Onderwerp voorontwerp Bestemmingsplan Doorkiesnummer 0598-693402

Muntendam, Oosterweg 41b en

Egypteneind 10

Geachte heer Hazekamp,

In reactie op het voorontwerp bestemmingsplan Oosterweg 41 b Muntendam, deel ik u het

volgende mee:

. Het verzoek aan de gemeente, bureau’s enlof initiatiefnemers om in de initiatieffase van

ruimtelijke plannen via de digitale watertoets de plannen aan te melden. Voor dit plan is dit

niet gebeurd. Heeft dit niet plaatsgevonden, dan zal hierom verzocht worden en zal dit in

voorkomende gevallen leiden tot vertraging in de planprocedure.
- Binnen het bestemmingsplan ligt eigendom van het waterschap, als onderdeel van de

inrichtingsschets. De begrenzing van de inrichtingsschets komt echter niet overeen met de

kadastrale eigendomssituatie. Hiervoor is aanpassing nodig van de inrichtingsschets en

zal vroegtijdig af- en instemming van het waterschap nodig zijn, voordat tot verdere

stappen in de planprocedure wordt overgegaan.
. Het plangebied is omringd door schouwsloten, met de afvoerrichting aan de

noordoostzijde van het plangebied. Bij de inrichting dient er rekening mee te worden

gehouden dat door de aangrenzende eigenaren onderhoud aan de schouwsloot gepleegd
dient te worden.

. De toegankelijkheid van de locatie van het waterschap, dient te allen tijde gewaarborgd te

blijven. Hierover dienen vooraf afspraken te worden gemaakt.
. Het beheer en onderhoud van de beoogde dichte beplantingsstrook langs het hek, vraagt

eveneens om vroegtijdige afstemming en het vastleggen van afspraken hierover.

Met vriendelijke groet,

Wilfried Heijnen

Planologisch beleidsmedewerker

Afdeling Beleid, Projecten en Laboratorium
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20:51 om 70No.

-8 AUG. 2018

Class.No(à?! BRANDWEER

Groningen

Sontweg 10

College van burgemeester en wethouders
9723 AT Groningen

van de gemeente Midden Groningen Postbus 66

Postbus 75 9700 AB Groningen

T: 088 162 5000

E: info@vrgroningen.nl
W: www.veiligheidsregiogroningen.nl
W: www.brandweer.nllgroningen

9603 AE HOOGEZAND

Datum 3 augustus 2018 Zaaknummer Z/18/024241

Aantal b■lagen Uw referentie NL.IMR0.0047.0QBPBorgesrwold-O3OI

Behandeld door Menno de Jonge Sector Risicobeheersing

Telefoon 06 13175247 Team Specialistisch Advies

E-mail menno.dejonge@vrgroningen.nl

Onderwerp Voorontwerp BP Muntendam—Oosterweg 41b en Egypteneinde 10 —

aangepast advies.

Geacht college,

Op 28 juni 2018 heeft Veiligheidsregio Groningen uw kennisgeving ontvangen aangaande het voorontwerp

bestemmingsplan Muntendam —

Oosterweg 41b en Egypteneinde 10. Ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit

ruimtelijke ordening stelt u ons in de gelegenheid een vooroverlegreactie te geven. Daarnaast adviseren wij

u op basis van Wet veiligheidsregio’s artikelen 2 en 3 over de brandweerzorg binnen het plangebied.
Naar aanleiding hiervan heeft Menno de Jonge van de sector Risicobeheersing het plan beoordeeld in het

kader van externe veiligheid. De door de veiligheidsregio geformuleerde bevindingen en adviezen staan

hieronder.

Aanleiding

Bij de gemeente is het verzoek binnengekomen om de hobbymatige paardenhouderij aan Egypteneind 10

te Muntendam te verplaatsen naar een locatie aan de Oosterweg 41b te Muntendam. Op deze nieuwe

locatie is de initiatiefnemer voornemens een woning met paardenstal en, voor het beoefenen van de

paardensport relevante aanverwante inrichtingselementen zoals een rijbak, te realiseren.

Risicobronnen

Binnen het plangebied is geen sprake van risicovolle activiteiten.

Op een afstand van circa 125 meter ligt de spoorlijn naar Veendam (Route 250, Veendam aansluiting
—

Veendam). Over deze spoorlijn worden gevaarlijke stoffen vervoerd. Voor deze ontwikkeling is geen

risicoberekening uitgevoerd of kwalitatieve analyse gemaakt. Gezien de omgeving is het aannemelijk dat uit

een QRA-berekening zou volgen dat het aantal van 10 dodelijke slachtoffers ten gevolge van een incident

met gevaarlijke stoffen op de spoorlijn niet gehaald wordt. Derhalve is geen sprake van een groepsrisico.

Op een afstand van 400 meter ligt de inrichting ’Groningen Railport’. De risicovolle activiteiten van deze

inrichting bevinden zich op een grotere afstand van het plangebied. Het invloedgebied van de inrichting ligt
niet over het plangebied. De inrichting is daarmee niet relevant voor deze ontwikkeling.

Externe veiligheid speelt daarmee geen rol bij deze ontwikkeling.

Wij maken onderdeel uit van

VEILIGHEIDSREGIO

GRONINGEN



Pagina

Onderwerp

2 van 3

Advies ontwerpbestemmingsplan Muntendam —

Oosterweg 41b en Egypteneinde 10

Veiligheid binnen het plangebied
De veiligheid binnen het plangebied betreft de interne veiligheid en is formeel niet relevant voor het

voorliggende ruimtelijke besluit en niet voor externe veiligheid. Interne veiligheid komt veelal later terug bij
de aanvraag voor het onderdeel ’Bouw' van de omgevingsvergunning en de daarbij behorende toetsing aan

het Bouwbesluit en toetsing aan het Besluit Brandveilig Gebruik en Basishuipverlening Overige Plaatsen

(BGBOP). We constateren dat de inpasbaarheid van veiligheidsmaatregelen in een later stadium nog wel

eens tot problemen kan leiden. Doordat nu plannen gemaakt worden voor de gebiedsinrichting, willen we u

nu graag vroegtijdig adviseren over beheersbaarheids-aspecten als bluswater, bereikbaarheid en

zelfredzaamheid, zodat u hierop kunt inspelen bij het maken van (terreininrichtings)plannen.

Bestrijdbaarheid

Bij bestrijdbaarheid gaat het om de mogelijkheden tot voorbereiding van de bestrijding en beperking van de

omvang van een calamiteit. Om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken, is het van belang dat de

hulpverleningsdiensten niet worden belemmerd in de uitvoering van hun taken.

Om de bestrijdbaarheid goed te kunnen beoordelen is eerst gekeken naar de bereikbaarheid Daarnaast is

in relatie tot de voorgenomen ontwikkeling een beoordeling gedaan op de aanwezigheid en

beschikbaarheid van bluswatervoorzieningen. Om te bepalen of voldoende bluswater beschikbaar is, zijn
zowel de aanwezigheid van primaire (brandkranen) als secundaire (open water) bluswatervoorzieningen

beoordeeld. De handleiding ’Bereikbaarheid en bluswatervoorziening regio Groningen B&B'

(Veiligheidsregio Groningen, juli 2013) geldt als uitgangspunt voor de beoordeling van de bereikbaarheid en

bluswatervoorziening.

Bereikbaarheid van het plangebied

Het plangebied is eenzijdig bereikbaar. Bij een ongunstige windrichting bij een calamiteit kan dit betekenen

dat het plangebied niet te bereiken is voor hulpverleningsdiensten. Een realistisch scenario is een brand,

rook stijgt normaal gesproken voldoende omhoog om de locatie toegankelijk te houden. De kans dat de

weg dusdanig door rook wordt gestremd dat de brandweer hier niet meer langs kan, is wij dan ook klein

maar niet uit te sluiten. Een aanvullende tweede toegangsweg kan dit risico wegnemen, maar gezien de

kleine kans vinden wij het niet proportioneel deze te adviseren.

Bluswatervoorzieningen van het plangebied

U dient bij deze planontwikkeling te zorgen voor een adequate bluswatervoorziening. De handleiding

’Bereikbaarheid en bluswatervoorziening regio Groningen B&B’ (Veiligheidsregio Groningen, juli 2013) geldt

daarbij als uitgangspunt.

In het gebied liggen geen brandkranen. Buiten het plangebied ligt de eerste brandkraan op 300 meter.

Vanwege de afstand is deze brandkraan geen adequate bluswatervoorziening. Op het waterschapsterrein is

open water aanwezig. Het is niet bekend of dit water gebruikt kan worden als bluswatervoorziening, en dit

water moet (ook na de planontwikkeling) goed toegankelijk zijn voor de brandweervoertuigen.

W■ adviseren u te zorgen voor een adequate bluswatervoorziening. M■n collega Harriëtte Velt (06-

50524916) van het brandweercluster MPV kan u hierbij ondersteunen.

Zelfredzaamheid

Bij zelfredzaamheid gaat het om de mogelijkheden voor personen om zichzelf in veiligheid te brengen.

Belangrijk aspect hierbij is, dat zij kunnen vluchten of schuilen zonder daadwerkelijke hulp van de

hulpverleningsdiensten. De zelfredzaamheid van de aanwezige personen is beoordeeld op de aspecten

zelfredzaam vermogen, de mogelijkheden tot vluchten of schuilen en de alarmeringsmogeliikheden.
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Zelfredzaam vermogen

Het bestemmingsplan maakt geen bestemmingen mogelijk die zich specifiek richten op functies met

groepen van verminderd zelfredzame personen (zoals kinderen jonger dan 12 jaar of mensen met een

geestelijke en/of lichamelijke beperking). Van de mogelijke aanwezigen mag tenminste een gemiddelde
zelfredzaamheid verwacht worden.

Mogelijkheden tot vluchten of schuilen

Het plangebied is een groot en ruim opgezet gebied. Over het algemeen geldt dat er geen directe

belemmeringen zijn om het gebied te ontvluchten.

Alarmeringsmogeliikheden

Het plangebied ligt buiten het bereik van het Waarschuwing en Alarmering Systeem. Het Ministerie van

Justitie en Veiligheid heeft bekendgemaakt, vanaf 2017 in fases met de WAS—sirenes te willen stoppen. Eind

2012 is NL—Alert geïntroduceerd. Met NL-Alert kan de overheid mensen in het rampgebied en in de directe

omgeving van een (dreigende) noodsituatie met een tekstbericht informeren via de eigen mobiele telefoon.

Daarnaast wordt bij grote rampen alarm geslagen via onder meer calamiteitenzenders, geluidswagens en

sociale media. Hierdoor is een snelle alarmering in het plangebied mogelijk.

Veiligheidsregio Groningen adviseert om de toekomstige gebruikers bij een ramp ook op een andere w■ze te

alarmeren dan met de WAS—sirenes, b■voorbeeld via calamiteitenzenders, NL-Alert, geluidswagens, social

media enz.

Conclusies advies Veiligheidsregio Groningen

Veiligheidsregio Groningen heeft de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid met betrekking tot het

bestemmingsplan Muntendam —

Oosterweg 41b en Egypteneinde 10 beoordeeld.

We adviseren u :

=> te zorgen voor een adequate bluswatervoorziening. M■n col/ega Harriëtte Velt (OG-50524916) van het

brandweercluster MPV kan u hierb■ ondersteunen;
@ de bevolking b■ een ramp ook op een andere w■ze te alarmeren dan met de WAS-sirenes, b■voorbeeld

via calamiteitenzenders, NL-Alert, geluidswagens, socialmedia enz.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. indien u naar aanleiding van deze brief

nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Menno de Jonge.

Met vriendelijke groet,

het bestuur van de Veiligh
'

Groningen

3 dant brandweer

teamleider Specialistisch Advies

Deze brief is in afschrift verzonden aan:

-

Veiligheidsregio Groningen, Cluster MPV, clustercommandant

- Omgevingsdienst Groningen (DDG), afdeling bouwplantoetsing
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Geachte heer, 

 

Het voorontwerp bestemmingsplan Muntendam – Oosterweg 41b en Egypteneinde 10 – is voor het 

aspect externe veiligheid beoordeeld. 

Het betreft de verplaatsing van een hobbymatige paardenhouderij aan Egypteneinde 10 te 

Muntendam naar een bedrijfsmatige paardenhouderij aan de Oosterweg 41b te Muntendam. 

 

Toetsing aan de risicokaart 

Er heeft toetsing aan de risicokaart plaatsgevonden. 

 

In figuur 1 is het plangebied weergeven.  

 
Figuur 1: omgeving plangebied (bron: risicokaart) 

 

Dit plan geeft aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen. 

 

In de Toelichting van het voorontwerp bestemmingsplan is in paragraaf 4.5 in de 2e alinea 

opgenomen: 

De normen voor externe veiligheid zijn vastgelegd in onder andere het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (Bevi), de circulaire risiconormering vervoer van gevaarlijke stoffen (cRNVGS) en het 

Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).  

 

Opmerking 1: 

Op 1 april 2015 zijn het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en de Regeling basisnet in 

werking getreden. Hierdoor is de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRNVGS), 

(Stcrt. 2004, 147, laatst gewijzigd Stcrt. 2012, 14687) komen te vervallen. 

 

Opmerking 2: 

Het plangebied is gelegen op circa 150 meter van de spoorlijn Veendam –Zuidbroek en is in de 

Regeling Basisnet aangemerkt als Route 250: Veendam- aansl. – Veendam. Daarnaast bevindt het 

plangebied zich gedeeltelijk binnen het invloedsgebied van de spoorlijn. 



Beoordeling aan de veiligheidsafstanden van de Regeling Basisnet en de eventuele gevolgen voor het 

groepsrisico zijn in deze beoordeling niet meegenomen. 

 

Opmerking 3: 

Het plangebied ligt op circa 600 meter van de weg N33 welke is opgenomen in de Regeling Basisnet. 

Beoordeling aan de veiligheidsafstanden van de Regeling Basisnet en de eventuele gevolgen voor het 

groepsrisico zijn in deze beoordeling niet meegenomen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

…… 

 

Adviseur externe veiligheid 

 

Omgevingsdienst Groningen 

Afdeling …. 

Lloydsweg 17  

9641 KJ Veendam 

Tel. 0598-…..21  

....@od-groningen.nl 
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Martinikerkhof 12 Sint Jansstraat 4 Postbus 610 Telefoon www.provinciegroningen.nl 

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

 

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.B01 / KvK: 01182023 / IBAN: NL84 ABNA 0446 0456 91 / BIC: ABNANL2A 

 
 

Aan burgemeester en wethouders 
van de gemeente Midden-Groningen 
Postbus 75 
9600 AB  HOOGEZAND 

 
 
 
Datum : 13 augustus 2018 
Documentnr. : 2018-052507 
Dossiernummer  : K10783 
Behandeld door : A.H. Wiechertjes 
Telefoonnummer : (050)3164779 
Antwoord op : Uw emailbericht van 28 juni 2018 
Bijlage :  

Onderwerp : Voorontwerp-bestemmingsplan "Oosterweg 41b - 
Egypteneinde 10 Muntendam" 

 
 
Geacht college, 
 
Op 28 juni 2018 heeft u het bovenvermelde bestemmingsplan aan de ambtelijke dienst van de provincie 
Groningen voor overleg toegezonden. 
 
Het overleg is bedoeld om te voorkomen dat het plan het ruimtelijke beleid van de provincie doorkruist. Bij de 
beoordeling is de Omgevingsverordening provincie Groningen (hierna: de verordening) als kader gehanteerd. 
 
Het plan heeft tot doel om de vestiging van een bedrijfsmatige gebruiksgerichte paardenhouderij aan de 
Oosterweg 41b te Muntendam mogelijk te maken en het gebruik van de gronden aan het Egypteneinde 10 te 
Muntendam voor een paardenhouderij uit te sluiten.  
Het plan geeft mij aanleiding het volgende op te merken. 
 
Nieuwe stedelijke ontwikkeling Oosterweg 41b 
De gronden binnen het bestemmingsplangebied aan de Oosterweg 41b zijn in de verordening aangewezen als 
buitengebied. Op grond van artikel 2.13.1, lid 1, van de verordening is het verboden om in een 
bestemmingsplan dat betrekking heeft op het buitengebied te voorzien in een nieuwe stedelijke ontwikkeling. 
Volgens de verordening wordt onder een nieuwe stedelijke ontwikkeling verstaan een ten opzichte van het 
voorheen geldende bestemmingsplan nieuw planologisch beslag op de ruimte door middel van uitbreiding van 
bouwmogelijkheden of wijziging van gebruiksmogelijkheden van substantiële aard en omvang ten behoeve van 
onder meer niet-agrarische bedrijven en andere stedelijke voorzieningen. Omdat het voorliggende 
bestemmingsplan aanzienlijk meer bouwmogelijkheden biedt dan het geldende bestemmingsplan en een 
gebruiksgerichte paardenhouderij op grond van de verordening een niet-agrarische functie is, is in dit geval 
sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling waarop het verbod in artikel 2.13.1, lid 1, van de verordening van 
toepassing is. Gelet hierop is dit onderdeel van het bestemmingsplan in strijd met de verordening. Om deze 
strijdigheid op te heffen heeft u in uw emailbericht van 28 juni 2018 aan Gedeputeerde Staten verzocht om 
ontheffing van het bovengenoemde verbod in de verordening te verlenen. Gedeputeerde Staten hebben dit 
verzoek in behandeling genomen. Over hun besluit krijgt u afzonderlijk bericht. 
 
Borging uitvoering landschappelijke inpassing 
Voor de vestiging van de paardenhouderij aan de Oosterweg 41b is een erfinrichtingsplan opgesteld die bij het 
bestemmingsplan is gevoegd. In de toelichting op het bestemmingsplan staat dat de aanleg en instandhouding 
van het erfinrichtingsplan qua bebouwing en beplanting zal worden geborgd in de regels van het 
bestemmingsplan. Ik heb vastgesteld dat dergelijke regels ontbreken. Ik verzoek u in het bestemmingsplan 



 

2 
 

alsnog regels te stellen die ervoor zorgen dat de bebouwing en voorzieningen, geen bouwwerken zijnde, slechts 
overeenkomstig het erfinrichtingsplan worden gebouwd en aangelegd en dat de aanleg en instandhouding van 
de in dit plan opgenomen beplanting wordt geborgd in de vorm van een voorwaardelijke verplichting.  
 
Windturbines 
Artikel 3, lid 3.3, van de planregels bevat een afwijkingsbevoegdheid voor de bouw van windturbines binnen een 
bouwvlak, waarin is bepaald dat de bouwhoogte van een windturbine ten hoogste 15 meter zal bedragen. In 
artikel 2, lid 2.8, van de planregels is bepaald hoe de bouwhoogte wordt gemeten. 
De verordening stelt regels over windturbines, waaronder de wijze van meten van de hoogte. Hierin wordt 
uitgegaan van de ashoogte van een windturbine en niet van de bouwhoogte. Ik verzoek u het bestemmingsplan 
met de verordening in overeenstemming te brengen, door in de planregels bouwhoogte te veranderen in 
ashoogte en de meetbepaling uit de verordening over te nemen. 
 
Woningbouw 
Het bestemmingsplan maakt de bouw van een nieuwe bedrijfswoning aan de Oosterweg 41b mogelijk. Op 
grond van artikel 2.15.1 van de verordening kan een bestemmingsplan alleen voorzien in de bouw van nieuwe 
woningen, voor zover dit in overeenstemming is met een regionale woonvisie. Volgens de toelichting op de 
verordening wordt geen onderscheid gemaakt tussen bedrijfswoningen en reguliere woningen. In de toelichting 
op het bestemmingsplan wordt niet gemotiveerd dat wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2.15.1 van de 
verordening. Ik verzoek u deze motivering alsnog op te nemen. 
 
Bodem 
In de toelichting op het bestemmingsplan staat dat ten aanzien van de bodemkwaliteit nog niet met zekerheid 
kan worden gezegd dat de gronden aan de Oosterweg 41b geschikt zijn voor de beoogde paardenhouderij met 
dienstwoning, omdat nog een bodemonderzoek uitgevoerd moet worden. Dit betekent dat nu ongewis is of dit 
onderdeel van het bestemmingsplan wel uitvoerbaar is. Ik ga ervan uit dat bij de start van de 
bestemmingsplanprocedure de uitvoerbaarheid is aangetoond. 
 
Ecologie 
Onduidelijk is op basis waarvan de conclusies in de plantoelichting met betrekking tot soortbescherming zijn 
getrokken. Het is verboden beschermde soorten te doden, te vangen of hun verblijfplaatsen te beschadigen of 
te vernielen. Om hier een goed beeld van te krijgen is veldonderzoek noodzakelijk, zodat duidelijk wordt dat 
negatieve effecten zijn uit te sluiten en de wet niet wordt overtreden. In verzoek u dit punt in de plantoelichting 
beter te onderbouwen.  
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
 Hoogachtend, 
 
  

  
 

 
 R. Lander 
 

Hoofd van de afdeling Ruimte en Samenleving 
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Van: ruimtelijkeplannen [mailto:ruimtelijkeplannen@tennet.eu] 

Verzonden: maandag 9 juli 2018 10:12 

Aan: ….  
Onderwerp: RE: voorontwerp bestemmingsplan Paardenhouderij Oosterweg 41b te Muntendam 

  

Geachte heer, mevrouw, 
  
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. 
  
Vanaf 1 juli 2018 kunnen bestemmingsplannen en adviesaanvragen 
naar ruimtelijkeplannen@tennet.eu worden gestuurd. 
Wilt u dit kenbaar maken binnen uw gemeente? 

Met vriendelijke groeten / Kind regards / Mit freundlichen Grüßen 

….. 
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 ….. | M (….. | E …. | I www.tennet.eu 
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1. INLEIDING 

1.   1. AANLEIDING 

In het kader van het Overleg ex artikel 3.1.1. van het Bro over het bestemmings-
plan is het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Oosterweg 41b - Egypteneinde 
10 Muntendam’ verzonden naar de volgende betrokken wettelijke overleginstan-
ties.  

1. Provincie Groningen; 
2. Waterschap Hunze en Aa’s; 
3. Brandweer Groningen; 
4. ProRail; 
5. Tennet; 
6. Omgevingsdienst Groningen. 

 
De reacties zijn hierna kort samengevat en van een gemeentelijke reactie voor-
zien. Het bestemmingsplan is niet voor inspraak ter inzage gelegd.  
 
2. OVERLEGREACTIE PROVINCIE GRONINGEN 

De provincie heeft het bestemmingsplan getoetst aan de provinciale belangen. 
Hierbij is de Omgevingsverordening provincie Groningen als toetsingskader ge-
bruikt. Hierna wordt puntsgewijs op de opmerkingen van de provincie ingegaan. 
 

1. Nieuwe stedelijke ontwikkeling Oosterweg 41b 
 
De provincie geeft aan dat de ontwikkeling in strijd is met artikel 2.13.1, lid 1, van 
de verordening. Om deze strijdigheid op te heffen is Gedeputeerde Staten ver-
zocht om ontheffing van het verbod in de verordening te verlenen.  
 
Reactie gemeente: 
Op 13 augustus 2018 heeft de Gedeputeerde Staten van Groningen een onthef-
fing,  als bedoeld in artikel 1.2 van de verordening, van artikel 2.13.1, lid 1 ver-
leend.  
 

2. Borging uitvoering landschappelijke inpassing 
 
De provincie verzoekt om in de regels van het bestemmingsplan regels te stellen 
die ervoor zorgen dat de bebouwing en voorzieningen, geen bouwwerken zijnde, 
slechts overeenkomstig het erfinrichtingsplan worden gebouwd en aangelegd en 
dat de aanleg en instandhouding van de in dit plan opgenomen beplanting wordt 
geborgd in de vorm van een voorwaardelijke verplichting. 
 
Reactie gemeente: 
In het voorontwerp bestemmingsplan ontbrak de gevraagde regeling. In de regels 
van het (ontwerp)bestemmingsplan wordt daarom een voorwaardelijke verplich-
ting opgenomen.  
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De bebouwing en voorzieningen, geen bouwwerken zijnde, mogen slechts worden 
gebouwd indien deze overeenkomstig het voor de ontwikkeling opgestelde erfin-
richtingsplan worden gebouwd en aangelegd en dat de aanleg en instandhouding 
van de in het plan opgenomen beplanting wordt geborgd in de vorm van een 
voorwaardelijke verplichting. 
 
In het bestemmingsplan wordt rekening gehouden met deze voorwaarden. In de 
regels van het bestemmingsplan wordt een voorwaardelijke verplichting opgeno-
men. Daarnaast is de verleende ontheffing als bijlage bij de toelichting opgeno-
men. 
 

3. Windturbines 
 
De provincie verzoekt om in het bestemmingsplan de regels over windturbines in 
overeenstemming te brengen met de regels uit de verordening.  
 
Reactie gemeente: 
De gemeente geeft gehoor aan het verzoek. De regels over windturbines zijn daar-
om in overeenstemming gebracht met de regels over windturbines uit de verorde-
ning.  
 

4. Woningbouw (artikel 2.15.1) 
 
Op grond van artikel 2.15.1 van de verordening kan een bestemmingsplan alleen 
voorzien in de bouw van nieuwe woningen, voor zover dit in overeenstemming is 
met een regionale woonvisie. De provincie geeft aan een motivering hiervan in 
het bestemmingsplan ontbreekt en verzoekt dit alsnog op te nemen.  
 
Reactie gemeente: 
De gemeente geeft gehoor aan het verzoek. In de toelichting van het bestem-
mingsplan wordt een motivering opgenomen.  
 

5. Bodem 
 
De provincie geeft aan dat het ongewis is of het onderdeel bodemkwaliteit uit-
voerbaar is. De provincie gaat ervanuit dat bij de start van de bestemmingsplan-
procedure de uitvoerbaarheid is aangetoond. 
 
Reactie gemeente: 
In het plangebied is in december 2016 een eindsituatie bodemonderzoek uitge-
voerd. Deze wordt als bijlage aan het bestemmingsplan toegevoegd. Op basis van 
de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat de bovengrond en het 
grondwater van de locatie over het algemeen licht verontreinigd zijn en de onder-
grond niet verontreinigd is en er geen aanleiding bestaat om nader onderzoek te 
verrichten.  
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Op grond van de Wet milieubeheer / Activiteitenbesluit en de Wet bodembe-
scherming (zorgplicht) dienen verontreinigingen die ontstaan zijn na 1987 gesa-
neerd te worden.  
 
In de praktijk blijkt dat de (extreem) puinhoudende bovengrond een verharding 
van menggranulaat betreft. Dit is logisch gezien het voormalige gebruik van het 
terrein en de toen gewenste terreinverharding. De lichte verontreiniging betreft dit 
menggranulaat tot een diepte van maximaal 0,5m -mv.  
 
De verharding van menggranulaat zal (gefaseerd) opgeruimd worden. Ter plaatse 
van de te plaatsen gebouwen ivm het maken van een bouwkuip, ter plaatse van de 
voorzieningen voor de paarden ivm de benodigde nieuwe opbouw van de onder-
grond (0,6 – 0,8m), ter plaatse van de verhardingen ivm een nieuwe opbouw 
(0,75m) om het geschikt te maken voor o.a. de paardentrailer en ter plaatse van 
de groenvoorzieningen om het geschikt te maken voor bomen en beplanting (0,5 – 
1,0m teelaarde). Ook bevindt zich op het terrein een spot met glasfiber. Deze is 
goed zichtbaar op locatie en wordt opgeruimd bij het bouwen van de stal.  
 
Na het opruimen van de gronden zijn deze geschikt voor de toekomstige functies 
in het plangebied. 
 
Na het opruimen van de gronden zijn deze geschikt voor de toekomstige functies 
in het plangebied. Voorafgaand aan de daadwerkelijke bouw- en gebruiksactivitei-
ten wordt het terrein geschikt gemaakt en wordt de bovenlaag afgevoerd. Zowel 
de nieuwe situatie als de afvoer van die gronden en daarmee de kwaliteit wordt 
voorafgaand aan de aanvraag om omgevingsvergunningen aangetoond. 
 

6. Ecologie 
 
De provincie geeft aan dat het onduidelijk is op basis waarvan de conclusies in de 
plantoelichting met betrekking tot soortbescherming zijn getrokken. Het is verbo-
den beschermde soorten te doden, te vangen of hun verblijfplaatsen te beschadi-
gen of te vernielen. Om hier een goed beeld van te krijgen geeft de provincie aan 
dat veldonderzoek noodzakelijk is, zodat duidelijk wordt dat negatieve effecten 
zijn uit te sluiten en de wet niet wordt overtreden.  
 
Reactie gemeente: 
Voor de ontwikkeling heeft een veldonderzoek plaatsgevonden. De resultaten 
worden als bijlage aan de toelichting toegevoegd. Ten aanzien van het mogelijk 
voorkomen van de Grote bosmuis is nader onderzoek nodig. Bij de uitvoering van 
de werkzaamheden het vervolgonderzoek uitgevoerd. Als de soort aanwezig is, zal 
een ontheffing aangevraagd moeten worden voor het verwijderen van de bulten 
grond aan de noordzijde. Als de soort niet aanwezig is, is een ontheffing niet no-
dig. Verder moeten de werkzaamheden na het broedseizoen (na 15 juli) uitgevoerd 
worden om het verstoren van broedende vogels te voorkomen. 
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3. OVERLEGREACTIE WATERSCHAP HUNZE EN AA’S 

Waterschap Hunze en Aa’s heeft een aantal opmerkingen en heeft aangegeven in 
overleg met de ontwikkelaar te willen gaan. De gemeente heeft de ontwikkelaar 
op de hoogte gebracht van de overlegreactie van het waterschap. De ontwikke-
laar is vervolgens met het waterschap in gesprek gegaan. Vervolgens is tussen het 
waterschap en de ontwikkelaar een verklaring ondertekend. De verklaring houdt 
in dat er tussen beide partijen afspraken zijn gemaakt over toegang en beheer van 
de eigendommen van het waterschap. 
 

1. Watertoets 
 
Het verzoek om in de initiatieffase van ruimtelijke plannen via de digitale Water-
toets de plannen aan te melden.  
 
Reactie gemeente: 
Het verzoek was in het kader van het voorontwerp nog niet aangemeld via de di-
gitale Watertoets. Dit is in het kader van het ontwerp bestemmingsplan als nog 
gedaan. Door de toename verhard oppervlak met ca. 1.825 m2, dient er compen-
satie in het watersysteem te worden gerealiseerd voor de opvang en/of vertraag-
de afvoer van ca. 145 m3.  Deze compensatie gaat plaatsvinden door de sloten in 
de oostelijke naastgelegen kavel uit te breiden. De aanleg wordt met een voor-
waardelijke verplichting geborgd.  
 

2. Begrenzing inrichtingsschets  
 
Binnen het bestemmingsplan ligt eigendom van het waterschap, als onderdeel 
van de inrichtingsschets. Het waterschap geeft aan dat de begrenzing van de in-
richtingsschets niet overeenkomt met de kadastrale eigendomssituatie. Hiervoor 
is aanpassing nodig van de inrichtingsschets en zal vroegtijdig af- en instemming 
van het waterschap nodig zijn, voordat tot verdere stappen in de planprocedure 
wordt overgegaan. 
 
Reactie gemeente: 
De inrichtingstekening waar het waterschap op doelt heeft betrekking op de in-
richtingsschets van Libau. De grenzen van deze tekening komen niet overeen met 
de kadastrale eigendomssituatie. Echter betreft dit een tekening die niet leidend is 
voor de daadwerkelijke uitvoering van de plannen. Het waterschap en de ontwik-
kelaar hebben over dit punt overleg gevoerd. Binnen de kadastrale eigendomssi-
tuatie van het waterschap vinden geen ontwikkelingen met betrekking tot de 
paardenhouderij plaats. Dit is als zodanig gewaarborgd in die zin dat het kadastra-
le eigendomsperceel van het waterschap geen onderdeel uit maakt van dit be-
stemmingsplan.  
 

3. Onderhoud schouwsloot 
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Het plangebied is omringd door schouwsloten, met de afvoerrichting aan de 
noordoostzijde van het plangebied. Bij de inrichting dient er rekening mee te 
worden gehouden dat door de aangrenzende eigenaren onderhoud aan de 
schouwsloot gepleegd dient te worden. 
 
Reactie gemeente: 
De ontwikkelaar is op de hoogte van de overlegreactie van het waterschap en is 
zich er van bewust dat bij de inrichting rekening gehouden moet worden met vol-
doende ruimte ten behoeve van het onderhouden van de schouwsloot.  
 

4. Toegankelijkheid, beheer en onderhoud.   
 
De toegankelijkheid van de locatie van het waterschap, dient te allen tijde ge-
waarborgd te blijven. Het beheer en onderhoud van de beoogde dichte beplan-
tingsstrook langs het hek, vraagt eveneens om vroegtijdige afstemming en het 
vastleggen van afspraken hierover. 
 
Reactie gemeente: 
Tussen de ontwikkelaar en het waterschap heeft overleg plaats gevonden. Hierin is 
onder andere bovenstaand aspect besproken. In een verklaring is vastgelegd dat 
er een recht van overpad heerst op de kavel van de ontwikkelaar om op het terrein 
van het waterschap te kunnen komen.  
 
4. OVERLEGREACTIE TENNET 

Binnen het plangebied van het bestemmingsplan heeft TenneT noch bovengrond-
se-, noch ondergrondse hoogspanningsverbindingen in beheer. TenneT heeft dan 
ook geen opmerkingen op het voorontwerpbestemmingsplan.  
 
Reactie gemeente: 
De gemeente neemt de reactie ter kennis neming aan.  
 
5. OVERLEGREACTIE PRORAIL 

ProRail heeft geen opmerkingen op het voorontwerpbestemmingsplan.  
 
Reactie gemeente: 
De gemeente neemt de reactie ter kennis neming aan.  
 
6. OVERLEGREACTIE BRANDWEER GRONINGEN 

Brandweer Groningen heeft het bestemmingsplan in het kader van externe veilig-
heid beoordeeld. Hierna wordt puntsgewijs op de beoordeling ingegaan. 
 

1. Risicobronnen 
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Binnen het plangebied is geen sprake van risicovolle activiteiten. Op een afstand 
van circa 125 meter ligt de spoorlijn naar Veendam (Route 250, Veendam aanslui-
ting — Veendam). Over deze spoorlijn worden gevaarlijke stoffen vervoerd. Voor 
deze ontwikkeling is geen risicoberekening uitgevoerd of kwalitatieve analyse ge-
maakt. Gezien de omgeving is het aannemelijk dat uit een QRA-berekening zou 
volgen dat het aantal van 10 dodelijke slachtoffers ten gevolge van een incident 
met gevaarlijke stoffen op de spoorlijn niet gehaald wordt. Derhalve is geen spra-
ke van een groepsrisico.  
 
Op een afstand van 400 meter ligt de inrichting ’Groningen Railport’. De risicovolle 
activiteiten van deze inrichting bevinden zich op een grotere afstand van het 
plangebied. Het invloedgebied van de inrichting ligt niet over het plangebied. De 
inrichting is daarmee niet relevant voor deze ontwikkeling. Externe veiligheid 
speelt daarmee geen rol bij deze ontwikkeling. 
 
Reactie gemeente: 
De gemeente neemt de reactie ter kennis neming aan. Volledigheidshalve is het 
advies in paragraaf 4.5 ‘Externe veiligheid’ opgenomen.  
 

2. Veiligheid binnen het plangebied 
 
De brandweer constateert dat de inpasbaarheid van veiligheidsmaatregelen in een 
later stadium tot problemen kan leiden. De brandweer adviseert daarom vroegtij-
dig over beheersbaarheids-aspecten als bluswater, bereikbaarheid en zelfred-
zaamheid, zodat hierop ingespeeld kan worden bij het maken van (terreininrich-
tings)plannen. 
 
Reactie gemeente: 
De gemeente neemt de reactie ter kennis neming aan en brengt de initiatiefnemer 
op de hoogte van het opgenomen advies. Bij de inrichting wordt rekening gehou-
den met het advies.  
 
7. OVERLEGREACTIE OMGEVINGSDIENST GRONINGEN 

Omgevingsdienst Groningen heeft het bestemmingsplan in het kader van externe 
veiligheid beoordeeld en heeft daarop een aantal opmerkingen.  
 

1. Wetgeving  
 

Op 1 april 2015 zijn het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en de Re-
geling basisnet in werking getreden. Hierdoor is de circulaire Risiconormering ver-
voer gevaarlijke stoffen (cRNVGS), (Stcrt. 2004, 147, laatst gewijzigd Stcrt. 2012, 
14687) komen te vervallen. 
 
Reactie gemeente: 
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Paragraaf 4.5 van het bestemmingsplan wordt op basis van de opmerking aange-
past in die zin dat de zinsnede ‘de Circulaire risiconormering vervoer van gevaarlij-
ke stoffen (cRNVGS’ komt te vervallen.  
 

2. Beoordeling aan de veiligheidsafstanden en gevolgen groepsrisico 
 
Het plangebied is gelegen op circa 150 meter van de spoorlijn Veendam –
Zuidbroek en is in de Regeling Basisnet aangemerkt als Route 250: Veendam- 
aansl. – Veendam. Het plangebied bevindt zich gedeeltelijk binnen het invloeds-
gebied van de spoorlijn. Het plangebied ligt op circa 600 meter van de weg N33 
welke is opgenomen in de Regeling Basisnet. 
 
De omgevingsdienst geeft aan dat de beoordeling aan de veiligheidsafstanden van 
de Regeling Basisnet en de eventuele gevolgen voor het groepsrisico in het be-
stemmingsplan niet meegenomen. 
 
Reactie gemeente: 
Na aanleiding van deze opmerking is in paragraaf 4.5 ‘Externe veiligheid’ een be-
oordeling van de spoorlijn Veendam –Zuidbroek en de weg N33 opgenomen. Hier-
in is tevens de gevolgen van het groepsrisico meegenomen.  
 
 

=== 
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