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HOOFDSTUK 1
1.1

INLEIDING

Aanleiding

Op de locatie Neushoornweg 30 in het buitengebied van Kraggenburg is een voormalig agrarisch erf aanwezig.
De agrarische bedrijfsactiviteiten op deze locatie zijn al een aantal jaren geleden beëindigd en de gronden
hebben een woonbestemming gekregen. De voormalige agrarische bedrijfsbebouwing heeft geen
vervolgfunctie, waardoor niet langer in het onderhoud van de bebouwing geïnvesteerd wordt en inmiddels
steeds verder verouderd. Het is daarom wenselijk deze landschapsontsierende bebouwing te slopen.
Op basis van het gemeentelijke uitgangspunt wordt in ruil voor de sloop van de voormalige agrarische
bebouwing, met een gezamenlijke oppervlakte van 1.950 m2, het recht op één compensatiewoning met
bijgebouw verkregen. Daarbij blijven uitsluitend de domeinschuur, waarin de bestaande woning aanwezig is,
en een wagenberging behouden. Daarnaast wordt er een vervangende woning gerealiseerd die de reeds
gesloopte (voormalige) bedrijfswoning of het erf vervangt.
De ontwikkeling bestaat in hoofdlijnen uit:







sloop van 1.950 m2 aan landschapsontsierende bebouwing;
sanering van alle aanwezige asbest;
sanering van overtollige erfverharding;
realisatie van één compensatiewoning met bijgebouw in het kader van Rood voor Rood;
realisatie van één woning ter vervanging van de reeds gesloopte bedrijfswoning;
het zorgvuldig landschappelijk inpassen van het geheel.

Voorliggend plan voorziet in de gewenste juridisch-planologische kaders ten behoeve van bovengenoemde
situatie. In dit plan zal worden aangetoond dat de herziening van de bestemming in overeenstemming is met
‘een goede ruimtelijke ordening’ en vanuit ruimtelijk en planologisch oogpunt verantwoord is.

1.2

Ligging van het plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Neushoornweg 30 te Kraggenburg, in het buitengebied van de gemeente
Noordoostpolder. De kern Kraggenburg bevindt zich op circa 2 kilometer afstand, ten noordoosten van het
plangebied. De ligging van het plangebied ten opzichte van de kern Kraggenburg en de ligging ten opzichte van
de directe omgeving wordt weergegeven in figuur 1.1.

Figuur 1.1

Ligging van het plangebied (Bron: ArcGIS)
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1.3

De bij het plan behorende stukken

Het bestemmingsplan “Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg” bestaat uit de volgende stukken:



verbeelding (NL.IMRO.0171.BP00605-VS01) en een renvooi;
regels.

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

1.4

Huidige planologische regiem

1.4.1

Algemeen

Op 12 september 2016 is voor het erf de partiële bestemmingsplanherziening ‘Landelijk gebied,
Neushoornweg 30 te Kraggenburg’ vastgesteld. Hiermee is de bestemming van het erf gewijzigd van ‘Agrarisch
gebied’ (met de aanduiding ‘intensieve veehouderij toegestaan’) naar ‘Wonen’. Een uitsnede van de
verbeelding is hierna weergegeven.

Figuur 1.2

1.4.2

Uitsnede verbeelding geldend bestemmingsplan “Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg” (Bron:
www.ruimtelijkeplannen.nl)

Beschrijving bestemmingen en aanduiding

De op de verbeelding als “Wonen” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.

wonen, en;
instandhouding en ontwikkeling van de afschermende erfbeplanting, met daarbij behorende sloot,
aan de zijgrenzen en de achtergrens van het bestemmingsvlak,
kleinschalige agrarische activiteiten op voormalige agrarische erven zoals het kweken van fruit,
groente, (sier)heesters en het houden van dieren.

Op en in de gronden zoals hierboven benoemd , mogen uitsluitend worden gebouwd:
a.
b.

woning,
bijgebouwen, waaronder begrepen hobbykassen, dierenverblijven en soortgelijke gebouwen, en
BJZ.nu
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c.

bij een en ander behorende andere bouwwerken.

Binnen het bestemmingsvlak is maximaal 1 woning toegestaan. De maatvoering van bebouwing is gelimiteerd
in de regels. In dit geval is de bestaande situatie uitgangspunt. Afwijkende maatvoering mag worden
gehandhaafd. Het gaat uitsluitend om bestaande afwijkingen vanuit bouwkundig oogpunt. Deze afwijkingen
worden niet bezien in samenhang met het gebruik van de bebouwing.

1.4.3

Strijdigheid

De realisatie van twee extra woningen op de locatie Neushoornweg 30 is, vanwege het ontbreken van de
bouwmogelijkheden, niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Voorliggend
bestemmingsplan voorziet in de gewenste juridisch planologische kaders om het voornemen te kunnen
realiseren.

1.5

Leeswijzer

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de Noordoostpolder en wordt de huidige situatie in het
plangebied beschreven.
Hoofdstuk 3 bevat de gewenste situatie.
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het beleidskader. Hierin wordt het beleid van het Rijk, provincie
Noordoostpolder en de gemeente Noordoostpolder beschreven.
In hoofdstuk 5 passeren alle relevante milieu- en omgevingsthema's de revue.
Hoofdstuk 6 bevat de waterparagraaf.
In de hoofdstukken 7 en 8 wordt respectievelijk ingegaan op de juridische aspecten/planverantwoording en de
economische uitvoerbaarheid van het project.
Hoofdstuk 9 gaat in op vooroverleg.
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HOOFDSTUK 2

HUIDIGE SITUATIE

2.1

Huidige situatie

2.1.1

Landschap en omgeving

De Noordoostpolder heeft een uniek landschap. De inrichting van de polder is na de drooglegging volledig
gericht op de landbouw. Dit heeft een bijzonder landschap opgeleverd met een grootschalige opbouw en een
grote mate van openheid. Dit landschap is nu circa 70 jaar oud en het concept van de oorspronkelijke
inrichting is nog altijd herkenbaar aanwezig. Het ontwerp van de polder en de uniciteit van het landschap
wordt internationaal hoog gewaardeerd. Kenmerkend voor het polderlandschap is het regelmatige
kavelpatroon en de structuurbepalende beplantingselementen zoals de erfsingels en wegbeplanting.
In de omgeving van het plangebied zijn de karakteristieke elementen voor het polderlandschap duidelijk
herkenbaar. De rechtlijnige, lineaire structuren zijn duidelijk zichtbaar in het landschap. In figuur 2.1 is een
luchtfoto van de omgeving weergegeven en met de rode omlijning de ligging en begrenzing van het plangebied
indicatief ingetekend.

Figuur 2.1

2.1.2

Huidige situatie plangebied en omgeving (Bron: ArcGIS)

Het plangebied

Het plangebied bevindt zich aan de Neushoornweg 30 te Kraggenburg (gemeente Noordoostpolder). Zoals
beschreven is de ruimtelijke structuur van de omgeving karakteristiek voor het polderlandschap. De
rechtlijnige, lineaire structuren zijn duidelijk zichtbaar in het landschap. De functionele structuur bestaat uit
verspreid liggende burgerwoningen en agrarische bedrijven. Het plangebied wordt begrensd door de
Neushoornweg aan de oostzijde een agrarisch bedrijfsperceel (Neushoornweg 29) aan de noordzijde en
agrarische cultuurgronden aan de overige zijden.
Het perceel wordt, met uitzondering van de in- en uitrit, omgeven door een forse groenwal die de bebouwing
op het perceel aan het zicht onttrekt. Binnen de begrenzing van het plangebied is diverse voormalige
bedrijfsbebouwing aanwezig. Voorheen was aan de oostzijde een bedrijfswoning aanwezig. Deze woning is
gesloopt nadat het gebruik van de domeinschuur als woning werd toegestaan. Tevens zijn reeds enkele
kleinere agrarische opstallen gesloopt. Deels zijn de gronden verhard. De rest van de gronden zijn in gebruik
als tuin. In figuur 2.2 is een overzicht weergegeven van de functies van de bestaande bebouwing. In figuur 2.3
zijn enkele foto’s van de bestaande situatie weergegeven.
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Figuur 2.2

Functies van bebouwing in bestaande situatie (Bron: Teken&Kalkulatieburo Aalt Hoen)

Figuur 2.3

Foto’s bestaande situatie (Bron: Teken&Kalkulatieburo Aalt Hoen)
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HOOFDSTUK 3
3.1

GEWENSTE SITUATIE

Sloop

Zoals in voorgaande hoofdstukken is aangeven, bevindt zich in het plangebied aan aantal voormalige
agrarische opstallen. Omdat deze opstallen geen vervolgfunctie hebben, wordt niet meer geïnvesteerd in het
onderhoud van deze gebouwen. Hierdoor is de staat van de bebouwing aan het verslechteren. De
initiatiefnemer is voornemens de bebouwing (incl. asbesthoudende materialen) te slopen. In figuur 2.4 is de te
slopen bebouwing met het bijbehorende oppervlakte weergegeven. Het gezamenlijk te slopen oppervlakte, in
het kader van Rood voor Rood, bedraagt 1.950 m2. Dit oppervlakte bestaat uit het bestaande nog te slopen
bebouwingsoppervlakte. Reeds gesloopte gebouwen zijn niet meegeteld in het oppervlakte van 1.950 m2.
Erfverharding die in de toekomstige situatie niet meer wordt gebruikt zal worden gesaneerd. Om de sloop van
de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen te borgen is in de planregels een voorwaardelijke verplichting
opgenomen. Indien de aangegeven bebouwing niet gesloopt wordt overeenkomstig de in bijlage 2 van de
regels opgenomen sloopopgave, mogen de beoogde extra woningen niet in gebruik worden genomen.

Figuur 3.1

3.2

Te slopen bebouwing (Bron luchtfoto: ArcGIS)

Erf & landschap

In het kader van voorliggend initiatief is door Teken&Kalkulatieburo Aalt Hoen een inrichtingsplan opgesteld.
In het inrichtingsplan zijn de landschappelijke uitgangspunten voor de toekomstige situatie verwerkt. Het
inrichtingsplan is weergegeven in figuur 3.2 en wordt aansluitend toegelicht. Opgemerkt wordt dat het hier
gaat om een voorlopige aanname.
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Figuur 3.2

Gewenste situatie (Bron: Teken&Kalkulatieburo Aalt Hoen)

Aangezien de domeinschuur (woning) behouden blijft is wenselijk om dit gebouw als hoofdgebouw van het erf
te laten fungeren. De nieuwe woningen met bijgebouwen zijn aan de zuidzijde van het perceel gepland. De
nieuwe situatie wordt geheel binnen de bestaande erfsingels ingericht.
Qua maatvoering van de beoogde nieuwe woningen en bijgebouwen is maatwerk geleverd ter bevordering
van de inpassing op het erf en in het landschap. Voorbeeld is dat de voorste nieuwe woning een hogere
goothoogte krijgt (sluit aan op voormalige bedrijfswoning die op het erf heeft gestaan).
Om de nieuwe eigendomsgrenzen binnen het voormalige agrarische erf af te bakenen is er voor gekozen om
hagen aan te planten. In de voorerfzone worden deze hagen laag gehouden (minder dan 1 meter).

3.3

Verkeer en parkeren

Bij het opstellen van bestemmingsplannen moet rekening worden gehouden met de parkeerbehoefte die
ontstaat door een nieuwe ontwikkeling. De gemeente Noordoostpolder hanteert hiervoor de gemeentelijke
parkeernormen uit de ‘Nota Parkeernormen Noordoostpolder 2016’. Hiertoe kunnen berekeningen worden
uitgevoerd op basis van de gemeentelijke ´Nota Parkeernormen Noordoostpolder 2016´.
Uitgaande van volgende uitgangspunten:




Functie: wonen, koop, vrijstaand;

Stedelijke zone: buitengebied;
Parkeerbehoefte (per woning): 2,4;

Het parkeren ten behoeve van de huidige en toekomstige woningen vindt plaats op eigen erf. Hier is
voldoende ruimte voor 6 tot 9 auto’s (2 à 3 auto’s per woning). De bestaande in- en uitrit blijft gehandhaafd en
wordt, daar waar nodig, uitgebreid ten behoeve van de ontsluiting van de nieuwe woningen. Er wordt
BJZ.nu
Bestemmingsplannen

12

Bestemmingsplan “Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg”
Vastgesteld
vooralsnog geen extra in- en uitrit gerealiseerd. De ontsluiting van de compensatiekavels in weergegeven in
figuur 3.2.
De realisatie van voorgenomen ontwikkeling met twee extra woningen, leidt niet tot een onevenredige
verkeersdruk op de omgeving. De Neushoornweg is in voldoende mate ingericht om deze beperkte toename
van verkeersbewegingen eenvoudig en veilig af te kunnen wikkelen.
Vanuit verkeerskundig oogpunt zijn er geen bezwaren tegen de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling.
Dit temeer omdat er voldoende ruimte is om een overzichtelijke en verkeersveilige ontsluiting te realiseren.
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HOOFDSTUK 4

BELEIDSKADER

Dit hoofdstuk beschrijft, voor zover van belang, het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. Naast de
belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifieke voor dit plangebied geldende uitgangspunten
weergegeven.

4.1

Rijksbeleid

4.1.1

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

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




4.1.2

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

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

De borging van de uitspraken uit de SVIR heeft in juridische zin plaatsgevonden in het Besluit algemene regels
ruimtelijke ordening (Barro). Deze is op 30 december 2011 in werking getreden. In het Barro zijn de
verschillende nationale belangen vastgelegd die doorwerking moeten krijgen bij lagere overheden. Het gaat
om de volgende nationale belangen: rijksvaarwegen, project Mainportontwikkeling Rotterdam,
kustfundament, grote rivieren, Waddenzee en waddengebied, defensie, Ecologische Hoofdstructuur,
erfgoederen van universele waarden, hoofdwegen en hoofdspoorwegen, elektriciteitsvoorziening,
buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, primaire waterkeringen buiten het
kustfundament en het IJsselmeergebied.

4.1.3

Ladder voor duurzame verstedelijking

In de SVIR wordt de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012
als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, lid 2) opgenomen. Op 1 juli 2017 is de
Ladder in het Besluit ruimtelijke ordening gewijzigd. Aanleiding voor de wijziging waren de in de praktijk
gesignaleerde knelpunten bij de uitvoering van de Ladder en de wens om te komen tot een vereenvoudigt en
geoptimaliseerd instrument.
Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een optimale
benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Hierbij geldt een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag
als nieuwe stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt.
Teneinde een ontwikkeling adequaat te kunnen toetsen aan de ladder is het noodzakelijk inzicht te geven in de
begrippen ‘bestaand stedelijk gebied’ en ‘stedelijke ontwikkeling’.
In de Bro zijn in artikel 1.1.1 definities opgenomen voor:
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bestaand stedelijk gebied: ‘bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen,
dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal
culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur’.
stedelijke ontwikkeling: ´ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van
kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.´
Bij het beschrijven van de behoefte dient te worden uitgegaan van het saldo van de aantoonbare vraag naar
de voorgenomen ontwikkeling (de komende tien jaar, zijnde de looptijd van het bestemmingsplan) verminderd
met het aanbod in planologische besluiten, ook als het feitelijk nog niet is gerealiseerd (harde plancapaciteit).

4.1.4

Conclusie toetsing aan het rijksbeleid

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

4.2

Provinciaal beleid

4.2.1

Omgevingsvisie FlevolandStraks

De Omgevingsvisie FlevolandStraks geeft de langetermijnvisie van de provincie Flevoland op de toekomst van
dit gebied. Het gaat over de periode tot 2030 en verder. Het geeft aan welke kansen, opgaven en uitdagingen
er voor Flevoland liggen. Er zijn drie kernopgaven:




Het Verhaal van Flevoland (fysieke omgeving),
Krachtige Samenleving (sociaal-economische omgeving),
Ruimte voor Initiatief (bestuurlijke omgeving).

Deze opgaven vormen de kern voor alle ontwikkelingen waar de provincie Flevoland bij betrokken is. Zowel
voor de strategische opgaven uit de Omgevingsvisie, als andere vraagstukken van de provincie Flevoland. In de
strategische opgaven staan de belangrijkste vraagstukken en ambities voor de toekomst beschreven. Het gaat
om de volgende opgaven:





Duurzame Energie
Regionale Kracht
Circulaire Economie
Landbouw: Meerdere Smaken

De voorgenomen ontwikkeling gaat uit van het realiseren van twee extra woningen op het perceel
Neushoornweg 30. Eén woning wordt gerealiseerd ter compensatie van de sloop van een grote hoeveelheid
landschapsontsierende bebouwing, de andere woning betreft een vervangende woning voor de reeds
gesloopte bedrijfswoning. Karakteristieke elementen blijven behouden, denk hierbij aan de erfsingel en de
schokbetonschuur. De vervangende woning van de reeds gesloopt bedrijfswoning zal op dusdanige wijze op
het perceel worden gesitueerd waarmee het oorspronkelijke erf wordt hersteld. Gelet op vorenstaande sluit
het voornemen goed aan bij de uitgangspunten van de Omgevingsvisie FlevolandStraks (specifiek ‘Het Verhaal
van Flevoland’). Vooralsnog is de beleidsmatige kant van de Omgevingsvisie FlevolandStraks in uitwerking.
Daarom wordt wat betreft het beleid nog verwezen naar het omgevingsplan Flevoland 2006.
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4.2.2

Omgevingsplan Flevoland

4.2.2.1 Algemeen
In 2006 is het Omgevingsplan Flevoland door Provinciale Staten vastgesteld. In het omgevingsplan is het
integrale omgevingsbeleid van de provincie Flevoland voor de periode 2006-2015 neergelegd, met een
doorkijk naar 2030. De provincie Flevoland heeft op 8 november 2017 de Omgevingsvisie Flevoland Straks
vastgesteld. Deze omgevingsvisie vervangt het visiedeel (deel 1) van het omgevingsplan. De beleids- en
uitvoeringsdelen uit het Omgevingsplan 2006 zullen gefaseerd vervangen worden door onder meer
programma’s en regels in een omgevingsverordening. De Omgevingsvisie FlevolandStraks geeft de visie van de
provincie Flevoland op de toekomst van Flevoland. De visie gaat over de periode tot 2030 en verder. Het geeft
aan welke kansen en opgaven er voor Flevoland liggen en welke ambities er zijn voor de toekomst. Het
bijzondere verleden van de jongste provincie van Nederland vormt de basis van de visie.
Het beleidskader van het Omgevingsplan is beeldend weergegeven op een visiekaart. Een uitsnede van deze
visiekaart wordt hierna weergegeven (figuur 3.1). De ligging van het plangebied is globaal aangegeven met de
rode cirkel. Te zien is dat het plangebied ligt in een gebied aangewezen als ‘Zoekgebied combinatie landbouw,
natuur (inclusief landgoederen), verblijfsrecreatie en waterbeheer’. Voorliggend plan raakt geen provinciale
belangen zoals beschreven in het Omgevingsplan Flevoland en het ter plaatse geldende zoekgebied.

Figuur 4.1

Visiekaart Omgevingsplan Flevoland (Bron Provincie Flevoland)

4.2.2.2 Vitaliteit van het landelijk gebied
Het landelijk gebied moet vitaal blijven. Ook in Flevoland is sprake van verdergaande schaalvergroting en
herstructurering van de landbouw. De provincie wil agrarische bedrijvigheid die zich primair richt op duurzame
productie (en verwerking) van landbouwproducten optimale ontwikkelingskansen geven. Bovendien wil de
provincie ruimte bieden aan nieuwe functies in het landelijk gebied ter verbreding van het economisch
draagvlak en deze verweven met de bestaande landbouwfunctie. Door de schaalvergroting in de landbouw
komen veel agrarische bouwpercelen vrij. De beleidsregel 'Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied'
biedt het kader voor verschillende ontwikkelingen in het landelijk gebied.
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De woonfunctie is in Flevoland sterk gebonden aan het stedelijk gebied. Er is echter vraag naar bijzondere
woonmilieus en combinaties van wonen en werken. Voor een deel heeft deze vraag betrekking op wonen in
het landelijk gebied.
Het voorliggende plan voorziet in de sloop van een grote hoeveelheid landschapsontiedende bebouwing. Ter
compensatie, biedt de gemeente Noordoostpolder de mogelijkheid om één extra woning binnen het
plangebied te realiseren. Tevens wordt de reeds gesloopte bedrijfswoning teruggebouwd op het erf, waarmee
er twee extra woningen op het erf worden gerealiseerd. Voor de toetsing van het initiatief aan de beleidsregel
‘Kleinschalige ontwikkeling in het landelijk gebied’ wordt verwezen naar paragraaf 4.2.2.

4.2.3

Beleidsregel Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 2008

Deze beleidsregel is inhoudelijk een voortzetting van de beleidsregel "Kleinschalige ontwikkelingen in het
landelijke gebied 2007" maar is procedureel aangepast aan de Wro, die op 1 juli 2008 van kracht is geworden.
Deze beleidsregel geeft aan op welke wijze de provincie omgaat met de uitgangspunten zoals die in het
Omgevingsplan Flevoland 2006 zijn geformuleerd met betrekking tot kleinschalige ontwikkelingen in het
landelijk gebied.
De provincie wil verdere ontwikkeling van de landbouw stimuleren zodat het landelijk gebied vitaal en
duurzaam blijft. Zij vindt het daarom van belang meer ruimte te bieden aan nieuwe agrarisch aanverwante
(maar ook niet- agrarische functies) en de mogelijkheid te bieden om (voormalige) agrarische bouwpercelen te
vergroten. Dit mag er dan uiteraard niet toe leiden dat de reeds in het landelijk gebied aanwezige functies
gehinderd worden, noch dat het landelijk gebied verstedelijkt.
De van belang zijnde inhoudelijke afwegingen zijn hierna weergegeven:









Niet-agrarische en/of agrarisch aanverwante activiteiten op (voormalige) agrarische bouwpercelen
zijn mogelijk, tenzij belemmeringen en hinder ontstaan voor het functioneren van de naastgelegen
(agrarische) bedrijven en/of activiteiten, zoals wonen en recreëren. Indien nodig en mogelijk zal dit
nader worden geregeld in een (milieu)vergunning.
Voorkomen van verstedelijking landelijk gebied.
Per (voormalig) agrarisch bouwperceel wordt uitgegaan van één woning. Vrijgekomen
boerderijwoningen kunnen worden gebruikt voor algemene bewoning.
Landschappelijke inpassing.
Vergroting van de (voormalige) agrarische bouwpercelen dan wel de ontwikkeling van niet-agrarische
en/of agrarisch aanverwante activiteiten op (voormalige) agrarische bouwpercelen zijn mogelijk,
tenzij dit leidt tot knelpunten of onveilige situaties in de verkeersafwikkeling .
Er wordt naar gestreefd, dat recreatieve en/of toeristische activiteiten en andere
publieksaantrekkende activiteiten goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer en fiets.

De beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied schept een kader voor de toekomst van
het landelijk gebied in Flevoland. Het onderhavig plan past niet rechtstreeks binnen de beleidsregel. Zo voldoet
het plan bijvoorbeeld niet aan het uitgangspunt van één woning per erf. Inmiddels is het experimentkader
'Extra woningen op erven' vastgesteld, waaraan de provincie Flevoland toestemming heeft verleend. Op basis
hiervan kan voorliggende plan doorgang vinden.

4.2.4

Experimentenkader ‘Extra woningen op vrijkomende agrarische erven’

Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland hebben in de vergadering van 31 januari 2017 besloten in te
stemmen met de toepassing van het experimentenkader 'Extra woningen op erven' van de gemeente
Noordoostpolder. Hiermee is de mogelijkheid gecreëerd om plannen op basis van dit experimentenkader
planologisch-juridische kaders voor extra woningen op vrijkomende agrarische erven vast te stellen.
De voorgenomen ontwikkeling betreft een kleinschalige ontwikkeling waarbij een reeds gesloopte
bedrijfswoning wordt teruggebouwd op het erf en ter compensatie van het slopen van schuren een
compensatiewoning wordt gerealiseerd. Het voornemen kan mogelijk worden gemaakt op basis van de
gemeentelijke beleidsnotitie 'Extra woningen op vrijkomende agrarische erven'. Het voornemen zorgt hiermee
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voor een bijdrage aan een behoud van een vitaal platteland. Het onderhavig plan geeft invulling aan het
gestelde provinciale beleid.

4.2.5

Verordening voor de fysieke leefomgeving

In de provinciale ‘Verordening voor de fysieke leefomgeving’ vindt een juridische vertaling plaats van het
beleid van provinciaal niveau. In de verordening is een aantal regels opgenomen met betrekking tot
belangrijke ruimtelijke elementen die een doorwerking hebben in het bestemmingsplan. Het betreft onder
meer aspecten als: bijzondere gebieden, waterhuishouding, waterkeringen, bescherming landschap.

4.2.6

Toetsing aan het provinciaal beleid

Geconstateerd wordt dat de voorgenomen ontwikkeling niet past binnen de provinciale beleidsuitgangspunten
zoals vastgelegd in het Omgevingsplan Flevoland 2006. Het gaat hierbij om de beleidsregel ‘Kleinschalige
ontwikkelingen in het landelijk gebied’ van de provincie. Het Omgevingsplan Flevoland 2006 biedt in die zin
geen ruimte om extra woningen op vrijgekomen erven toe te staan. Inmiddels heeft de provincie het
experimentenkader ‘Extra woningen op erven’ vastgesteld om extra woningen op erven in bepaalde gevallen
mogelijk te maken. Het provinciale beleid is gericht op behoud en versterking van de kwaliteit van de fysieke
leefomgeving. De voorgenomen realisatie van twee extra woningen op het erf aan de Neushoornweg 30 past,
met in acht name van het gestelde over de toepassing van het Experimentenkader, binnen het provinciaal
beleid.

4.3

Gemeentelijk beleid

4.3.1

Structuurvisie Noordoostpolder 2025

4.3.1.1 Algemeen
De Structuurvisie Noordoostpolder 2025 is in december 2013 vastgesteld door de gemeenteraad. De
Structuurvisie is een integrale ruimtelijke visie, die de huidige en gewenste waarden en kwaliteiten beschrijft.
De visie heeft als doel de verschillende belangen, zoals voor het landschap, de kernen en de gemeenschap,
zorgvuldig af te wegen. En hieruit een integrale ontwikkelingsrichting te bepalen voor de periode tot 2025. De
Structuurvisie Noordoostpolder 2025 is vooral gericht op behoud en verbetering van de bestaande ruimtelijke,
economische en sociale kwaliteiten en daarmee op het versterken van het landschap en leefbaarheid in de
gemeente Noordoostpolder. De Structuurvisie is een document voor de langere termijn. Daarom kent de
Structuurvisie Noordoostpolder 20205 een zekere mate van globaliteit en abstractie. De visie vormt de basis
voor ons toekomstig beleid, ter uitwerking van de structuurvisie zijn gebiedsvisies, masterplannen,
uitwerkingsplannen, bestemmingsplannen en beleidsplannen nodig om concrete (plan)ontwikkelingen in gang
te zetten.

4.3.1.2 Ambitie Bevolking en wonen
De gemeente Noordoostpolder streeft naar een aantrekkelijke, uitnodigende fysieke wonen leefomgeving en
daarbij richt de gemeente zich vooral op (tijdelijke) inwoners van de gemeente Noordoostpolder. De gemeente
zet in op een afwisselend woningaanbod en voegen bijzondere woonmilieus toe, zoals in de Wellerwaard. Er
zijn mogelijkheden voor het realiseren van landgoederen en wonen in vrijkomende agrarische bebouwing. De
aandacht verschuift van kwantiteit (veel bouwen) naar kwaliteit (dat wat er al is behouden, verbeteren en/of
transformeren). Er zijn mogelijkheden voor het realiseren van landgoederen en wonen in vrijkomende
agrarische bebouwing:
Wonen op vrijkomende agrarische erven

BJZ.nu
Bestemmingsplannen

18

Bestemmingsplan “Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg”
Vastgesteld
Jaarlijks komen er tien tot twintig agrarische erven vrij door schaalvergroting (grond wordt verkocht, maar het
erf blijft bestaan). Om de erven een andere invulling te kunnen geven, wil de gemeente de woonfunctie
toestaan onder de voorwaarden dat:


het woonerf wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke omvang en schuren buiten het erf worden
gesloopt;
de erfsingel wordt behouden, dan wel opnieuw aangeplant;
er maximaal vier woningen per erf worden gebouwd in maximaal drie bouwvolumes; dit kan door te
wonen in de huidige bebouwing maar ook door ‘rood voor rood’ (nieuwbouw in ruil voor sloop van
bestaande gebouwen);
het woonmilieu/woningtype niet concurreert met woningen in de dorpen;
er geen negatieve effecten optreden voor omliggende bedrijven; bedrijven mogen niet in hun
bedrijfsvoering worden beperkt.







Het realiseren van twee extra woningen op het erf aan de Neushoornweg 30 sluit aan op de doelstelling van de
structuurvisie. Hierna wordt ingegaan op de gemeentelijk beleidsuitwerking van de mogelijkheden voor extra
woningen op vrijkomende agrarische erven. Hier wordt voorliggend voornemen getoetst aan de gestelde
kaders voor het realiseren van extra woningen op erven.

4.3.2

Beleidsuitwerking mogelijkheden voor extra woningen op vrijkomende agrarische erven

Als reactie op de toenemende leegstand van agrarische erven heeft de gemeente Noordoostpolder in haar
‘Structuurvisie Noordoostpolder 2025’ aangegeven ruimte te willen bieden aan extra wonen op erven.
De provincie Flevoland heeft in 2014 met veel gebiedspartners een agenda gemaakt voor een vitaal platteland.
Ook zij ziet de vrijkomende agrarische erven als een belangrijk punt van aandacht. In de agenda wordt de
volgende ambitie uitgesproken.
"Meer ruimte (in de breedte) voor invulling van vrijkomende agrarische erven biedt een grotere kans de unieke
structuur van Noordoostpolder te behouden zonder dat de aanblik verpaupert. Door meer
herinvullingsmogelijkheden te bieden, is er minder kans op het verdwijnen van erven (en de unieke structuur).
Onder de noemer “Erf zoekt kans” wil de provincie samen met stakeholders bezien hoe groot de problematiek is
en wat de beste aanpak voor deze kwestie is. De provincie juicht nieuwe initiatieven toe en zegt toe het gesprek
met initiatiefnemers te zullen voeren daar waar men tegen bestaande (provinciale) regels aanloopt."
Door de verdergaande schaalvergroting in de landbouw en het niet tijdig of onvoldoende inspelen op kansen
voor hergebruik, komen het unieke landschappelijke karakter en de leefbaarheid van het landelijk gebied van
Noordoostpolder onder druk te staan.
Nieuwe mogelijkheden op de vrijgekomen erven bieden een unieke kans om zowel de landschappelijk
kwaliteiten te herstellen c.q. te verbeteren als de leefbaarheid van het landelijk gebied te vergroten. Eenzame
erven worden kleine woongemeenschapjes als er meer mogelijkheden voor wonen op erven wordt
toegestaan. Zo kunnen ook bijvoorbeeld ouderen met hun kinderen zelf hun zorg organiseren.
Aan het realiseren van een extra woning zijn in het beleid 'Extra woningen op erven' zes voorwaarden gesteld
waaraan zal moeten worden voldaan:
1.
2.
3.

Het woonerf wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke omvang en schuren buiten het erf worden
gesloopt;
De erfsingel wordt behouden, of wel opnieuw aangeplant;
In totaal zijn maximaal vier woningen per erf toegestaan, in maximaal drie bouwvolumes. Dit kan
door te wonen in de huidige bebouwing maar ook door 'rood voor rood' (nieuwbouw in ruil voor
sloop van bestaande gebouwen). In de beleidsuitwerking is dat nader uitgewerkt:
a. Streven naar behoud van de oorspronkelijke erven met hun oorspronkelijke bebouwing,
waar in deze oorspronkelijke bebouwing een tweede of derde woning mogelijk is. Ook sloop
en nieuwbouw van de oorspronkelijke woning en/of (schokbeton)schuur is mogelijk.
Hiervoor zal maatwerk worden geboden.
b. In ruil voor het slopen van minimaal 700 m2 niet-oorspronkelijke bebouwing op het eigen erf
wordt de bouw van een extra woning mogelijk gemaakt.
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c.

4.
5.
6.

Voor het realiseren van nieuwe bebouwing (onder a. en b.) wordt via welstandbeleid en/of
een maatwerk-beeldkwaliteitsplan voorwaarden gesteld aan de situering, vormgeving,
materiaal en kleurgebruik. Hierbij moet een duidelijke link met de oorspronkelijke
bebouwing worden gelegd.
Het woonmilieu/woningtype mag niet concurreren met woningen in dorpen;
Er mogen geen negatieve effecten optreden voor omliggende bedrijven. Bedrijven mogen niet in hun
bedrijfsvoering worden beperkt.
De gemeente houdt een overzicht bij van de lopende aanvragen. Er geldt voor de periode tot 2022
dat er maximaal 26 extra woningen op erven in Noordoostpolder mogen komen. Van belang is om te
toetsen of het plan concreet genoeg is.

Indien het onderhavig plan wordt getoetst aan de voornoemde voorwaarden ontstaat het volgende beeld:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Het erf heeft de oorspronkelijke omvang behouden. Er zijn bovendien geen schuren buiten het erf
aanwezig, waardoor voldaan wordt aan deze voorwaarde;
De erfsingel is aanwezig en wordt behouden. Hiertoe is in de regels van dit plan een voorwaardelijke
verplichting opgenomen;
De schokbeton schuur is op dit moment in gebruik als woning. De voormalige agrarische
bedrijfswoning is in het verleden gesloopt. Het voornemen voorziet in het realiseren van een nieuwe
woning die de reeds gesloopte bedrijfswoning vervangt. Tevens wordt er een groot oppervlak (circa
1.950 m2) aan landschapsontsierende bebouwing op het erf gesloopt. In ruil voor de sloop van de
landschapsontierende bebouwing wordt het bouwrecht van een compensatiewoning verkregen.
De woning die gerealiseerd wordt ter vervanging van de gesloopte bedrijfswoning zal in de
oorspronkelijk rooilijn worden gebouwd. Waarbij rekening wordt gehouden met de oorspronkelijke
bebouwing.
In de kernen is het niet mogelijk vergelijkbare woningen (volume woning en erfgrootte) te realiseren.
Daarmee concurreert het woonmilieu en het woningtype niet met woningen in dorpen. Aan deze
voorwaarde wordt voldaan;
Van belemmering van de omliggende bedrijven is geenszins sprake. Zie hiervoor ook de nadere
toelichting in paragraaf 5.5;
Het maximum aantal van 26 extra woningen is vooralsnog niet ingevuld. Het plan valt binnen het
quotum van 26 extra woningen. Onderhavig plan voorziet bovendien in een concreet voornemen en
voldoet hiermee aan deze voorwaarde.

In voorliggend geval is sprake van sloop van landschap ontsierende bebouwing en het realiseren van één
compensatiewoning en één woning ter vervanging van de reeds gesloopte bedrijfswoning. Op dit moment
staat er één woning op het erf, het toevoegen van twee nieuwe woningen past binnen de gestelde
voorwaarden. De erfsingel rondom het plangebied blijft intact, zodat het kenmerkende ‘groene eiland’
gehandhaafd blijft.
Gelet op vorenstaande wordt geconcludeerd dat voorliggend plan is in overeenstemming met de
uitgangspunten zoals verwoord in de ‘Structuurvisie Noordoostpolder 2025’.

4.3.2

Welstandsnota gemeente Noordoostpolder

4.3.2.1 Algemeen
Op 29 november 2016 heeft de raad van de gemeente Noordoostpolder de welstandsnota "Ruimte voor
kwaliteit en welstandsvrijheid" vastgesteld. De welstandsnota geeft richting aan het welstandstoezicht in de
Noordoostpolder en voor de inwoners van de gemeente biedt het plan helderheid over de
welstandsbeoordeling van hun bouwplannen. Zoals de titel van de nota al aangeeft wordt onderscheid
gemaakt tussen welstandsvrije en niet - welstandsvrije gebieden. De selectie van niet-welstandsvrije gebieden
heeft plaats gevonden aan de hand van twee criteria:



de cultuurhistorische betekenis van de bebouwing;
de zichtbaarheid van de bebouwing vanuit belangrijke openbare ruimtes.

Op basis van deze criteria is besloten dat in de volgende gebieden welstandstoezicht blijft gelden:
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1.
2.
3.
4.

de kernen en beeldbepalende gebieden van Emmeloord;
de dorpskernen en beeldbepalende gebieden van Marknesse, Ens, Luttelgeest, Bant, Creil, Espel,
Tollebeek, Kraggenburg en Rutten;
Nagele en Schokland in zijn geheel;
het landelijk gebied.

4.3.2.2 Welstandscriteria Landelijk gebied
Het landelijk gebied omvat het grondgebied van de gehele gemeente Noordoostpolder, met uitzondering van
bebouwde kommen van Emmeloord, de dorpen Schokland en het IJsselmeergebied.
Beleid
De ‘Structuurvisie Noordoostpolder 2025’ biedt, onder voorwaarden, de mogelijkheid van extra wonen op
erven door toevoeging van een extra woning naast de van oorsprong aanwezige bebouwing; nieuwbouw als
toevoeging. Deze toevoeging vraagt om enkele criteria die toezien op een goede architectonische inpassing
van dit nieuwe volume. Het is belangrijk dat dit nieuwe volume rekening houdt met de totale compositie op
het erf; in ordening en hiërarchie. Hiermee blijft de oorspronkelijke opzet en inrichting van de erven
herkenbaar.
Op basis van het welstandsbeleid is in voorliggend geval sprake van een extra woning (compensatie woning)
en vervangede nieuwbouw van de reeds gesloopte voormalige bedrijfswoning. Voor beide woningen gelden
specifieke gebiedscriteria.
Gebiedscriteria voor extra woning(en) op een erf
Plaatsing:
1.
2.

de bebouwing ligt vanaf de wegzijde gezien achter het midden van het oorspronkelijke erf;
de bebouwing is vrij liggend en asymmetrisch op de kavel gesitueerd.

Vormgeving:
3.
4.
5.

De bebouwing heeft een robuust volume en heldere hoofdvorm;
De bebouwing is afgestemd op de verhoudingen van aanwezige bebouwing;
De hoofdvorm is voorzien van een zadeldak.

Detail/materiaal/kleur
6.
7.

Glimmende dakbedekking is niet toegestaan, met uitzondering van zonnepanelen;
Vernieuwende toepassingen zijn mogelijk, mits afgestemd op de oorspronkelijke bebouwing.

Afwijkingsmogelijkheid
Voor de hiervoor genoemde gebiedscriteria voor extra woning(en) op een erf bestaat de mogelijkheid om af te
wijken.
Na realisatie van vervangende nieuwbouw of extra woning zijn op verbouwingen en uitbreidingen van het
betreffende bouwwerk de gebiedscriteria voor oorspronkelijke woningen en boerderijen van toepassing. De
gebiedscriteria voor vervangende respectievelijk extra nieuwbouw zijn dan niet meer van toepassing.

Gebiedscriteria voor vervangende nieuwbouw boerderij of woning
Plaatsing:
1.
2.
3.

De bebouwing is geplaatst in de gevellijn van oorspronkelijke boerderij en/of woning.
De bebouwing is asymmetrisch gesitueerd op de kavel.
De nok-richting is gelijk aan die van de oorspronkelijke bebouwing.

Vormgeving:
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4.
5.

De bebouwing heeft een heldere hoofdvorm die qua breedte, hoogte en diepteverhouding refereert
aan de oorspronkelijke bebouwing en voorzien is van een zadeldak.
Bij een aangekapte dakkapel is de omvang ondergeschikt aan het dakvlak.

Detaillering, kleuren en materialen:
6.
7.

Glimmende dakbedekking is niet toegestaan, met uitzondering van zonnepanelen.
Gebruik of refereer aan de stijlkenmerken van de oorspronkelijke bebouwing.

4.3.2.3 Toetsing van het initiatief aan de Welstandsnota gemeente Noordoostpolder
Ten tijde van de aanvraag omgevingsvergunning wordt getoetst aan de welstandsnota. Op voorhand zijn geen
belemmeringen te verwachten.

4.3.3

Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid

Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat voorliggend initiatief past binnen de gemeentelijke
beleidskaders.
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HOOFDSTUK 5

MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN

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

5.1

Geluid

5.1.1

Algemeen

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

5.1.2

Situatie plangebied

Voorliggend plan voorziet in de realisatie van twee geluidsgevoelige objecten, namelijk de twee
compensatiewoningen aan de Neushoornweg 30. De bestaande woning binnen het plangebied blijft
ongewijzigd en wordt daarom niet (opnieuw) getoetst. In artikel 76 van de Wgh is bepaald dat de
geluidsbelasting van een aanwezige weg op bestaande woningen niet getoetst hoeft te worden aan de
grenswaarden.

5.1.2.1 Industrielawaai
In de nabijheid van het plangebied zijn geen geluidsgezoneerde bedrijventerreinen aanwezig. In paragraaf 5.5
wordt nader ingegaan op milieuhinder (o.a. geluid) als gevolg van individuele bedrijven. Op deze plaats wordt
geconcludeerd dat het aspect industrielawaai geen belemmering vormt.

5.1.2.2 Railverkeerslawaai
Railverkeerslawaai is in het voorliggende geval niet van toepassing aangezien er in de directe omgeving van
het plangebied geen spoorweg aanwezig is.

5.1.2.3 Wegverkeerslawaai
In artikel 74 van de Wgh is aangegeven dat wegen aan weerszijden een wettelijke geluidszone hebben
waarvan de grootte is opgenomen in onderstaande tabel.
Wettelijke geluidszones van wegen:
Aantal rijstroken
1 of 2 rijstroken
3 of 4 rijstroken
5 of meer rijstroken

Stedelijk gebied
200 m
350 m
350 m

Buitenstedelijk gebied
250 m
400 m
600 m
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De hiervoor genoemde zones gelden niet voor:



wegen die zijn aangeduid als woonerf (art 74.2);
wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art 74.2).

De beoogde woning ligt in ‘buitenstedelijk gebied’ binnen de wettelijk vastgestelde geluidszone, als bedoeld in
art. 74 van de Wet geluidhinder, van de Neushoornweg. Buijvoets Bouw- en Geluidsadvisering heeft in het
kader van wegverkeerslawaai een akoestisch onderzoek uitgevoerd (bijlage 1). Uit het onderzoek blijkt dat de
geluidsbelasting t.g.v. verkeerslawaai op de dichts bij de weg gelegen woning (24 meter uit de wegas gelegen)
met 43 dB ruim onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ligt. Voor de woning die op grotere afstand van de
wegas van de Neushoorweg is gelegen geldt dat de geluidsbelasting nog lager ligt.
Gelet op vorenstaande wordt geconcludeerd dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening ten aanzien
van het aspect wegverkeerslawaai.

5.1.3

Conclusie

De Wet geluidhinder vormt geen belemmering voor de uitvoering van het voorgenomen plan.

5.2

Bodem

5.2.1

Algemeen

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij
het toekomstige gebruik van die bodem en of deze optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. Om hierin
inzicht te krijgen, dient doorgaans een bodemonderzoek te worden verricht.
In april 2015 heeft Sigma Bouw & Milieu op een deel van het plangebied een verkennend bodemonderzoek
uitgevoerd, in november 2017 is het overige deel onderzocht. Een samenvatting van de resultaten en de
conclusies uit de onderzoeken zijn in de volgende subparagrafen opgenomen Voor een nadere toelichting
hierop wordt verwezen naar de complete bodemonderzoeken die zijn opgenomen in bijlage 2 van deze
toelichting.

5.2.2

Situatie plangebied

5.2.2.1 Bodemonderzoek april 2015
In april 2015 heeft er een verkennend bodemonderzoek plaatsgevonden op het perceel Neushoornweg 30. Op
basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de locatie niet geheel vrij is van
bodemverontreiniging. De boven- en ondergrond en het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie
bevat plaatselijk verontreinigingen t.o.v. de achtergrondwaarde resp. de streefwaarde. De plaatselijk verhoogd
gemeten verontreinigingen overschrijden de tussenwaarde niet en gaven daardoor op basis van
milieuhygiënische overweging geen formele aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek.

5.2.2.2 Bodemonderzoek november 2017
Door Sigma Bouw & Milieu is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de beoogde locatie
van de compensatiewoning die zuidwestelijk is gelegen op het perceel Neushoornweg 30. De overige gronden
binnen het plangebied zijn in 2015 onderzocht, gelet op het resultaat van dit onderzoek wordt het nogmaals
onderzoeken van dit gebied niet noodzakelijk geacht.
De resultaten van het verkennend bodemonderzoek worden hierna behandeld. Voor het volledige rapport
wordt verwezen naar bijlage 2 van deze toelichting.
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Bovengrond (0.0-0.5 m-mv)




Bovengrondmengmonster MM1 (boring 1 t/m 8) bevat een verhoogd gehalte kwik (zware metalen)
t.o.v. de achtergrondwaarde.
Bovengrondmengmonster MM2 (boring 3+6) (zandlaag) bevat geen van de onderzochte stoffen niet
verhoogd gemeten t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
Het verhoogd gemeten gehalte kwik (zware metalen) in het bovengrondmengmonster MM1
overschrijdt de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindexwaarde (>0.5) niet.
Daarnaast geldt voor het gemeten gehalte zink in het bovengrondmengmonster MM1 bij het gebruik
wonen met tuin een humane risicoindex <1.

Ondergrond (0.9-2.0 m-mv)


Ondergrondmengmonster MM3 (boring 1+2) bevat geen van de onderzochte stoffen niet verhoogd
gemeten t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

Grondwater



Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium, nikkel en zink (zware
metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde.
De verhoogd gemeten gehalten barium, nikkel en zink (zware metalen) in het grondwater ter plaatse
van peilbuis 1 overschrijden de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) niet.

Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de locatie niet geheel vrij is van
bodemverontreiniging. De bovengrond en het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie bevat
plaatselijk verhoogde gehalten t.o.v. de achtergrondwaarde resp. de streefwaarde. De plaatselijk verhoogd
gemeten chemische verontreinigingen overschrijden de tussenwaarde niet en geven daardoor formeel geen
aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek.

5.2.3

Conclusie

Uit milieukundig oogpunt is geen bezwaar tegen de voorgenomen ontwikkeling aangezien de vastgestelde
(zeer) lichte verontreinigingen in de grond geen risico’s voor de volksgezondheid opleveren. De bodem wordt
geschikt geacht voor het huidige en toekomstige gebruik (wonen en tuin).

5.3

Luchtkwaliteit

5.3.1

Beoordelingskader

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



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

5.3.1.1 Besluit en de Regeling niet in betekenende mate
Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de
luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip ‘niet in betekenende
mate’ is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om

BJZ.nu
Bestemmingsplannen

25

Bestemmingsplan “Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg”
Vastgesteld
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet
luchtkwaliteit vindt niet plaats.
In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties)
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn:




woningen: 1500 met een enkele ontsluitingsweg;
woningen: 3000 met twee ontsluitingswegen;
kantoren: 100.000 m2 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.

Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in
betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de
grenswaarden.

5.3.1.2 Besluit gevoelige bestemmingen
Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te
beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen.
De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerszijden
van rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen
50 meter. Bij realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die
genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig.

5.3.2

Situatie plangebied

In subparagraaf 5.3.1.1 worden voorbeelden aangegeven die aangemerkt worden een project dat “niet in
betekenende mate bijdraagt” aan luchtverontreiniging. In vergelijking hiermee is dit plan zeker aan te merken
als een project dat “niet in betekenende mate bijdraagt” aan luchtverontreiniging.
Tot slot wordt geconcludeerd dat deze ontwikkeling niet wordt aangemerkt als een gevoelige bestemming in
het kader het Besluit gevoelige bestemmingen.

5.3.3

Conclusie

Gezien het vorenstaande vormt het aspect luchtkwaliteit geen belemmering voor de uitvoering van dit
bestemmingsplan.

5.4

Externe veiligheid

5.4.1

Algemeen

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






het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi);
het Registratiebesluit externe veiligheid;
het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015);
het Vuurwerkbesluit.
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Voor vervoer van gevaarlijke stoffen geldt de ‘Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen’ (Wet Basisnet). Dat
vervoer gaat over water, spoor, wegen of door de lucht. De regels van het Basisnet voor ruimtelijke ordening
zijn vastgelegd in:






het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt);
de Regeling basisnet;
de (aanpassing) Regeling Bouwbesluit (veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied).
Voor het transport van gevaarlijke stoffen per buisleiding geldt het Besluit externe veiligheid
buisleidingen (Bevb).

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

5.4.2

Situatie in en bij het plangebied

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

Figuur 5.1

Uitsnede Risicokaart Flevoland (Bron: www.risicokaart.nl)

In de nabijheid van het plangebied bevinden zich een aantal risicovolle inrichtingen, waaronder op het
naastgelegen perceel (Neushoornweg 28). Op het perceel is een bovengrondse tank voor propaan of ander
vloeibaar gemaakt brandbaar gas aanwezig. Het gaat hier om een reservoir van 3.000 liter (3 m 3).
De plaatsgebonden risicocontouren (zwarte gestippelde cirkels) van de bovengrondse opslagtanks liggen
binnen de rode kaders. Het plaatsgebondenrisico overschrijdt de terreingrens niet. Artikel 3.28 van het
Activiteitenbesluit schrijft het volgende voor:
Artikel 3.28 sub 1:

Met betrekking tot de opstelplaats van een opslagtank met propaan, het vulpunt van
een opslagtank met propaan en de opstelplaats van de tankwagen worden ten
opzichte van buiten de inrichting gelegen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten,
de in tabel 3.28 opgenomen afstanden in acht genomen, waarbij de afstanden
gelden van het vulpunt en de opslagtank, gerekend vanaf de aansluitpunten van de
leidingen alsmede het bovengrondse deel van de leidingen en de pomp bij de
opslagtank:
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Voorliggend bestemmingsplan gaat uit van de realisatie van twee nieuwe kwetsbare objecten (woningen). De
beoogde woningen zijn gelegen op ten minste 75 meter van de perceelgrens Neushoornweg 28.
Geconstateerd wordt dat ruimschoots wordt voldaan aan de veiligheidsafstanden als bedoeld in artikel 3.28
van het Activiteitenbesluit.

Uit de inventarisatie blijkt dat de locatie:





5.4.3

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

Conclusie

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

5.5

Milieuzonering

5.5.1

Algemeen

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu
te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering
verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of
inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding
bestaat doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige
functies. Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker
belast. Milieuzonering heeft twee doelen:



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

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

5.5.2

Gebiedstypen

In de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering is een tweetal gebiedstypen te onderscheiden; 'rustige
woonwijk' en 'gemengd gebied'. Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van
functiescheiding. Overige functies komen vrijwel niet voor. Langs de randen is weinig verstoring van verkeer.
Een ‘gemengd gebied’ is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen
andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met
overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die
direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier
kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen.
Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend.
Het plangebied is gelegen in het buitengebied en derhalve aan te merken met het omgevingstype ‘rustige
woonwijk’.
Milieucategorie
1
2
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
6

5.5.3

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

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

Situatie plangebied

5.5.3.1 Algemeen
Aan de hand van vorenstaande regeling is onderzoek verricht naar de feitelijke situatie. VNG-uitgave ‘Bedrijven
en Milieuzonering’ geeft een eerste inzicht in de milieuhinder van inrichtingen. Hierbij spelen twee vragen een
rol:
1.
2.

past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking);
laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking).

5.5.3.2 Externe werking
Hierbij gaat het met name om de vraag of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een situatie die,
vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede ruimtelijke ontwikkeling. Daarvan is sprake
als het woon- en leefklimaat van omwonenden in ernstige mate wordt aangetast.
De functie ‘wonen’ betreft geen milieubelastende activiteit voor de omgeving. Van enige vorm van aantasting
van het woon- en leefklimaat van omwonenden is dan ook geenszins sprake.
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5.5.3.3 Interne werking
Hierbij gaat het om de vraag of de nieuwe functie binnen het plangebied hinder ondervindt van bestaande
functies in de omgeving. In voorliggend betreft het de toevoeging van twee compensatiewoningen.
In de directe omgeving van het plangebied bevinden zich enkele agrarische bedrijven. Bij agrarische bedrijven
geldt, op basis van de VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’, de grootste richtafstand veelal voor het
aspect geur. Bij agrarische bedrijven zijn echter niet de richtafstanden, maar de wettelijk aan te houden
afstanden of de berekende geuremissiecontouren voor vergunningplichtige veebedrijven bepalend. Hier wordt
in paragraaf 5.6 nader op ingegaan.
In de onderstaande tabel worden de activiteiten/functies benoemd welke zijn gelegen in de nabijheid van het
plangebied. Tevens is aangegeven tot welke milieucategorie deze activiteit of functie wordt gerekend, welke
richtafstand aangehouden moet worden tussen de gevel van de nieuwe woning en het bestemmingsvlak van
de betreffende milieubelastende functie en wat de daadwerkelijke afstand hiertussen bedraagt.
Functie

Categorie
max. 3.1

Richtafstand rustige
woonwijk
50 meter

Daadwerkelijke afstand
(circa)
55 meter

Agrarisch transportbedrijf
Neushoornweg 27
Agrarisch bedrijf (Akkerbouw en
fruitteelt)
Neushoornweg 28

max. 2

30 meter

70 meter

Overige in de omgeving aanwezige milieubelastende functies zijn gelegen op ruime afstand van het plangebied
en vormen daarom geen belemmering.

5.5.4

Conclusie

Het aspect milieuzonering vormt geen belemmering voor de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling.
Geconcludeerd wordt dat ter plaatse van de woning sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

5.6

Geur

5.6.1

Wet geurhinder en veehouderij & Activiteitenbesluit

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader bij het verlenen van een
omgevingsvergunning voor inrichtingen, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van
veehouderijen. De Wgv stelt één landsdekkend beoordelingskader met een indeling in twee categorieën. Voor
diercategorieën waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld wordt deze waarde uitgedrukt in een ten
hoogste toegestane geurbelasting op een geurgevoelig object. Voor de andere diercategorie is die waarde een
wettelijke vastgestelde afstand die ten minste moet worden aangehouden.
Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient voor diercategorieën waarvoor per dier geen
geuremissie is vastgesteld (bijvoorbeeld melkkoeien) en een geurgevoelig object de volgende afstanden
aangehouden te worden:



ten minste 100 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is gelegen, en
ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is gelegen.

Voor diercategorieën waarvoor in de Wgv een geuremissie per dier is vastgesteld geldt dat de geurbelasting op
geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom niet meer dan kom 2 odour units per kubieke meter lucht
mag bedragen. Voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom mag deze niet meer bedragen dan 8
odour units per kubieke meter lucht.
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5.6.2

Situatie plangebied

In voorliggend geval bedraagt de afstand tussen de compensatiewoningen in het plangebied en het dichtstbij
gelegen agrarisch bouwvlak circa 55 meter. Hiermee wordt voldaan aan de vaste afstandseis en mag er van
worden uitgegaan dat ter plaatse van de woningen in het plangebied sprake is van een goed woon- en
leefklimaat. Daarnaast brengt het plan geen belemmering voor de bedrijfsvoering van het agrarisch bedrijf met
zich mee. Dit omdat de compensatiewoningen binnen het huidige bestemmingsvlak van de woonbestemming
worden gesitueerd.

5.6.3

Conclusie

Het aspect geur vormt geen belemmering voor voorliggend plan.

5.7

Ecologie

5.7.1

Algemeen

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming.
Sinds 1 januari 2017 is het wettelijk kader ten aanzien van gebieds- en soortenbescherming vastgelegd in de
Wet natuurbescherming. Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met Natura 2000-gebieden en het
Natuur Netwerk Nederland (voorheen EHS). Soortenbescherming gaat uit van de bescherming van dier- en
plantensoorten.

5.7.2

Gebiedsbescherming

5.7.2.1 Algemeen
Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat uit gebieden
die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld
op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland op grond van de
Wet natuurbescherming beschermd.
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is de kern van het Nederlands natuurbeleid. Het NNN is in provinciale
structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van het NNN geldt het ‘nee, tenzij’- principe. In principe
zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten.

5.7.2.2 Situatie plangebied
Het plangebied bevindt zich op een afstand van minimaal 2,1 kilometer van het dichtbijzijnde Natura 2000gebied en op minimaal 2,3 kilometer van het NNN. Gelet op de aard en omvang van voorliggende ontwikkeling
en de afstanden tot de Natura 2000 en het NNN wordt geconcludeerd dat er als gevolg van dit plan geen
sprake is van significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden
en/of de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN.

5.7.3

Soortenbescherming

4.7.3.1 Algemeen
Wat betreft de soortbescherming is de Wet natuurbescherming (Wnb) van toepassing. Hierin wordt onder
andere de bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden
getoetst of er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. Als hiervan sprake is, moet
ontheffing of vrijstelling worden gevraagd.
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Natuurbank Overijssel heeft een Quickscan Natuurwaardenonderzoek uitgevoerd. De resultaten van het
onderzoek worden hierna toegelicht. Voor het volledige onderzoek wordt verwezen naar bijlage 3.

4.7.3.2 Onderzoeksresultaten
Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van sommige vleermuis-, vogel-,
amfibieën- en grondgebonden zoogdiersoorten. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied
hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk nestelen sommige vogelsoorten in het plangebied en
bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er rust- en voortplantingslocaties.
Van de vogelsoorten die in het plangebied nestelen, zijn uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet de
oude nesten of de nestplaats. Werkzaamheden die leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten dienen
buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om deze
werkzaamheden uit te voeren is augustus-februari. De functie van het plangebied als foerageergebied is voor
de in het plangebied voorkomende vogelsoorten niet beschermd.
Sommige grondgebonden zoogdiersoorten bezetten een rust- en voortplantingsplaats in het plangebied. Voor
deze soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘verwonden-doden en het verstoren-vernielen
van rust- en voortplantingsplaatsen’.
Vleermuizen en amfibieën bezetten geen rust- of verblijfplaats in het plangebied maar benutten de
buitenruimte vermoedelijk wel als foerageergebied. Door uitvoering van de plannen worden geen vleermuizen
verstoord, verwond of gedood en voor de in het plangebied voorkomende amfibieënsoorten geldt een
vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘verwonden en doden’. De betekenis van het plangebied als
foerageergebied voor deze soorten wordt niet aangetast.

5.7.4

Conclusie

De Wet natuurbescherming vormt naar verwachting geen belemmering voor uitvoering van de voorgenomen
activiteit, nader onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming wordt niet noodzakelijk geacht.
Vaststelling van dit bestemmingsplan heeft tevens geen negatieve effecten op Natura-2000 gebieden of het
NNN.

5.8

Archeologie & Cultuurhistorie

5.8.1

Archeologie

5.8.1.1 Algemeen
Op grond van de Monumentenwet dient er in ruimtelijke plannen rekening gehouden te worden met
archeologische waarden. In de Monumentenwet is bepaald dat gemeenten een archeologische zorgplicht
hebben en dat initiatiefnemers van projecten waarbij de bodem wordt verstoord, verplicht zijn rekening te
houden met de archeologische relicten die in het plangebied aanwezig (kunnen) zijn. Hiervoor is onderzoek
noodzakelijk: het archeologisch vooronderzoek. Als blijkt dat in het plangebied behoudenswaardige
archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer verplicht worden hiermee rekening te
houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de plannen, waardoor de vindplaatsen behouden blijven, of tot
een archeologische opgraving en publicatie van de resultaten.

5.8.1.2 Situatie plangebied
De gemeente Noordoostpolder heeft een ‘Archeologische Basis- en Beleidsadvieskaart’ voor haar grondgebied
op laten stellen in 2007. Op de Basiskaart staan de archeologische waarden en verwachtingen weergegeven,
terwijl op de Beleidsadvieskaart maatregelen staan aangegeven die nodig zijn om het archeologisch erfgoed te
beschermen. In figuur 5.2 is een uitsnede van de ‘Archeologische Beleidsadvieskaart weergegeven’.
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Figuur 5.2

Archeologische Beleidsadvieskaart (Bron: Gemeente Noordoostpolder)

Zoals is te zien op figuur 5.2 ligt het plangebied in een gebied met hoge (en deels gematigde) archeologische
verwachting. Binnen de gebieden met een hoge archeologische verwachting geldt dat bij ingrepen groter dan
500 m2 en dieper dan 50 cm onder maaiveld een archeologisch onderzoek noodzakelijk is. In voorliggend geval
ligt de oppervlakte onder de 500 m2. Archeologisch onderzoek is daarom niet noodzakelijk. Opgemerkt wordt
dat ter bescherming van het behoud van de in of op de grond aanwezige archeologische verwachtingswaarden
de dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologische verwachtingswaarde gematigd’ en ‘Waarde –
Archeologische verwachtingswaarde hoog’ zijn opgenomen.
Mocht onverhoopt tijdens de graafwerkzaamheden toch vondsten worden aangetroffen dan moeten deze bij
het bevoegd gezag worden gemeld.

5.8.2

Cultuurhistorie

5.8.2.1 Algemeen
Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die
cultuurhistorisch van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse
cultuurlandschap. Vaak is er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en cultuurhistorische aspecten.
In de Bro is sinds 1 januari 2012 (artikel 3.1.6, vijfde lid, onderdeel a) opgenomen dat een bestemmingsplan
“een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de
grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden” dient te bevatten.

5.8.2.2 Cultuurhistorie en beleid
Beleidsmatig is de cultuurhistorie van Noordoostpolder vastgelegd en toegelicht in diverse documenten zoals
'Kwaliteitskaart Noordoostpolder Urk – Deel 1' (H+N+S landschapsarchitecten en Beek@ Kooiman
Cultuurhistorie, 2004), 'Landschapsvisie Noordoostpolder, landschap van rust en regelmaat' (Feddes/Olthof
Landschapsarchitecten, 2012), 'Structuurvisie Noordoostpolder 2025', (Kuiper compagnons/Gemeente
Noordoostpolder, 2013) en de 'Erfgoednota', (Gemeente Noordoostpolder, 2013). Al deze documenten nemen
bij vernieuwing en ontwikkeling het bijzonder ontworpen landschap van de Noordoostpolder als vertrekpunt.
Het credo van eertijds de Nota Belvédère behoud door ontwikkeling, geldt nog altijd en klinkt ook door in de
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aanwijzing van de Nooroostpolder als Nationaal Wederopbouwgebied in de beleidsnota 'Visie Erfgoed en
Ruimte, Kiezen voor Karakter' van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE, 2016).

5.8.2.3 Situatie plangebied
Het perceel aan de Neushoornweg en de directe omgeving kent een aantal karakteristieken die kenmerkend
zijn voor de Noordoostpolder. Door die kenmerken, en de zichtbaarheid daarvan, draagt het perceel bij aan de
herkenbaarheid van de Noordoostpolder en daarmee haar bijzondere identiteit.
De ligging van het erf geeft uitdrukking aan het modulaire systeem van verkaveling van de polder. Een
regelmatig raster dat gebaseerd is op de in die tijd meest rationele agrarische verkaveling; een kavelmaat van
300 langs de weg en 800 meter in de diepte. Die verkaveling leidde tot agrarische bedrijven van 12 tot 48
hectare, dus variërend van een halve tot 2 kavels. De kavels zijn aan de achterzijde begrensd door een tocht.
Het erf van ca. 1 ha. is gesitueerd aan de weg in de hoek van de kavel, naast de kavelsloot, alleen of in clusters
van 2, 3 of 4 erven.
De grootte van het erf zegt verder iets over de grootte van het bedrijf. De bedrijven met minder dan 24
hectare kregen een boerenerf van 0,7 tot 0,8 hectare. Voor bedrijven van 24 hectare en groter werden erven
van 0,9 tto 1,0 hectare ingepland. Dit was bovendien gebaseerd op een functionele analyse van de inrichting
van het boerenerf door landschapsarchitect Bijhouwer. Kortom de grootte van het erf zegt iets over de
oorspronkelijke omvang/uitgifte van het bedrijf.
Het erf zelf heeft ook een aantal kenmerken die bijdragen aan de bijzondere inrichting van de polder. Zo is de
oorspronkelijk aanwezige schokbetonschuur nog aanwezig op het erf. De schuur is inpandig verbouwd tot
woning en ook zodanig in gebruik. De reeds gesloopte bedrijfswoning zal worden teruggebouwd, waarbij
rekening wordt gehouden met de oorspronkelijk kenmerken. Denk hierbij aan de gevellijn, groot- en
bouwhoogte en de nokrichting (evenwijdig aan de Neushoornweg).
Wat verder opvalt is de aanwezigheid van een min of meer volwassen erfsingel. Ook deze singel is een
basisonderdeel van het ontwerp van de Noordoostpolder. Het kent een vaste maatvoering. Het type
beplanting was deels afhankelijk van de ondergrond. Het doel was vooral om beschutting te creëren in het
open vlakke polderland en een stukje menselijke maatvoering aan te brengen. De erfsingels zijn daarmee een
belangrijk element op het schaalniveau van de polder als geheel. Samen met de omlijsting van de dorpen
vormen het groene eilanden in een open agrarische bedrijfsruimte. Meer informatie hierover is terug te
vinden in bijlage 4.

5.8.3

Conclusie

Het uitvoeren van een archeologisch onderzoek is in het kader van dit bestemmingsplan niet noodzakelijk. In
het plangebied en in de omgeving van het plangebied komen geen cultuurhistorische waarden voor.

5.9

Fysieke veiligheid

5.9.1

Algemeen

Wanneer de fysieke veiligheid in gevaar komt, is directe hulpverlening vaak noodzakelijk. Door het vooraf
treffen van de juiste infrastructurele, bouwkundige en technische maatregelen kunnen ongelukken zoveel
mogelijk worden voorkomen of kan, in geval van een incident, zo goed mogelijk hulp worden geboden. Een
goede bereikbaarheid van gebieden alsmede de aanwezigheid van voldoende bluswater is een voorwaarde
voor een snelle hulpverlening.
In het kader van bluswatervoorziening en bereikbaarheid voor de hulpdiensten dient te worden voldaan aan
het Bouwbesluit 2012.
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5.9.2

Situatie plangebied

Eén van de beoogde nieuwe woningen wordt gerealiseerd op het achterterrein van het perceel Neushoornweg
30 op meer van 40 meter afstand van de openbare weg (Neushoornweg 30). Bij aanvraag
omgevingsvergunning voor het bouwen van de woningen dient te worden voldaan aan het Bouwbesluit 2012;
specifiek artikel 6.27 lid 1 en 2, artikel 6.30 lid 1, 3 en 4, artikel 6.35 en artikel 6.38. Opgemerkt wordt dat de
woning op het achtererf wordt ontsloten door een in- en uitrit waar hulpdiensten mogelijk gebruik van kunnen
maken. Tevens is op het perceel een waterbronvoorziening aanwezig wat mogelijkheid biedt als zijnde een
bluswatervoorziening.

5.10

Kabels & leidingen

In of nabij het plangebied zijn geen planologisch relevante kabels of leidingen aanwezig.
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HOOFDSTUK 6
6.1

WATERASPECTEN

Algemeen

In het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw) wordt er gestreefd naar duurzame, veerkrachtige
watersystemen met minimale risico's op wateroverlast of watertekorten. Belangrijk instrument hierbij is de
watertoets, die sinds 1 november 2003 in ruimtelijke plannen is verankerd. Het doel van de watertoets is te
garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in het plan
worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de waterkwantiteit
(veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met hemelwater,
lozingen op oppervlaktewater).

6.2

Beleidskaders

6.2.1

Waterbeheersplan 2016-2021

Het Waterbeheerplan 2016-2021 (WPB3) is de opvolger van WPB2+ en bevat langetermijndoelen (zichtjaar
2050), doelen voor de planperiode (2016-2021) en maatregelen die het waterschap (samen met
gebiedspartners) uit gaat voeren.
De doelen en maatregelen hebben betrekking op de kerntaken van het waterschap (waterveiligheid, schoon
water, voldoende water) en het thema ‘water en ruimte’. Hierbij gaat het om reguliere werkzaamheden, zoals
peilbeheer, onderhoud aan dijken en het zuiveren van afvalwater en om nieuwe ontwikkelingen.

6.2.2

Stroomgebiedsvisie Flevoland (2003)

De Noordoostpolder is gelegen binnen het plangebied van de stroomgebiedsvisie Flevoland. In de watervisie
voor 2015 wordt het plangebied aangeduid als een gebied met een vitaal watersysteem.
Voor de gemeente Noordoostpolder zijn de wateropgaven onderverdeeld in een aantal generieke maatregelen
en in de resterende wateropgave. De generieke maatregelen houden onder andere in:




afvoerblokkering in natuurgebieden;
vasthouden van water in natuurgebieden en landbouwgebied;
realisatie van duurzame oevers.

Oplossingsrichtingen voor de resterende wateropgave zijn onder andere bergen in open water en efficiënt
uitmalen.

6.3

Watertoetsproces

Het waterschap Zuiderzeeland is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale
watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid tot de ‘normale procedure’ van toepassing is.
Hieronder wordt één en ander nader toegelicht en de uitgangspuntennotitie voor de normale procedure van
de watertoets is opgenomen in bijlage 1 van deze toelichting.
Veiligheid
Het buitenwater is een reële bedreiging voor de veiligheid in Flevoland. Waterkeringen beschermen Flevoland
tegen deze bedreiging. Het waterschap wil de veiligheid ook in de toekomst blijven waarborgen. Door te
werken aan veilige, robuuste en duurzame waterkeringen anticipeert het waterschap op sociale ruimtelijke,
economische en klimatologische ontwikkelingen.
Het plangebied ligt niet in een keurzone van de waterkering. Met betrekking tot voorliggende ontwikkeling zijn
er geen uitgangspunten voor het thema veiligheid van toepassing.
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Wateroverlast
Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem dat de effecten van toekomstige klimaatveranderingen
en bodemdaling kan opvangen.
Het plangebied is gelegen in een watersysteem dat op basis van de toetsing in 2012 voldoet aan de normering
voor wateroverlast. Voorliggende ontwikkeling voorziet echter niet in toename van verhard oppervlak in het
landelijk gebied.
Op basis van indicatief onderzoek is het plangebied gelegen in een gebied met een substantieel risico op
opbarsten van de grond bij minder dan 100 cm ontgravingen ten opzichte van het maaiveld. Opbarsten of
(bijna) aansnijden van het pleistocene zandpakket dient voorkomen te worden vanwege de kans op
bodeminstabiliteit. Gelet op vorenstaande wordt initiatiefnemer geadviseerd een vervolg onderzoek uit te
voeren naar het opbarstrisico ter plaatse, alvorens overgegaan wordt op het uitvoeren van grondwerk.
Voldoende water
Het waterschap wil een robuust watersysteem dat voorbereid is op de effecten van toekomstige
klimaatveranderingen. Tot nu toe ligt de nadruk bij klimaatveranderingen met name op meer extreme
neerslag en stijging van de zeespiegel. Ook extreem droge periodes zullen echter vaker voor komen. Het
robuuste watersysteem dat het waterschap nastreeft moet hier ook op anticiperen.
Ten behoeve van de plantontwikkeling is geen bronnering van grondwater nodig. Er wordt in het plan geen
gebruik gemaakt van bodemenergie, ofwel warmte koude opslag. Bij deze planontwikkeling zal geen
grondwater worden onttrokken ten behoeve van beregening, veedrenking of bedrijfsmatige toepassingen.
Schoon water
Het waterschap streeft naar goede leef, verblijf- en voortplantingsmogelijkheden voor de aquatische flora en
fauna in het beheergebied. De chemische toestand van deze wateren vormt hier geen belemmering voor.
In de nabijheid van het perceel bevindt zich op dit moment geen openbaar rioolstelsel, terwijl de
voorgenomen ontwikkeling ziet op een nieuwe lozing van huishoudelijk afvalwater. De lozing van huishoudelijk
afvalwater uit de te realiseren woningen betreft een nieuwe lozing. Het is niet toegestaan het afvalwater aan
te sluiten op de septic tank van de bestaande woning. Initiatiefnemer is voornemens voor de nieuwe woningen
nieuwe septic-tanks aan te leggen ten behoeve van de verwerking van het afvalwater.
De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de meldings- en/of vergunningsplicht bij de handelingen in of nabij
het watersysteem. Indien het voor de realisatie van het plan noodzakelijk is om grondwater te onttrekken, dan
dient dit ten minste vier weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het waterschap te worden gemeld
via het Omgevingsloket. Een voorgenomen lozing van huishoudelijk afvalwater dient ten minste zes weken
voor aanvang via het Omgevingsloket gemeld te worden op grond van het Besluit lozing afvalwater
huishoudens (Blah). Aan de hand van de ingediende gegevens kan het waterschap de initiatiefnemer adviseren
als sprake is van lozing(en) in oppervlaktewater.
Met inachtneming van de uitgangspunten van de watertoets wordt geconcludeerd dat het aspect water geen
belemmering vormt voor het onderhavig plan.
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HOOFDSTUK 7
7.1

JURIDISCHE ASPECTEN EN PLANVERANTWOORDING

Inleiding

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

7.2

Verantwoording van de regels

Kenmerk van de Nederlandse ruimtelijke ordeningsregelgeving is dat er uitgegaan wordt van
toelatingsplanologie. Een bestemmingsplan geeft aan welke functies waar zijn toegestaan en welke bebouwing
mag worden opgericht. Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan een compleet inzicht biedt in de bouwen gebruiksmogelijkheden binnen het betreffende plangebied. Het bestemmingsplan is het juridische
toetsingskader dat bindend is voor de burger en overheid en geeft aan wat de gewenste planologische situatie
voor het plangebied is. In deze paragraaf worden de in het plangebied aanwezige bestemmingen nader
toegelicht.

‘Groen – Erfsingel’ (Artikel 3)
De voor ‘Groen – Erfsingel’ aangewezen gronden zijn bestemd voor opgaande afschermende beplanting, een
bebouwingsvrije onderhoudsstrook en erfsloten. Binnen deze bestemming mag niet worden gebouwd.

‘Wonen – Extra woningen op erven’ (Artikel 4)
De voor ‘Wonen – Extra woning op erven’ aangewezen gronden zijn hoofdzakelijk bestemd voor wonen.
Binnen deze bestemming mogen woning, bijhorende bouwwerken en andere bouwwerken geen gebouw
zijnde worden gebouwd. Woning mogen uitsluitend gebouwd worden ter plaatse van de aanduiding
‘specifieke vorm van wonen – één woning toegestaan’. Binnen deze bestemming zijn specifieke bouwregels
opgenomen ten aanzien van toegestane bebouwing. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk
geval gerekend het gebruik van en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken zonder de
aanplant en instandhouding van een erfsingel ter plaatse van de bestemming ‘Groen – Erfsingel’.

‘Waarde – Archeologische verwachtingswaarde gematigd’ (artikel 5)
De voor ‘Waarde – Archeologische verwachtingswaarde gematigd’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de aldaar in of op de grond
aanwezige archeologische verwachtingswaarden.

‘Waarde – Archeologische verwachtingswaarde hoog’ (artikel 6)
De voor ‘Waarde – Archeologische verwachtingswaarde hoog’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de aldaar in of op de grond
aanwezige archeologische verwachtingswaarden.
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Bestemmingsplan “Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg”
Vastgesteld

HOOFDSTUK 8

ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID

Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het
bestemmingsplan moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een
exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is
mogelijk dat de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt
vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of het stellen van
nadere eisen en regels niet noodzakelijk is.
De gemeentelijke kosten zijn beperkt tot de ambtelijke kosten, welke worden verhaald middels de
gemeentelijke legesverordening. Wel wordt met de initiatiefnemer een planschadeovereenkomst gesloten
zodat het kostenverhaal voor de gemeente volledig is verzekerd. Dit brengt met zich mee dat vaststelling van
een exploitatieplan achterwege kan blijven.

BJZ.nu
Bestemmingsplannen

39

Bestemmingsplan “Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg”
Vastgesteld

HOOFDSTUK 9
9.1

VOOROVERLEG & ZIENSWIJZEN

Vooroverleg

In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro is voorliggend plan voorgelegd aan de relevante
overlegpartners. De gemaakte opmerkingen van de provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland zijn
verwerkt in het bestemmingsplan. De vooroverlegreacties zijn opgenomen in de bijlage 6.

9.2

Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage gelegen.
Gedurende deze termijn zijn er geen zienswijzen ingediend.
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Bestemmingsplan “Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg”
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Bestemmingsplan “Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg”
Vastgesteld

Bijlage 1

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
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1

INLEIDING
In opdracht van BJZ.nu is een akoestisch onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting door
wegverkeerslawaai op de gevels van 2 woningen op het perceel aan de Neushoornweg 30
te Kraggenburg gemeente Noordoostpolder.
Het gaat om een rood voor rood project waarbij 1950 m2 voormalige agrarische bebouwing
wordt gesloopt en twee compensatiewoningen met bijgebouwen worden gerealiseerd.
De situatie met de woningen is weergegeven in de tekening in bijlage I.

1.1

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

stedelijk gebied

buitenstedelijk gebied

1 of 2 rijstroken

200 m

250 m

3 of 4 rijstroken

350 m

400 m

5 of meer rijstroken

350 m

600 m

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

1.2

Grenswaarden en procedure
De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting LDEN op de gevels van een woning t.g.v.
een weg met zone bedraagt 48 dB. Bij deze geluidbelasting of lager is sprake van een goed
Bouwplan 2 woningen Neushoornweg 30 te Kraggenburg
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woon- en leefklimaat. Dit geldt ook voor 30 km/uur wegen welke formeel geen zone hebben
maar op dezelfde wijze kunnen worden getoetst.
Onder bepaalde voorwaarden kan, indien voor de geplande bouw een
bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is, door B & W een ontheffing worden verleend tot
een hogere grenswaarde van maximaal 63 dB in stedelijk gebied. Om een hogere
grenswaarde aan te kunnen vragen moet worden voldaan aan twee voorwaarden :
- de optredende geluidbelasting moet lager zijn dan de maximaal toelaatbare
gevelbelasting, in dit geval 63 dB voor nieuwbouw (art 83 lid 2 van de Wgh),
- de situatie moet passen in het gemeentelijk geluidsbeleid ten aanzien van vaststelling
van de hogere grenswaarden.
De gemeente Noordoostpolder heeft geen geluidbeleid en volgt de Wet geluidhinder.
Voor het verkrijgen van een hogere grenswaarde dient voor wegverkeerslawaai de
procedure gevolgd. Daarbij hoort de ter visielegging van het akoestisch onderzoek.

1.3

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

GELUIDBELASTING

2.1

Verkeerscijfers
Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt rekening gehouden met een prognose van
de verkeersgegevens voor een weekdag in de toekomstige situatie over 10 jaar (2027).
Op de wegen rijdt alleen bestemmingsverkeer naar en van de aanliggende percelen.
De gemeente heeft van deze wegen geen telgegevens. Om toch de geluidbelasting te
kunnen beoordelen is hierna van de wegen een theoretische beschouwing gemaakt van de
verkeersintensiteit op de Neushoornweg
Aan de Neushoornweg, tussen de Zuiderringweg (N352) en de Zwartemeerweg, liggen 14
boerderijen en 18 woningen. Door de realisatie van het plan neemt wordt er 1 woning
toegevoegd aan de weg.
De verkeersgeneratie van een boerderij is geschat op maximaal 25 voertuigbewegingen per
etmaal (mvt/e).
De verkeersgeneratie van de woningen is bepaald op basis van de CROW-publicatie 317
“Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie”. Bij de bepaling van de verkeersgeneratie is
afhankelijk van de stedelijkheidsgraad. De gemeente Noordoostpolder heeft een
omgevingsadressendichtheid van 739 adressen per km2 blijkt uit de gegevens van het CBS.
Daarmee is de omgeving van de ontwikkeling aan te merken als weinig stedelijke omgeving.
De ontwikkeling is gelegen in het Buitengebied. De verkeersgeneratie van een woning
draagt maximaal 8,6 mvt/e. De intensiteit bedraagt dan (14 x 25 + 19 x 8.6=) 513
motorvoertuigen/etmaal.
De periode en voertuigverdeling is afkomstig van een verkeerstelling uit 2016 die is
gehouden op de Neushoornweg in de gemeente Noordoostpolder. De gemeente verwacht
dat de periode- en voertuigverdeling van de Neushoornweg vergelijkbaar zijn met de
Neushoornweg. In onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven.
TABEL I : verkeersgegevens
- etmaalintensiteit jaar 2027 (prognose)

513

- dag/avond/nachtuurintensiteit %

6.87/2.99/0.83

- percentage lichte motorvoertgn D/A/N

91.8/98.4/95.5

- percentage middelzw vrachtw. D/A/N
- percentage zware vrachtw. D/A/N
- wettelijke rijsnelheid km/uur
- wegdektype

2.2

Neushoornweg

4/0.8/3
4.2/0.8/1.5
60
DAB

Beoordeling berekende geluidbelasting
Berekend is de invallende geluidbelasting LDEN op de gevel van woningen, dat is de
gemiddelde geluidbelasting van de dag, avond en nachtperiode. De geluidbelasting van een
weg moet worden getoetst aan de voorkeursgrenswaarden.
Alvorens de geluidbelasting te toetsen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB mag de
berekende waarde op grond van art. 110g van de Wet geluidhinder worden verminderd met
5 dB (i.v.m. het stiller worden van motorvoertuigen) voor wegen met een wettelijke maximum
snelheid tot 70 km/uur.
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2.3

Rekenmodel en resultaten
De geluidbelasting is berekend conform het gestelde in het “Reken- en meetvoorschrift
geluid 2012” ex art 110d van de wet geluidhinder. De berekening van de geluidbelasting is
gemaakt volgens de standaard rekenmethode II.
In het rekenmodel (DGMR-Geomilieu V4.30) zijn schematisch opgenomen :
- de Neushoornweg gemodelleerd in 1 rijbaan met intensiteiten
- de woningen en de gebouwen, objecten en verharde bodemgebieden, hoogtelijnen
- 1 waarneempunt op de maatgevende nieuwe woning op ca 24 m uit de as van de
Neushoornweg met een waarneemhoogte van 1.5 m boven de vloer op een hoogte van
1.5, 4.5 en 7.5 m boven het maaiveld
Voor de rekeninvoergegevens wordt verwezen naar de berekening in bijlage I.
De geluidbelasting t.g.v. verkeerslawaai op de 1e woning op 24 m uit de wegas ligt met 43
dB ruim onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Bij de 2e woning op grotere afstand is
de geluidbelasting nog lager.
Omdat de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden is voor het aspect
wegverkeerslawaai sprake van een goede ruimtelijke ordening.
Ing. Wim Buijvoets.
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Bijlage I
Situatietekening
Invoergegevens rekenmodel
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Erfgrens lijn

Nieuwe beplantingplan voor een erfsingel:

Erfgrens lijn

Situatie

Schematische doorsnede van een erfsingel.
Rij 1
Rij 2
Bebouwing.

Woning in domeinenschuur

Kad Bek Gem: Noodoostpolder

Wagenberging

Sectie: C

Woning 1 Rood - Rood

Nummer: 2887

Parkeer terrein

Schaal: 1: 1000

Erfgrens lijn

Situatie

Kippen-kalkoenen hok (gesloopt)

Kad Bek Gem: Noodoostpolder

Wagenberging

Sectie: C

Hok (gesloopt)

Nummer: 2887

De onderlinge afstand van de rijen is 1250 mm.
De onderlinge afstand in de rijen is 2500 mm.

Overkapping (gesloopt)

Schaal: 1: 1000

De erfsingel dient minimaal 2500 mm breed te zijn, dit is gemeten van
hart boom/struik 1e rij tot hart boom/struik 2e rij.

Aardappel bewaarplaats (gesloopt)

Hoeveelheid:

Kippenhok (gesloopt)
Domeinschuur (interne aanbouw nieuwe woning)
Woning (gesloopt)

5 %
10 %
20 %
5 %
10 %

Naam:
Haagbeuk
Es
Eik
Veldesdoorn
Els

Latijnse naam:

Hoogte mm:

Carpinus betulus
Fraxinus excelcior
Quercus robur
Acer campestre
Alnus glutinosa

600 - 1000
800 - 1000
800 - 1200
600 - 1000
800 - 1000

Transformator hok

Gras
Bestrating (recht van overpad)
Heg
Transformator hok

Woning 2 Rood - Rood

Bestaande situatie ooit.

Nieuwe situatie
Teken & Kalkulatie Buro Aalt Hoen
Heerenveenseweg 59a 8471 BB Wolvega Tel: 0561-615747 Mob: 06-18221841
Fam E. Wiegmink
Neushoornweg 27
8317 PV Kraggenburg

Opdrachtgever:

Blad

Project:

Model en type woning
onder voorbehoud

Neushoornweg 30 (A en B)
8317 PZ Kraggenburg
Bestaande en nieuwe situatie.

Onderwerp:
Datum:

11-04-2017

Get:

A.H

Ingediend:
Wijzigingen:

12-04-2017
04-09-2017

Situatie
Formaat.

A2

Schaal:

1:1000

E-mail: info@tekenkalkulatieburoaalthoen.nl

"EIGENDOM EN AUTEURSRECHT" Alle tekeningen en schetsen en verdere gegevens blijven eigendom van
Teken & Kalkulatie Buro Aalt Hoen, ongeacht in wiens handen zij zijn gesteld of zich bevinden.

rekenparameters
Rapport:
Model:

Lijst van model eigenschappen
eerste model

Model eigenschap
Omschrijving
Verantwoordelijke
Rekenmethode

eerste model
Wim
RMW-2012

Aangemaakt door
Laatst ingezien door
Model aangemaakt met

Wim op 23-8-2017
Wim op 22-9-2017
Geomilieu V4.30

Dagperiode
Avondperiode
Nachtperiode
Samengestelde periode
Waarde
Standaard maaiveldhoogte
Rekenhoogte contouren
Detailniveau toetspunt resultaten
Detailniveau resultaten grids
Berekening volgens rekenmethode
Zoekafstand [m]
Max. reflectie afstand tot bron [m]
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]
Standaard bodemfactor
Zichthoek [grd]
Maximum reflectiediepte
Reflectie in woonwijkschermen
Geometrische uitbreiding
Luchtdemping
Luchtdemping [dB/km]
Meteorologische correctie
Waarde voor C0

07:00 - 19:00
19:00 - 23:00
23:00 - 07:00
Lden
Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
0
4
Bronresultaten
Groepsresultaten
RMG-2012
---1,00
2
1
Ja
Volledige 3D analyse
Conform standaard
0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Conform standaard
3,50

Geomilieu V4.30

22-9-2017 13:48:08

modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.
Neushoornweg

Geomilieu V4.30

ISO_H
0,00

ISO M.
0,00

Hdef.
Relatief

Type
Verdeling

Cpl
False

Cpl_W
1,5

Helling
0

Wegdek
W0

V(MR(D))
--

V(MR(A))
--

V(MR(N))
--

V(MR(P4))
--

V(LV(D))
60

V(LV(A))
60

V(LV(N))
60

V(LV(P4))
--

22-9-2017 13:47:27

modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

V(MV(D))
60

V(MV(A))
60

Geomilieu V4.30

V(MV(N))
60

V(MV(P4))
--

V(ZV(D))
60

V(ZV(A))
60

V(ZV(N))
60

V(ZV(P4))
--

Totaal aantal
513,00

%Int(D)
6,87

%Int(A)
2,99

%Int(N)
0,83

%Int(P4)
--

%MR(D)
--

%MR(A)
--

%MR(N)
--

%MR(P4)
--

22-9-2017 13:47:27

modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

%LV(D)
91,80

%LV(A)
98,40

Geomilieu V4.30

%LV(N)
95,50

%LV(P4)
--

%MV(D)
4,00

%MV(A)
0,80

%MV(N)
3,00

%MV(P4)
--

%ZV(D)
4,20

%ZV(A)
0,80

%ZV(N)
1,50

%ZV(P4)
--

MR(D)
--

MR(A)
--

MR(N)
--

MR(P4)
--

LV(D)
32,35

LV(A)
15,09

LV(N)
4,07

LV(P4)
--

22-9-2017 13:47:27

modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
MV(D)
1,41

Geomilieu V4.30

MV(A)
0,12

MV(N)
0,13

MV(P4)
--

ZV(D)
1,48

ZV(A)
0,12

ZV(N)
0,06

ZV(P4)
--

LE (D) 63
71,56

LE (D) 125
79,56

LE (D) 250
85,70

LE (D) 500
91,62

LE (D) 1k
97,47

LE (D) 2k
93,89

LE (D) 4k
87,10

LE (D) 8k
77,19
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modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

LE (A) 63
65,70

LE (A) 125
73,48

Geomilieu V4.30

LE (A) 250
78,80

LE (A) 500
86,14

LE (A) 1k
93,35

LE (A) 2k
89,71

LE (A) 4k
82,88

LE (A) 8k
72,07

LE (N) 63
61,03

LE (N) 125
69,12

LE (N) 250
74,93

LE (N) 500
81,25

LE (N) 1k
87,94

LE (N) 2k
84,36

LE (N) 4k
77,54
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modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

LE (N) 8k
67,16

LE (P4) 63
--

Geomilieu V4.30

LE (P4) 125
--

LE (P4) 250
--

LE (P4) 500
--

LE (P4) 1k
--

LE (P4) 2k
--

LE (P4) 4k
--

LE (P4) 8k
--
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modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.

Maaiveld
0,00

Geomilieu V4.30

Hdef.
Relatief

Hoogte A
1,50

Hoogte B
4,50

Hoogte C
7,50

Hoogte D
--

Hoogte E
--

Hoogte F
--

Gevel
Ja
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modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.
Neushoornweg

Geomilieu V4.30

Bf
0,00
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modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1
2
3
4

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.
schuur
bouwblok woning
woning
gebouw

Geomilieu V4.30

Hoogte
3,00
8,00
5,00
4,00

Maaiveld
0,00
0,00
0,00
0,00

Hdef.
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

Gebruiksfunctie
0
0
0
0

Cp
dB
dB
dB
dB

Zwevend
False
False
False
False

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

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

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

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

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

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

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

Refl. 8k
0,80
0,80
0,80
0,80
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Bestemmingsplan “Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg”
Vastgesteld

Bijlage 2

Verkennend bodemonderzoek

BJZ.nu
Bestemmingsplannen

43

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

Onderwerp:

Projectnummer:
Opdrachtgever:
Datum:

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens
NEN-5740+A1 en NEN-5707+C1
Neushoornweg nr. 30 te Kraggenburg
17-M8226
BJZ.nu
14 november 2017

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 en NEN-5707+C1 Neushoornweg
nr. 30 te Kraggenburg

onderwerp

datum

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens
NEN-5740+A1 en NEN-5707+C1 Neushoornweg nr. 30 te
Kraggenburg
14 november 2017

projectnummer

17-M8226

in opdracht van

BJZ.nu
Twentepoort Oost 16A
7609 TG Almelo

uitgevoerd door

Sigma Bouw & Milieu
Phileas Foggstraat 153
7825 AW Emmen
tel: (0591) 659128
fax:(0591) 659325

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2008,
het uitvoeren van milieukundige bodemonderzoeken en geotechnische
onderzoeken
Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het
procescertificaat Monsterneming Bouwstoffenbesluit SIKB 1000
protocol 1001: Monsterneming grond voor partijkeuringen”
Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het
procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek SIKB 2000
protocollen 2001, 2002 en 2018”
Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het
procescertificaat Milieukundige begeleiding (water)bodemsaneringen en nazorg
SIKB 6000, protocol 6001: Milieukundige begeleiding landbodemsanering met
conventionele methoden”

(het onderhavige onderzoek heeft uitsluitend betrekking op de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000,
protocol 2001, 2002 en 2018)
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middels van druk, fotokopie, microfilm of
anderszins zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de opdrachtgever of Sigma Bouw & Milieu.

november 2017

2

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 en NEN-5707+C1 Neushoornweg
nr. 30 te Kraggenburg

INHOUD

1 INLEIDING ...................................................................................................................................... 4
1.1
Algemeen ............................................................................................................................. 4
1.2
Aanleiding van het verkennend milieukundig bodemonderzoek .......................................... 4
1.3
Doel van het onderzoek ....................................................................................................... 4
1.4
Referentiekader van het onderzoek ..................................................................................... 5
1.5
Opbouw van het rapport....................................................................................................... 5
2 VOORONDERZOEK ...................................................................................................................... 6
2.1
Basisinformatie .................................................................................................................... 6
2.2
Keuze type vooronderzoek .................................................................................................. 8
2.3
Standaard vooronderzoek .................................................................................................... 8
2.4
Hypothese .......................................................................................................................... 12
3 VELDONDERZOEK...................................................................................................................... 14
3.1
Uitvoering van het veldonderzoek ...................................................................................... 14
3.2
Resultaten van het veldonderzoek ..................................................................................... 17
4 CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK ................................................................................... 19
4.1
Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderzoek .................................................. 19
4.2
Toetsingscriteria................................................................................................................. 21
4.3
Analyseresultaten en interpretatie...................................................................................... 24
4.3.1 Milieuhygiënische kwaliteit grond ........................................................................................ 24
4.3.2 Milieuhygiënische kwaliteit grondwater .............................................................................. 27
4.3.3 Asbest in grond .................................................................................................................. 29
5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ......................................................................................... 31
5.1
verkennend milieukundig bodemonderzoek NEN 5740 ..................................................... 31
5.2
verkennend onderzoek asbest in grond NEN 5707 ........................................................... 32
Aanbevelingen .............................................................................................................................. 33
Algemeen/opmerkingen/betrouwbaarheid/uitsluitingen ................................................................ 34
LITERATUURLIJST........................................................................................................................... 35
COLOFON ......................................................................................................................................... 36
BIJLAGEN
1. Topografisch overzicht
2. Onderzoekslocatie met boorplan (1:1.000)
3. Beschrijvingen inspectiegaten/boringen
4. Analysecertificaten Search BV / SGS BV
5. Onafhankelijkheidsverklaring
6. Veldwerkverslag
7. Berekening RisicoToolboxBodem.nl
8. Verklarende woordenlijst

november 2017

3

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 en NEN-5707+C1 Neushoornweg
nr. 30 te Kraggenburg

1

INLEIDING

1.1

Algemeen

In opdracht van BJZ.nu is in oktober/november 2017 door Sigma Bouw & Milieu een
verkennend milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd volgens NEN-5740+A1 en NEN-5707+C1 op een
deel van het perceel gelegen aan de Neushoornweg nr. 30 te Kraggenburg (gemeente
Noordoostpolder).
De plaats en situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1 en 2.
In dit onderzoek worden allereerst de locatiegegevens, de historische gegevens ofwel het bodemgebruik
in het verleden evenals de resultaten van eventuele voorgaande bodemonderzoeken besproken.
Vervolgens wordt de bodemopbouw, geologie en geohydrologie besproken. Op basis van de resultaten
van het vooronderzoek is een onderzoekshypothese opgesteld. Het verdere onderzoek is op basis van
deze hypothese uitgevoerd.
De onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd. Aan de hand van de interpretatie van de
onderzoeksresultaten wordt een eindconclusie geformuleerd.
kwaliteitsborging:
Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2008.
Het verkennend milieukundig bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen uit het besluit
uitvoeringskwaliteit Bodembeheer (KWALIBO). Zo is de gehanteerde onderzoeksstrategie opgesteld
volgens de normen NEN-5725, NEN-5740+A1, NEN-5707 en zijn de veld- en
laboratoriumwerkzaamheden uitgevoerd volgens geldende beoordelingsrichtlijnen en
accreditatieschema’s.
De veldwerkzaamheden van Sigma Bouw & Milieu zijn verricht onder het procescertificaat BRL SIKB
2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) waarvoor Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd
en erkend door het ministerie van VROM. In het kader van het onderhavige onderzoek zijn de
protocollen 2001 (plaatsen van handboringen en peilbuizen t.b.v. het nemen van grond- en
grondwatermonsters), 2002 (het nemen van grondwatermonsters) en 2018 (locatie-inspectie en
monsterneming asbest in bodem van toepassing.
Sigma Bouw & Milieu verklaart bij deze volledig onafhankelijk te zijn in de uitvoering van het onderzoek
en op geen enkele wijze gerelateerd te zijn aan de eigenaar van het te onderzoeken terrein.

1.2

Aanleiding van het verkennend milieukundig bodemonderzoek

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

1.3

Doel van het onderzoek

Het verkennend bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en vast te stellen of er sprake is van bodemverontreiniging.
Aan de hand van dit onderzoek wordt inzicht verkregen in hoeverre het bodemgebruik van de locatie
heeft geleid tot verontreiniging.
Op basis van de onderzoeksresultaten kan een milieuhygiënische beoordeling worden gegeven ten
aanzien van de beoogde c.q. de toekomstige gebruiksmogelijkheden van de locatie.
Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging zal worden
beoordeeld of vervolgonderzoek noodzakelijk geacht wordt.
Het verkennend onderzoek asbest in bodem volgens NEN-5707+C1 heeft tot doel om na te gaan of de
locatie al dan niet verdacht is op het voorkomen van asbesthoudende materialen op of in de bodem.
november 2017
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1.4

Referentiekader van het onderzoek

Teneinde de kwaliteit van de grond op de onderhavige locatie juist in te schatten is de onderzoeksopzet
van het bodemonderzoek gebaseerd op de onderzoeksstrategie voor verkennend bodemonderzoek,
onderzoeksnorm NEN 5740+A1 (literatuur 1).
Het verkennend bodemonderzoek asbest in grond is uitgevoerd volgens gebruikelijke inzichten en
methoden volgens de NEN 5707+C1; Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in
bodem en partijen grond; uitgifte augustus 2016 (literatuur 12).

1.5

Opbouw van het rapport

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

VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek wordt voorafgaand aan het feitelijke onderzoek (veld- en chemisch-analytisch
onderzoek) uitgevoerd. Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over het vroegere en
huidige gebruik van de onderzoekslocatie en de omgeving, onder meer gericht op het vinden van
mogelijke bronnen van bodembelasting. Het vooronderzoek richt zich tevens op informatie betreffende
de bodemgesteldheid en geohydrologie van de onderzoekslocatie.
De uitwerking van het vooronderzoek is gebaseerd op de leidraad bij het uitvoeren van verkennend,
oriënterend en nader bodemonderzoek, onderzoeksnorm NEN 5725 (literatuur 9).
Afhankelijk van de aanleiding van het onderzoek en/of de initiële verdenking van een locatie wordt de
diepgang van het vooronderzoek bepaald. De norm NEN 5725 onderscheidt hiermee drie verschillende
typen vooronderzoek te weten: 1) een beperkt vooronderzoek, 2) een standaard vooronderzoek of 3)
een uitgebreid vooronderzoek.
Om te kunnen bepalen welk type vooronderzoek van toepassing is moet van de locatie eerst de
basisinformatie worden verzameld, vervolgens wordt de aanleiding van het onderzoek vastgesteld en ten
slotte wordt de mate van verdachtheid van de locatie bepaald.
2.1

Basisinformatie

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

voorgaand
bodemonderzoek
op de onderzoekslocatie

november 2017

Neushoornweg nr. 30
Kraggenburg
Noordoostpolder
Zie bijlage 1
X = 188,517 Y=517,367
Gemeente Noordoostpolder
sectie C nr. 4099 (ged.)
2
ca. 500 m
woning
gras/tuin
agrarisch bedrijf/ woning/ erf/tuin
niet bekend

het dak van de garage, de
werktuigenloods, het kippenhok en
pluimvestallen bestaat uit mogelijk
asbesthoudende dakplaten, de
aanwezigheid van asbest elders in de
bestaande bebouwing is niet uit (niet
onderzocht)
► verkennend bodemonderzoek d.d. 23-04-2015, ref. Sigma Bouw & Milieu,
15-M7262
conclusies:
● zintuiglijk zijn plaatselijk puindeeltjes in de grond waargenomen
●vm. bovengrondse dieselolietank
bovengrond (0.0-0.2 m-mv)
Bovengrondmonster 01 (boring 1, traject 0.0-0.2 m-mv) t.p.v. de vm.
bovengrondse dieselolietank bevat geen verhoogde gehalten minerale olie
en vluchtige aromaten t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
peilbuis 1 (2.55-3.55 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 (t.p.v. de vm. bovengrondse
dieselolietank) bevat geen verhoogde gehalten minerale olie en vluchtige
aromaten t.o.v. streefwaarde en/of detectiewaarde
6
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●vm. bovengronds vat huisbrandolie
bovengrond (0.0-0.2 m-mv)
Bovengrondmonster 02 (boring 2, traject 0.0-0.2 m-mv) t.p.v. het vm.
bovengrondse vat met huisbrandolie bevat geen verhoogde gehalten
minerale olie en vluchtige aromaten t.o.v. de achtergrondwaarde en/of
detectiewaarde.
peilbuis 2 (2.1-3.1 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 2 (t.p.v. het vm. bovengrondse vat
met huisbrandolie) bevat een verhoogd gehalte minerale olie t.o.v.
streefwaarde.
●overige deel van de locatie
bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Bovengrondmengmonster MM1 (boring 5+7 t/m 10) bevat een verhoogd
gehalte cadmium, kwik en zink (zware metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde.
Bovengrondmengmonster MM2 (boring 3+6+11 t/m 14+16+18) bevat een
verhoogd gehalte cadmium, kwik, lood en zink (zware metalen) t.o.v. de
achtergrondwaarde.
ondergrond (0.5-2.0 m-mv)
Ondergrondmengmonster MM3 (boring 4+5+6) bevat geen van de
onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of
detectiewaarde.
Ondergrondmengmonster MM4 (boring 2+3) bevat een verhoogd gehalte
kwik (zware metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde.
peilbuis 3 (2.1-3.1 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 3 bevat een verhoogd gehalte barium
en zink (zware metalen) t.o.v. de streefwaarde.
De verhoogd gemeten gehalten barium en zink (zware metalen) in het
grondwater ter plaatse van peilbuis 3 overschrijden de tussenwaarde
(indicatie voor nader onderzoek) niet en geven daardoor geen aanleiding tot
het instellen van aanvullend onderzoek.

voorgaand
bodemonderzoek
in de omgeving

►niet bekend

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Neushoornweg nr. 30, buiten de bebouwde kom van
Kraggenburg (gemeente Noordoostpolder).
De topografische ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1.
De onderzoekslocatie betreft een deel van de locatie gelegen aan de Neushoornweg nr. 30 te
Kraggenburg.
Op de locatie Neushoornweg nr. 30 te Kraggenburg bevindt zich een vrijstaande woning, een garage,
een wagenloods, een kippenhok, een landbouwschuur en twee pluimveestallen. Inpandig bevindt zich
een grotendeels een betonverharding.
Het onbebouwde deel van het erf is deels verhard met bestrating (tegels en betonklinkers) en deels
onverhard (tuin).
Langs de noordgrens (buiten de onderzoekslocatie) loopt een met asfalt verharde oprit.
De opdrachtgever is voornemens om ten zuidoosten van de bestaande pluimveestallen de nieuwbouw
van een woning te realiseren.
Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het terreindeel t.p.v. de
nieuw te bouwen woning (bouwvlak), zoals weergegeven in bijlage 2.
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De onderhavige onderzoekslocatie, het beoogde bouwvlak, heeft een oppervlakte van ca. 500 m (zie
bijlage 2).
In de directe omgeving van de locatie bevinden zich agrarische bedrijven en agrarische percelen buiten
de bebouwde kom.
Aan de oostzijde grenst de onderzoekslocatie aan de Neushoornweg en een tegenover gelegen
agrarisch bedrijf (Neushoornweg 27).
Aan de zuid- en westzijde grenst de onderzoekslocatie aan omliggende agrarische percelen.
Aan de noordzijde grenst de onderzoekslocatie aan een tegenovergelegen agrarisch bedrijf
(Neushoornweg 29).

2.2

Keuze type vooronderzoek

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

2.3

Standaard vooronderzoek

De hieronder vermelde historische gegevens zijn ontleend aan gegevens die door de opdrachtgever zijn
verstrekt alsmede gegevens uit het milieuarchief van de gemeente Noordoostpolder (verkregen middels
mevr. H. Blankestijn en toegezonden digitale archiefstukken (in het kader van voorgaand
bodemonderzoek 2015), de bodematlas van de provincie Flevoland (met historisch bodembestand), het
bodemloket, topografische kaarten, WatWasWaar.nl en het handelsbestand van de Kamer van
Koophandel.
Het uitgevoerde vooronderzoek heeft betrekking tot de onderhavige onderzoekslocatie alsmede de
aangrenzende percelen binnen een straal van 25 meter.

voormalige bodemgebruik
bodemgebruik in het verleden tot heden: (bron: opdrachtgever/gemeente/topografische kaarten)
 De onderzoekslocatie betreft een deel van de locatie gelegen aan de Neushoornweg nr. 30 te
Kraggenburg.
Op de locatie Neushoornweg nr. 30 te Kraggenburg bevindt zich een vrijstaande woning, een garage,
een wagenloods, een kippenhok, een landbouwschuur en twee pluimveestallen. Inpandig bevindt zich
een grotendeels een betonverharding.
Het onbebouwde deel van het erf is deels verhard met bestrating (tegels en betonklinkers) en deels
onverhard (tuin).
Langs de noordgrens (buiten de onderzoekslocatie) loopt een met asfalt verharde oprit.
De opdrachtgever is voornemens om ten zuidoosten van de bestaande pluimveestallen de
nieuwbouw van een woning te realiseren.
Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het terreindeel t.p.v. de
nieuw te bouwen woning (bouwvlak), zoals weergegeven in bijlage 2.
2
De onderhavige onderzoekslocatie, het beoogde bouwvlak, heeft een oppervlakte van ca. 500 m (zie
bijlage 2).
 Op de locatie was vanaf de jaren ’50 van de vorige eeuw tot ca. 2015 een agrarisch bedrijf en
kalkoen opfokbedrijf gevestigd.
De bestaande woning dateert van 1953. De landbouwschuur dateert van 1954.
 Op basis van oude topografische kaarten vanaf 1955 blijkt dat het onderzoekgebied destijds al deels
bebouwd was. Op basis van oude topografische kaarten en luchtfoto’s blijkt dat de locatie tot 1949
nog onbebouwd was.
 Ten behoeve van de bestaande bebouwing zijn o.a. de volgende bouwvergunningen verleend:
►1953, bouw van een woonhuis
►1954, bouw van een landbouwschuur
►1969 en 1977, bouw van twee pluimveestallen
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Ten behoeve van de locatie zijn de volgende milieuvergunningen verleend:
►09-02-1972, oprichtings Hinderwetvergunning voor het oprichten van een kalkoenopfokbedrijf en
akkerbouwbedrijf
►30-01-1990, kennisgeving besluit opslag propaan Hinderwet
►08-05-1990, veranderingsvergunning
►21-03-2000, revisievergunning voor een kalkoen opfokbedrijf

onder- of bovengrondse brandstoftanks: (bron: opdrachtgever/eigenaar/provincie)
 Nabij de noordoosthoek van de landbouwschuur was in het verleden, tot in de jaren ’90 van de vorige
eeuw, een bovengrondse dieselolietank gesitueerd. De tank stond geplaatst op een betonverharding.
Het vul- en afgiftepunt bevond zich op de tank. (tankinstallatie bevond zich buiten het onderhavige
bouwvlak).
Tegen de noordgevel van de woning heeft zich in het verleden een vat met huisbrandolie t.b.v. ruimte
verwarming bevonden. (tankinstallatie bevond zich buiten het onderhavige bouwvlak).
Op basis van informatie van Bodemloket.nl wordt op de locatie melding gemaakt van een
bovengrondse petroleum- of kerosinetank en een dieselpompinstallatie vanaf 1990.
Verder wordt melding gemaakt van een bovengrondse huisbrandolietank vanaf 1972 en een
ondergrondse dieselolietank vanaf 1972.
De ondergrondse dieselolietank met een inhoud 3.000 liter bevond zich ten noorden van de meest
oostelijk gelegen pluimveestal (bij de kavelingang). De tank is in 1989 verwijderd. (tankinstallatie
bevond zich buiten het onderhavige bouwvlak).
Er is geen andere informatie omtrent de eventuele aanwezigheid of voormalige aanwezigheid van
boven- of ondergrondse brandstoftanks op de onderzoekslocatie.
aanwezigheid van asbest
(bron: opdrachtgever/gemeente)
 De daken van de werktuigenschuur, de garage, de pluimveestallen en het kippenhok bestaan uit
mogelijk asbesthoudende dakplaten. De daken de werktuigenberging en het kippenhok zijn niet
voorzien van een afwateringsgoot die ervoor zorgt dat evt. emissie van asbestvezels (door
weersinvloeden) naar de onderliggende bodem wordt voorkomen.
De aanwezigheid van asbesthoudend materiaal elders in de bestaande bebouwing is niet uit te
sluiten (niet onderzocht).
Er is geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem.
Er bestaat altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. is begraven. Op voorhand is hiervan geen
informatie bekend.
voormalige en huidige potentieel belastende agrarische en bedrijfsactiviteiten
(bron: opdrachtgever/ eigenaar/ gemeente/ provincie)
 De locatie Neushoornweg nr. 30 te Kraggenburg is vanaf de jaren ’50 van de vorige eeuw een
agrarisch bedrijf gevestigd.
Op de locatie is sprake van een vm. bovengrondse dieselolietank, een vm. vat met huisbrandolie en
een vm. ondergrondse dieselolietank.
In de landbouwschuur bevindt zich een kleinschalige inpandige werkplaats. De werkplaats is voorzien
van een betonverharding.
Aan de zuidzijde van de pluimveestal werd in het verleden korte tijd mest opgeslagen. Ter plaatse
bevindt zich een betonverharding. In de praktijk werd de mest via de deur aan de noordzijde van de
stal afgevoerd.
De bovengenoemde bodemverdachte activiteiten vonden plaats buiten het onderhavige bouwvlak.
Het terreindeel t.p.v. het beoogde bouwvlak was in het verleden als erf en grasveld in gebruik. Voor
zover bekend hebben hier in het verleden geen bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden.
 Er is geen andere informatie omtrent evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende activiteiten
(verbranding afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) op de locatie.
 Er is geen andere informatie omtrent evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende calamiteiten op
de onderzoekslocatie.
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In de directe omgeving van de onderzoekslocatie bevinden zich woningen binnen de bebouwde kom.
Op de locatie Neushoornweg 27 wordt melding gemaakt van een fruitkwekerij/boomgaard met
bovengrondse dieselolietank en huisbrandolietank.
Op de locatie Neushoornweg 28 wordt melding gemaakt van een bovengrondse dieselolietank, een
tractorpetroleuminstallatie en een opslag van bestrijdingsmiddelen.
Op de locatie Neushoornweg 32 wordt melding gemaakt van een tractorpetroleuminstallatie.
Het is op voorhand onbekend of activiteiten in de directe omgeving negatieve invloed hebben (gehad)
op de bodemkwaliteit t.p.v. de onderhavige onderzoekslocatie.

verrichte handelingen met grond, verhardingsmateriaal en/of afval:
(bron: opdrachtgever/gemeente)
 Er is geen informatie omtrent evt. met bodemvreemd materiaal gedempte watergangen/sloten t.p.v.
de onderzoekslocatie (bouwvlak).
 Volgens informatie van de eigenaar is op de onderzoekslocatie spoelgrond opgebracht.
Er is geen andere informatie omtrent evt. opgebrachte gebiedsvreemde grond (ophogingen),
verhardingsmateriaal, puinmateriaal en/of afval op de locatie.
ondergrondse infrastructuur in het heden verleden:
 geen informatie

(bron: opdrachtgever)

archeologische waarden:
(bron:gemeente/provincie)
 De locatie heeft op basis van de archeologische waardenkaart (IKAW) de vermelding “lage trefkans”.
niet gesprongen explosieven:
(bron:gemeente/provincie)
 In Nederland zijn er niet gesprongen explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog in de grond
achtergebleven. De (potentiële) aanwezigheid van niet gesprongen explosieven kan een bedreiging
inhouden bij grondroerende werkzaamheden en kan tot vertraging leiden bij planvorming
en uitvoering van werkzaamheden. NGE's worden met name aangetroffen ter plaatse van
'strategische doelen' zoals binnensteden, verbindingswegen, spoorwegen, bruggen en havens.
De gemeente is op basis van regelgeving verantwoordelijk voor het opsporen en ruimen van
niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Voor aanvullende informatie wordt
verwezen naar de gemeente.

huidige bodemgebruik
huidige bodemgebruik van de locatie:
(bron:opdrachtgever/terreininspectie)
 In de huidige situatie is de onderzoekslocatie, het beoogde bouwvlak, onbebouwd en braakliggend
(tuin/grasveld).
aanwezigheid van asbest:
(bron:opdrachtgever/terreininspectie)
 De daken van de werktuigenschuur, de garage, de pluimveestallen en het kippenhok bestaan uit
mogelijk asbesthoudende dakplaten. De daken de werktuigenberging en het kippenhok zijn niet
voorzien van een afwateringsgoot die ervoor zorgt dat evt. emissie van asbestvezels (door
weersinvloeden) naar de onderliggende bodem wordt voorkomen.
De aanwezigheid van asbesthoudend materiaal elders in de bestaande bebouwing is niet uit te
sluiten (niet onderzocht).
Er is geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem.
Er bestaat altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. is begraven. Op voorhand is hiervan geen
informatie bekend.
huidige verdachte/bedrijfsmatige/bodembelastende activiteiten:
(bron:opdrachtgever/gemeente)
 Op de onderzoekslocatie vinden thans geen bodembelastende activiteiten plaats.
verhardingslagen:
(bron:opdrachtgever/terreininspectie)
 De onderzoekslocatie, het beoogde bouwvlak, is onverhard.
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toekomstige bodemgebruik
geplande herinrichting/ bouwplannen:
 de nieuwbouw van een woning

(bron:opdrachtgever)

geplande bedrijfsactiviteiten:
 niet bekend

(bron:opdrachtgever)

geplande potentieel bodemverontreinigende activiteiten:
 niet bekend

(bron:opdrachtgever)

geologie, bodemsamenstelling en geohydrologie:
De ondiepe geologie en geohydrologie in het onderzoeksgebied is afgeleid van de Grondwaterkaart van
Nederland 34 (Stavoren /Steenwijk, 15B/15D/15 oost/ 16 west) (TNO/DGV).
Hoewel de dikte van de verschillende lagen van plaats tot plaats kan variëren is de volgorde van de
aangetroffen lagen in het onderzoeksgebied constant.
De lithostratigrafie wordt in het onderstaande beschreven.
De bovenste laag, de deklaag, is gelegen op ca. 0-2 m-NAP).
De bovenste laag, het holocene pakket, is van plaats tot plaats zeer wisselend van opbouw. Gedurende
verschillende overstromingsfasen in het Holoceen zijn door de zee mariene sedimenten afgezet.
Plaatselijk heeft veenvorming plaatsgevonden. De Holocene afzettingen vormen een slecht tot matig
doorlatende deklaag.
De pleistocene ondergrond, afgezet tijdens de laatste ijstijd, bevindt zich tussen 5-10 m-NAP. Deze goed
doorlatende zandlagen vormen het eerste watervoerend pakket.
De stromingsrichting van het ondiepe grondwater van het eerste watervoerend pakket is in dit onderzoek
niet vastgesteld.
Opgemerkt dient te worden dat de stromingsrichting van het grondwater beïnvloed kan worden door
drainepatroon, ligging van sloten, riolering, kabels, leidingen en funderingen.

financieel-) juridische situatie
In tabel 2.3 zijn de financieel- juridische aspecten weergegeven.
tabel 2.3
financieel/juridische aspecten
kadastrale gegevens gemeente Noordoostpolder, sectie C, nr. 4099 (ged.)
opdrachtgever/
belanghebbende
rechtspersonen
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2.4

Hypothese

Volgens de onderzoeksnorm NEN 5740 en de NEN-5707 dient, m.b.t. de aanwezigheid van eventuele
bodemverontreiniging, vooraf een onderzoekshypothese te worden opgesteld. De hypothese kan worden
opgesteld op basis van bekende (historische) gegevens, uit de betrokken informatie kan blijken dat de
onderzoekslocatie, vooraf, als “verdacht” of “onverdacht” wordt aangemerkt.
Op basis van de historische informatie uit het vooronderzoek blijkt dat zich op de locatie
Neushoornweg nr. 30 te Kraggenburg vanaf de jaren ’50 van de vorige eeuw een agrarisch bedrijf is
gevestigd.
Op de locatie is sprake geweest van een bovengrondse dieselolietank, een vat met huisbrandolie en een
ondergrondse dieselolietank.
In de landbouwschuur bevindt zich een kleinschalige inpandige werkplaats. De werkplaats is voorzien
van een betonverharding.
Aan de zuidzijde van de pluimveestal werd in het verleden korte tijd mest opgeslagen. Ter plaatse
bevindt zich een betonverharding. In de praktijk werd de mest via de deur aan de noordzijde van de stal
afgevoerd.
De bovengenoemde bodemverdachte activiteiten vonden plaats buiten het onderhavige bouwvlak. Het
terreindeel t.p.v. het beoogde bouwvlak was in het verleden als erf en grasveld in gebruik. Voor zover
bekend hebben hier in het verleden geen bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden.
Op basis van topografische kaarten blijkt de onderzoekslocatie, voor zover te herkennen, niet eerder
bebouwd te zijn geweest.
Er is geen informatie bekend over (voormalige) potentieel verdachte deellocaties (bronnen) of
(voormalige) bodembedreigende activiteiten op de onderzoekslocatie.
NEN-5740
De onderzoekslocatie, het beoogde bouwvlak, is in eerste aanleg als milieuhygiënisch "onverdacht"
aangemerkt. Op basis van deze hypothese is het bodemonderzoek op het overige deel van de
onderzoekslocatie uitgevoerd conform de bijbehorende onderzoeksstrategie, volgens NEN 5740,
paragraaf 5.1, strategie voor onverdachte locaties (ONV-NL) (literatuur 1).
T.a.v. de nabij gelegen vm. mestopslag, ten zuiden van de pluimveestallen, is rekening gehouden met
de situering van de peilbuis in dit onderzoek.
Bij de toetsing van de hypothese wordt een enkele overschrijding van de achtergrondwaarde
geïnterpreteerd als “onverdachte locatie”. Dit geldt vooral voor parameters welke van nature verhoogd
aanwezig zijn en de achtergrondwaarde overschrijden.
NEN-5707
Onderhavig onderzoek heeft tot doel om na te gaan of de onderzoekslocatie al dan niet asbest verdacht
is. Om vast te stellen of de bodem asbesthoudend is de onderzoekslocatie in dit onderzoek onderzocht
op de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in grond (percentage bodemvreemd materiaal <50%).
Op basis van de resultaten uit historisch vooronderzoek blijkt geen directe informatie waaruit de
aanwezigheid van asbest in de bodem t.p.v. het bouwvlak blijkt.
De daken van de naastgelegen pluimveestallen bestaan uit asbesthoudende dakplaten.
Op basis van de resultaten van het historisch vooronderzoek (toepassing van asbesthoudende
dakplaten op de naastgelegen pluimveestal) is de onderzoekslocatie, het beoogde bouwvlak, in eerste
aanleg beschouwd als een mogelijk verdachte locatie voor de aanwezigheid van asbest. Het onderzoek
t.p.v. de onderzoekslocatie is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie
“verkennend onderzoek op een verdachte locatie met een diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld,
volgens paragraaf 6.4.5. van de NEN-5707+C1 (verdachte bovengrond).
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Conform de gehanteerde onderzoeksopzet zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
• visuele inspectie van de toplaag;
• het graven van inspectiegaten van 30 * 30 cm tot tenminste ca.50 cm-mv.
• het plaatsen van boringen met een boordiameter van 12 cm, tot maximaal 2 m-mv.
• het visueel inspecteren van de ontgraven grond op de aanwezigheid van asbestverdachte
materialen.
• het bemonsteren van evt. asbestverdachte materialen.
• het analyseren van evt. asbestverdachte materialen conform NEN 5896.
• het analyseren van de uitgezeefde grond (fractie <20 mm) conform de NEN 5707
Om onderbouwd een uitspraak te kunnen doen over de concentratie asbest in de actuele
contactzone/bovengrond zijn in deze fase van het onderzoek grondmonsters onderzocht op het gehalte
asbest.
De toetsing van de in dit onderzoek gemeten gehalten asbest is geschied aan de interventiewaarde uit
de circulaire bodemsanering 2009. Hierin zijn een interventiewaarde en een restconcentratie van 100
mg/kg d.s. gewogen asbestconcentratie vastgelegd. De gewogen norm bestaat uit de
serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie.
De resultaten uit dit onderzoek worden geïnterpreteerd volgens NEN 5707 (grond).
In tabel 2.4 is een overzicht van de gehanteerde onderzoeksstrategie weergegeven.
tabel 2.4

gehanteerde onderzoeksstrategie

(deel)locatie
NEN-5740+A1
onderzoekslocatie (bouwvlak)
2
(ca. 500 m )
NEN-5707+C1
onderzoekslocatie (bouwvlak)
2
(ca. 500 m )

mogelijke verontreiniging
grond

grondwater

onderzoeksstrategie

-

-

ONV-NL

asbest

-

VED-HE
(bovengrond)

Bij de toetsing van de hypothese wordt een enkele overschrijding van de achtergrondwaarde
geïnterpreteerd als “onverdachte locatie”. Dit geldt vooral voor parameters welke van nature verhoogd
aanwezig zijn en de achtergrondwaarde overschrijden.
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3

VELDONDERZOEK

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

3.1

Uitvoering van het veldonderzoek

Het veldonderzoek is uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000 en conform de eisen uit de
protocollen 2001, 2002 en 2018.
Het onderzoeksprogramma is ruimtelijk weergegeven in bijlage 2. In deze bijlage zijn alle geplaatste
boringen geprojecteerd.
Het uitvoeren van boringen, het plaatsen van de peilbuis, het maken van inspectiegaten en het nemen
van grondmonsters heeft plaatsgevonden op 04 oktober 2017. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in de
periode van 13:00 uur tot 16.30 uur. De weersomstandigheden waren geen reden voor een verminderde
visuele waarneming. Het was half bewolkt weer en er was geen neerslag en weinig wind.
Het bemonsteren van het grondwater is conform NEN-5740+A1 ruim een week na plaatsing van de
peilbuis op 01 november 2017 uitgevoerd.
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door dhr. A. van Wuykhuyse en geregistreerde veldwerker van
Sigma Bouw & Milieu te Emmen. Bedrijfs- en persoonerkenningen zijn weergegeven op de internetsite
van Bodem+ (http//www.senternovem.nl/bodemplus/erkenningen).
Een onafhankelijkheidsverklaring is opgenomen in bijlage 5.
NEN-5740
De onderzoekslocatie, de toekomstige plaats van de nieuw te bouwen woning, is door de eigenaar in het
veld aangewezen.
Voorafgaand aan het plaatsen van boringen is een locatie-inspectie gehouden. Op basis van de locatie
inspectie zijn geen bijzonderheden geconstateerd.
Alle geplaatste boringen zijn zodanig ruimtelijk verspreid over de onderzoekslocatie dat een zo
representatief mogelijke indruk van de onderzoekslocatie wordt verkregen.
Alle boringen zijn uitgevoerd met behulp van een edelmanboor en geplaatst conform de eisen uit het
protocol 2001.
De positionering van alle boringen is weergegeven in bijlage 2.
In totaal zijn, gelijkmatig verdeeld, op de onderzoekslocatie acht boringen geplaatst. Alle boringen zijn
doorgezet tot in de aanwezige deklaag (0.5 m-mv). Twee boringen zijn doorgezet 2.0 m-mv.
Eén boring is doorgezet tot in het freatisch grondwater, deze boring is ten behoeve van de bemonstering
van het grondwater afgewerkt met een peilbuis, filtertraject van ca. 2.0-3.0 m-mv.
De geplaatste peilbuis is opgebouwd uit 1 meter HDPE peilfilter omstort met filtergrind.
Het filtergrind zorgt voor een goede instroming van het grondwater in het filter, daarnaast voorkomt het
dat het filter dichtslibt. Het peilfilter bevindt zich 0.5 meter beneden het grondwaterniveau.
Boven het peilfilter bevindt zich blinde HDPE opzetbuis, omstort met bentoniet (zwelklei).
De zwelklei dient ervoor te zorgen dat toestroming vanuit de bovengrond wordt voorkomen.
De peilbuis is geplaatst conform de eisen uit het protocol 2001.
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monstername grond
Het vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, o.a. de
korrelgrootteverdeling (textuur), kleur en eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken.
Na de zintuiglijke beoordeling is het bodemmateriaal in trajecten van 0.5 meter of per afwijkende
bodemlaag bemonsterd.
Grondmonsters t.b.v. analyse op vluchtige aromaten zijn m.b.v. een steekbus bemonsterd.
Grondmonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2001.
monstername grondwater
Om een representatief grondwatermonster te verkrijgen is de peilbuis, na plaatsing en voor
monstername, grondig (3 maal de inhoud van het peilfilter) afgepompt. Voorafgaand aan de
bemonstering is de grondwaterstand t.o.v. het maaiveld ingemeten.
Grondwatermonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2002 en NEN-5744 (literatuur 11).
Tijdens de monstername van het grondwater is in het veld de zuurgraad (pH) en de elektrische
geleidbaarheid (EGV) bepaald.
NEN-5707
veiligheid
Bij een onderzoek asbest in bodem dienen de getroffen maatregelen inzake veiligheid en gezondheid in
overeenstemming te zijn met de CROW-publicatie nr. 132 “Werken in of met verontreinigde grond en
verontreinigd grondwater” vigerende versie.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn de veiligheidsvoorschriften uit protocol 2018
gehanteerd.
Aan blootstelling aan asbest zijn zeer ernstige risico’s voor de gezondheid verbonden. Algemeen kan
gezegd worden dat, tijdens de inspectie, de monsterneming en analyse blootstelling aan asbest te allen
tijde moet worden vermeden.
Voor de uitvoering van de werkzaamheden is het vochtgehalte in de bodem gemeten. Het vochtgehalte
bedroeg in alle gevallen >10%. Bij een vochtpercentage van meer dan 10% zijn er geen risico’s t.a.v. het
vrijkomen van asbestvezels.
Door zorgvuldige decontaminatie en het voorkomen van stofvorming is emissie van eventuele
asbestvezels tot een minimum beperkt.
De onderzoekers op de locatie hadden de beschikking over de benodigde persoonlijke
beschermingsmiddelen, waaronder overalls(afspoelbaar en wegwerp), handschoenen,
veiligheidsschoenen/-laarzen, volgelaatsmasker, P3 filters, ABEK-HG-P3 filters ed.
veldonderzoek
Het veldonderzoek heeft bestaan uit het inspecteren van de toplaag in combinatie met het graven van
inspectiegaten en het uitvoeren van handboringen tot de ongeroerde bodemlaag.
Conform de NEN-5707 wordt voor landbodem onderscheid gemaakt tussen drie te onderzoeken
bodemlagen:
1) de toplaag (0.0-0.02 m-mv) (maaiveld)
2) de bovengrond of bovengrond (0.02 m-mv-0.5 m-mv)
3) de ondergrond (0.5 m-mv-2.0 m-mv)

november 2017

15

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 en NEN-5707+C1 Neushoornweg
nr. 30 te Kraggenburg

maaiveldinspectie
toplaag (0.0-0.02 m-mv)
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is t.p.v. het onderzoeksgebied een inspectie van het maaiveld
uitgevoerd. De inspectie heeft plaatsgevonden als is voorgeschreven in het protocol 2018.
Tijdens de visuele inspectie van de toplaag is een ruimtelijke eenheid onderverdeeld in ‘inspectie
stroken’ van maximaal 1.5 meter waarbij de toplaag strook voor strook in twee richtingen is
geïnspecteerd. Indien asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen wordt de vindplaats gemarkeerd en
wordt het materiaal verzameld.
Bij de visuele inspectie is geen grond geroerd of onder (vaste) obstakels gekeken. Bij het aantreffen van
asbestverdachte materialen zijn deze bemonsterd (door middel van “hand-picking”).
Tevens is de inspectie-efficiëntie ingeschat. De inspectie-efficiëntie is onder andere afhankelijk van de
weersomstandigheden, de conditie van de toplaag (vochtig, vegetatie, vastgereden, plassen) en het
type grond (zand, klei).
inspectiegaten
bovengrond (0.02-0.5 m-mv)
In het kader van het verkennend onderzoek asbest in grond t.p.v. de onderzoekslocatie is onderzoek
verricht naar de aanwezigheid van asbest in de bovengrond. Het onderzochte terreindeel (bouwvlak)
2
heeft een oppervlakte van ca. 500 m .
In het kader van het verkennend onderzoek asbest in grond t.p.v. de onderzoekslocatie zijn, teneinde
een betrouwbare uitspraak te kunnen doen m.b.t. het voorkomen van asbest in de grond, vijf
inspectiegaten van 0.3 m x 0.3 m tot max. ca. 0.5 meter minus maaiveld, op a-selecte wijze, gegraven
m.b.v. een schop.
Het onderzoeksprogramma is ruimtelijk weergegeven in bijlage 2. In deze bijlage zijn alle gegraven
inspectiegaten geprojecteerd.
Het uitgegraven materiaal is gezeefd over een 20 mm zeef en/of uitgeharkt (tandafstand 20 mm) en is
gescreend op de volgende aspecten:
• asbestverdachte restanten;
• bodemsamenstelling;
• afval- en puinrestanten.
De evt. aanwezige (asbest)verdachte delen groter dan ca. 20 mm zijn per soort en per inspectiegat
verzameld, gewogen en in gesloten plasticzakken aan het laboratorium aangeboden voor onderzoek op
asbest.
Van het uitgezeefde materiaal is op basis van de NEN 5707 een representatief monster van ca. 10 kg uit
de fractie <20 mm verzameld uit max. 5 gaten. De bemonstering van de fijne fractie (deeltjes < 20 mm)
heeft plaatsgevonden volgens tabel 8, “Minimale greep- en monstergrootte”, uit de NEN 5707.
In tabel 3.1 is een overzicht van inspectiegaten per terreindeel weergegeven.
tabel 3.1
inspectiegaten
terreindeel
bouwvlak

inspectiegaten
G1 t/m G5 (a-select)

handboringen
ondergrond (0.5-2.0 m-mv)
Tevens is visueel onderzoek verricht naar de aanwezigheid van asbest in de ondergrond.
Een handboring doorgezet tot maximaal 2.0 m-mv. Hierbij is gebruik gemaakt
van een 12 cm edelman grondboor. (combinatie met boringen in het kader van het verkennend
bodemonderzoek volgens NEN-5740).
De vrijkomende grond is visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen.
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monstername grond en materialen
Het vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, o.a. de
korrelgrootteverdeling (textuur), kleur en eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken.
Na de zintuiglijke beoordeling is het bodemmateriaal in trajecten van 0.5 meter of per afwijkende
bodemlaag bemonsterd.
Grondmonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2001 en 2018.
De visueel aangetroffen asbestverdachte materialen zijn op een adequate wijze verpakt en als
materiaalmonster aangeleverd aan het laboratorium.
Van het gezeefde materiaal <20 mm uit niet asbestverdachte inspectiegaten is, per max. 5
inspectiegaten een (meng)monster genomen bestaande uit twintig grepen van min. 0.5 kg.
Evt. asbestverdachte inspectiegaten zijn afzonderlijk bemonsterd middels twintig grepen van ca. 0.5 kg.
Na inspectie zijn de gaten weer gedicht met het uitgegraven materiaal.

3.2

Resultaten van het veldonderzoek

maaiveldinspectie
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is t.p.v. het onderzoeksgebied een inspectie van het maaiveld
uitgevoerd.
Tijdens de visuele inspectie van de toplaag is een ruimtelijke eenheid onderverdeeld in ‘inspectie
stroken’ van maximaal 1.5 meter waarbij de toplaag strook voor strook in twee richtingen is
geïnspecteerd.
In tabel 3.2 is de inspectie-efficiëntie van het maaiveld beschreven.
tabel 3.2
inspectie-efficiëntie maaiveld
deelgebied
inspectie-efficiëntie
bouwvlak
50-70

conditie maaiveld
gras, kort gemaaid (>25% van het maaiveld is
zichtbaar)

Op basis van de visuele locatie-inspectie is op het maaiveld geen asbest verdacht materiaal
aangetroffen.
bodemopbouw
De boorprofielbeschrijvingen van alle verrichte boringen met bijbehorende zintuiglijke waarnemingen zijn
grafisch uitgewerkt en opgenomen in bijlage 3.
In tabel 3.3 is op basis van de waarnemingen de lokale bodemopbouw beschreven.
tabel 3.3
lokale bodemopbouw
bodemlaag
hoofdbestanddeel
m-mv
0.0-0.5
klei
0.5-2.2
klei
2.2-3.0
klei

Toevoeging

Kleur

sterk zandig, plaatselijk zandlagen
sterk zandig
sterk zandig, venig

bruin/grijs
grijs/bruin
neutraalgrijs

veldmetingen grondwater
De resultaten van de veldwaarnemingen van het grondwater zijn in tabel 3.4 weergegeven.
tabel 3.4
peilbuis

1

veldwaarnemingen grondwater
filtertraject grondwaterstand voorpompen pH
m-mv
m-mv
liter
2.0-3.0
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5

6.14

EGV
troebelheid
geleidingsvermogen (NTU)
µS/cm
903
8.9
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Zintuiglijke waarnemingen
grond
Het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op eventuele afwijkingen.
De zintuiglijke waarnemingen zijn omschreven en grafisch weergegeven in bijlage 3.
Op basis van zintuiglijke waarnemingen van het bodemmateriaal zijn geen bodemvreemde afwijkingen
waargenomen welke duiden op een vorm van bodemverontreiniging.
Op basis van zintuiglijke waarnemingen zijn in de opgeboorde en uitgegraven grond geen
bodemvreemde afwijkingen of bijmengingen aangetroffen welke een vorm van bodemverontreiniging
indiceren.
Op basis van een steekproef van het uitgegraven bodemmateriaal is een in-situ dichtheid van het
3
bodemmateriaal bepaald van 1.880 kg/m . In verdere berekening is met deze bepaling gerekend.
In het veld is gebleken dat het percentage bodemvreemd materiaal, fractie > 20 mm, in bodemlaag van
0.0-ca. 0.5 m-mv ter plaatse van alle inspectiegaten minder dan 50% bedraagt.
In de gevallen met een bijmenging van <50% bodemvreemd materiaal (fractie >20 mm) is de
NEN 5707 van toepassing.
grondwater
Het bemonsterde grondwater bevatte geen zintuiglijk waarneembare afwijkingen.
asbest
In tabel 3.6 is een overzicht opgenomen van de aangetroffen asbestverdachte materialen op het
maaiveld en in de grond.
tabel 3.6

asbest op maaiveld en inspectiegaten

inspectiegat

G1 t/m G5

november 2017

asbestverdacht

asbestverdacht materiaal

materiaal

grond in de fractie >20 mm

maaiveld

diepte (m-mv)

aantal gram

nee

0.0-0.5

-
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4

CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK

In dit hoofdstuk worden de uitvoering, het toetsingskader en de resultaten van de chemische analyses
besproken. Vervolgens worden de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek geïnterpreteerd
Het chemisch onderzoek van grond is uitgevoerd door het NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerde
milieulaboratorium van SGS BV (certificaat L086).
Het laboratorium onderzoek van grond en materiaalmonsters (asbest) is uitgevoerd door het NEN-ENISO 17025 geaccrediteerde milieulaboratorium van SearchBV.
Alle analyses zijn geanalyseerd volgens het accreditatieschema AS3000 “laboratoriumanalyses voor
milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor SGS is geaccrediteerd en erken door het ministerie van
VROM.
De conservering van grond- en grondwatermonsters is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001
“conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsters”.
4.1

Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderzoek

NEN-5740
grond
Teneinde in het kader van het verkennend bodemonderzoek een indruk te krijgen van de algemene
kwaliteit van de grond zijn de grondmonsters, welke tijdens het veldonderzoek zijn genomen, in het
laboratorium met elkaar gemengd tot grondmengmonsters.
Van het totaal aantal genomen grondmonsters op de locatie zijn drie grond(meng)monsters
samengesteld en geanalyseerd.
grondwater
Uit de geplaatste peilbuis is een grondwatermonster genomen en geanalyseerd.
In onderstaande tabel 4.1 wordt de samenstelling van de grondmengmonsters, grondwatermonsters, de
monsternamediepte en de uitgevoerde analyses weergegeven.
tabel 4.1 Analyse-schema
Monstercode

grond
1 (MM1)
2 (MM2)
3 (MM3)
grondwater
1 (peilbuis)

boringnummer(s)

diepte (m-mv)

zintuiglijke
waarnemingen

analysepakket

1 t/m 8
3+6
1+2

0.0-0.5 m-mv
0.3-0.5 m-mv
0.9-2.0 m-mv

-

NEN-grond +AS3000
(*)
NEN-grond +AS3000
(*)
NEN-grond +AS3000

1

2.0-3.0 m-mv

-

NEN-grondwater

(*)

(**)

(1)

verklaring van de gebruikte afkortingen en codes:
* NEN-grond
=
Standaard Pakket Grond omvat AS3000 voorbehandeling, 9 zware metalen,
PAK (10-VROM), minerale olie (GC), PBC’s, droge stof, organische stof en
lutum;
**NEN-water
=
Standaard Pakket Grondwater omvat AS3000 voorbehandeling zware metalen,
vluchtige aromaten (incl. naftaleen), chloorhoudende oplosmiddelen,
chloorbenzenen, minerale olie, styreen en bromoform;
Zware metalen
=
barium (Ba)/cadmium (Cd)/Cobalt(Co)/koper (Cu)/lood (Pb)/nikkel (Ni)/zink
(Zn)/Molybdeen (Mo)/kwik(Hg);
Vluchtige aromaten=
Benzeen (B), Tolueen (T), Ethylbenzeen (E), Xylenen (X), Naftaleen (N)
Styreen (S) (BTEXNS);
PCB
=
Polychloorbifenylen;
PAK
=
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen;
VOH
=
Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen.
Bromoform
=
Tribroommethaan
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NEN-5707
Het uitgezeefde materiaal, fractie <20 mm, is onderzocht volgens NEN 5707 (asbest in de fijne fractie).
In totaal zijn drie grondmengmonsters van de fractie <20 mm geanalyseerd op het gehalte asbest.
In onderstaande tabel 4.2 wordt de samenstelling van de grondmonsters, de monsternamediepte en de
uitgevoerde analyses weergegeven.
Er zijn geen verzamel materiaalmonsters geanalyseerd op het gehalte asbest.
tabel 4.2 analyse-schema
monstercode

inspectiegat

diepte (m-mv)

zintuiglijke
waarneming

analysepakket

G1 t/m G5

0.0-0.5 m-mv

-

asbest (NEN5707)

grond

M1:G1 t/m G5

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

Toetsingscriteria

grond en grondwater (NEN-5740)
Om de kwaliteit van de bodem en de mate van verontreiniging te kunnen beoordelen, zijn de
analyseresultaten van grondmonsters getoetst aan de geldende toetsingswaarden;
1) de achtergrondwaarde (AW-2000) zoals opgenomen in bijlage B van “de Regeling
Bodemkwaliteit” (Staatscourant 22335, 02 november 2012) (literatuur 5)
2) de interventiewaarde zoals opgenomen in tabel 1 van “de Circulaire Bodemsanering”,
(Staatscourant 16675, 27 juni 2013) (literatuur 6)
De toetsing van de meetresultaten is uitgevoerd middels BoToVa, de Bodem Toets Validatie Service van
de overheid voor grond, grondwater en waterbodem. BoTova gaat uit van het wettelijk kader dat per 1 juli
2013 van kracht is.
In de BoToVa toetsing worden de meetwaarden gecorrigeerd/teruggerekend voor de “standaard bodem”
(humus=10% en lutum=25%).
Generiek toetsingskader
Voor de beoordeling van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters wordt gebruik
gemaakt van de achtergrondwaarden grond zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit, de
streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater zoals opgenomen in de
Circulaire bodemsanering.
Achtergrondwaarde (AW-2000):
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft de kwaliteit weer die 'van nature' voorkomt in de bodem van
natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door
lokale verontreinigingsbronnen.
De achtergrondwaarden zijn opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit en zijn gebaseerd
op het onderzoek ‘Achtergrondwaarden 2000’. Hierin zijn gehalten vastgesteld van
een groot aantal stoffen in bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland.
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft het niveau aan waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit.
Bij overschrijding van de achtergrondwaarde is er sprake van bodemverontreiniging.
Tussenwaarde/bodemindex-waarde >0.5:
De gemiddelde waarde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde (S+I)/2, hierna te noemen
'tussenwaarde'(T), wordt gehanteerd om aan te geven dat bij overschrijding de kans aanwezig is dat er
sprake is van een ernstige verontreiniging, ofwel dat nader onderzoek noodzakelijk is.
De tussenwaarde heeft geen wettelijke status maar is een indicatieniveau voor het uitvoeren van
aanvullend onderzoek. De tussenwaarde geeft het concentratieniveau aan waarboven onder bepaalde
omstandigheden risico’s voor mens en milieu aan de orde kunnen zijn. De tussenwaarde is zodoende
een indicatiewaarde voor nader onderzoek.
Bij overschrijding van de T-waarde of bodemindex waarde (>0.5) dient aanvullend/nader
bodemonderzoek in overweging genomen te worden.
Een nader onderzoek wordt uitgevoerd indien er een vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstig
geval van bodemverontreiniging.
Interventiewaarde:
De interventiewaarde (I) geeft aan dat bij overschrijding van deze waarde de functionele eigenschappen
die de bodem heeft voor mens, plant en dier ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd.
Is er sprake van een ernstige bodemverontreiniging en wordt de interventiewaarde in meer dan
3
3
25 m grond of 100 m grondwater (bodemvolume) overschreden, dan kan er noodzaak zijn tot sanering.
De saneringsurgentie wordt bepaald door blootstellingsrisico's van mens, dier en plant en de
verspreidingsrisico's van de betreffende stoffen (actuele risico’s).
De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de volksgezondheid en het milieu (onderzoek
RIVM).
Bij de beoordeling van bodemverontreiniging aan de hand van de genoemde toetsingswaarden spelen
nog een aantal aspecten een rol. Rekening dient te worden gehouden met het feit dat de mobiliteit van
stoffen in de bodem en daardoor de verspreiding van stoffen afhankelijk is van diverse
bodemkenmerken. Daarnaast speelt de bestemming en het gebruik van de locatie in de huidige situatie
alsmede de toekomstige situatie, een grote rol bij de beoordeling van de risico's voor het milieu.
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asbest in grond (NEN-5707)
In een brief van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan de
voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal [ref: BWL/2004000321] van 3 maart 2004 is
bepaald dat:
● de interventiewaarde voor asbest in bodem, grond en baggerspecie van 100 mg/kg gewogen
(serpentijnasbest concentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) bedraagt;
● de hergebruikswaarde voor de toepassing en het hergebruik van alle asbest bevattende
materialen (incl. grond, baggerspecie en puin(granulaat) van 100 mg/kg gewogen
(serpentijnasbest concentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) bedraagt.
Naar aanleiding van de Beleidsbrief Bodem (TK 24 december 2003, 28 663 en 28 199, nr. 13) de
Beleidsbrief asbest in bodem, grond en puin(granulaat) (TK 3 maart 2004, 28 663 en 28 199, nr. 15) is
een toetsingskader beschreven voor de beoordeling van de milieukwaliteit van bodem en puin met
betrekking tot asbest. Dit toetsingskader is opgenomen als bijlage 3 in de Circulaire bodemsanering
2009 (gewijzigd per 3 april 2012, stc. Nr. 6563).
Per 24 februari 2000 is asbest opgenomen in de "Circulaire streefwaarden en interventiewaarden
bodemsanering", opgesteld door het Ministerie van VROM. Door het opnemen van asbest in deze
circulaire wordt de Wet Bodembescherming (Wbb) van toepassing verklaard op een met
asbest verontreinigde bodem.
Zowel in de Regeling bodemkwaliteit als in de circulaire wordt de interventiewaarde resp. maximale
waarde vastgesteld op 100 mg/kg gewogen asbest.
Aangezien de interventiewaarde op een niveau ligt waarbij sprake is van een verwaarloosbaar risico
wordt daarom getoetst aan de interventiewaarde.
Voor het berekenen van een gewogen concentratie wordt de concentratie aan serpentijn asbest
opgeteld bij 10 maal de concentratie aan amfibole asbest. Voor asbest in grond, baggerspecie en
puin(granulaat) is geen streefwaarde opgesteld.
Per 1 maart 2003 is de hergebruiksnorm voor toepassing en hergebruik van grond, baggerspecie
en puin(granulaat) verontreinigd met asbest herzien. De hergebruiksnorm is vastgesteld op een
gewogen concentratie van 100 mg/kg. Ten aanzien van de mate van verontreiniging kan formeel alleen
aan de (gewogen) interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. worden getoetst.
Bijlage 3 van de circulaire bodemsanering 2009 (saneringscriterium, protocol asbest) geeft aan, dat
indien gemiddeld meer dan 100 mg / kg d.s. gewogen asbest in de verdachte bodemlaag is gemeten, er
sprake is van een ernstige bodemverontreiniging ongeacht het volume waarin deze verontreiniging is
aangetroffen. Nadat de verontreiniging is ingekaderd is echter de gemiddelde concentratie asbest per
deellocatie of verdachte locatie bepalend voor de ernst en de omvang van de verontreiniging volgens de
circulaire. Indien de concentratie asbest meer dan 100 mg/ kg d.s. bedraagt dient een risicobeoordeling
te worden uitgevoerd om te bepalen of er onaanvaardbare risico’s zijn.
Van de bodemlagen waarin zintuiglijk asbesthoudende materialen zijn aangetroffen in de fractie >16-20
mm is een berekening gemaakt van de asbestconcentratie. Hiertoe is gebruik gemaakt van de
navolgende formule:
Cmi=∑ (Mk x %k,I /100) / V x Ns x ds
waarin:
V (in dm3) : volume (V) van de sleuf of het gegraven gat.
Mk (in mg) : massa van de verzamelde asbesthoudende materialen van het type "k" (bijvoorbeeld
asbestplaatjes).
%k,i : gemiddeld % van asbestsoort "i" (bijv. chrysotiel) in de verzamelde asbesthoudende materialen
van type "k".
Ns (in kg/dm3) : stortgewicht van de grond/puin.
ds : percentage droge stof
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Indien sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging dient het bepalen van het
wettelijk voorgeschreven uiterste tijdstip van saneren (spoedeisendheid) te worden vastgesteld.
Het voornoemde is schematisch weergegeven in de Circulaire bodemsanering 2009 d.d. 3 april
2012, bijlage 3: Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem, Protocol Asbest. Hiermee kan
stapsgewijs worden bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s ten gevolge van de
aanwezigheid van een bodemverontreiniging met asbest.
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4.3

Analyseresultaten en interpretatie

In deze paragraaf zijn de resultaten van de chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters,
gerelateerd aan toetsingswaarden, weergegeven in tabelvorm. Na elke tabel worden de
onderzoeksresultaten besproken.
In bijlage 4 zijn van alle uitgevoerde analyses de analysecertificaten van SGS BV en Search BV
opgenomen.
4.3.1 Milieuhygiënische kwaliteit grond
boven- en ondergrond (0.0-2.0 m-mv)
In tabel 4.3 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de
toetsingswaarde.
tabel 4.3: gemeten gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Beoordeling kw aliteit van grond volgens Wbb in het kader van WBB
(BoToVa toetsing T.12 versie 3.0.0 is uitgevoerd op 10 november 2017 om 15:26)
Monster ID
Klant Ref.
Bodemtraject (m-mv)
Bodemtype
Zintuiglijke w aarnemingen
BoToVa Monster Conclusie

GP17-25238.001
17-M8226
0.0-0.5

GP17-25238.002
17-M8226
0.3-0.5

Overschrijding AW

Voldoet aan AW
MaxBI:0,0

Parameter
Toetsingsw aarden
Algem een
Eenheid
AW
TW
IW
BW 1
BTV 1
SGS 1
BW 2
Korrelgroottefractie
%
10
3,0
Droge stof
% m/m
79
-87
Organisch stof
%
3,9
1,4
1. Metalen
barium (Ba)
mg/kg
–
87
-79
cadmium (Cd)
mg/kg
0,6
6,8
13
0,53
≤AW
0,24
kobalt (Co)
mg/kg
15
102,5
190
11
≤AW
6,7
koper (Cu)
mg/kg
40
115
190
29
≤AW
14
kw ik (Hg)
mg/kg
0,15
18,08
36
1,1
Ind
0,0
0,049
lood (Pb)
mg/kg
50
290
530
29
≤AW
11
molybdeen (Mo)
mg/kg
1.5*
95,75
190
1,1
≤AW
1,1
nikkel (Ni)
mg/kg
35
67,5
100
26
≤AW
22
zink (Zn)
mg/kg
140
430
720
127
≤AW
63
4. Polycyclische arom atische koolw aterstoffen (PAK’s)
naftaleen
mg/kg
–
0,035
0,035
fenantreen
mg/kg
–
0,035
0,035
antraceen
mg/kg
–
0,035
0,035
fluorantheen
mg/kg
–
0,051
0,035
chryseen
mg/kg
–
0,035
0,035
benzo(a)antraceen
mg/kg
–
0,035
0,035
benzo(a)pyreen
mg/kg
–
0,035
0,035
benzo(k)fluorantheen
mg/kg
–
0,035
0,035
indeno(1,2,3cd)pyreen
mg/kg
–
0,035
0,035
benzo(ghi)peryleen
mg/kg
–
0,035
0,035
PAK’s (som 10)
mg/kg
1,5
20,75
40
0,37
≤AW
0,35
5. Gechloreerde koolw aterstoffen
e. overige gechloreerde koolw aterstoffen
PCB 28
ug/kg
1,8
3,5
PCB 52
ug/kg
1,8
3,5
PCB 101
ug/kg
1,8
3,5
PCB 118
ug/kg
1,8
3,5
PCB 138
ug/kg
1,8
3,5
PCB 153
ug/kg
1,8
3,5
PCB 180
ug/kg
1,8
3,5
PCB’s (som 7)
ug/kg
20
510
1000
13
≤AW
25
7. Overige stoffen
minerale olie
mg/kg
190
2595
5000
36
≤AW
70
MonsterID
Monsterom schrijving
GP17-25238.001
MM1: MM1, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-40, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-30, 07: 0-50, 08: 0-50
GP17-25238.002
MM2: MM2, 03: 40-50, 06: 30-50
GP17-25238.003
MM3: MM3, 01: 90-140, 01: 140-190, 02: 100-150, 02: 150-200
Legenda's
AW: Achtergrondw aarde; TW: Tussenw aarde; IW: Interventiew aarde
BW n: Botova Berekende Waarde; BTV n: Botova conclusie; SGS n: SGS toevoeging
--: Geen toetsoordeel mogelijk; ≤AW: <= Achtergrondw aarde; Ind: Industrie; Won: Wonen
Additionele Info
Als de BW w aarde in groen is afgedrukt betreft dit een w aarde kleiner dan de officiele rapportage grens
SGS n bevat de BodemIndex, BI = (BW-AW)/(IW-AW). Als AW=IW: #DIV/0
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GP17-25238.003
17-M8226
0.9-2.0

Voldoet aan AW
MaxBI:0,0

BTV 2
--

SGS 2

MaxBI:0,0
BW 3
9,7
72
2,9

BTV 3

SGS 3

--

-≤AW
≤AW
≤AW
≤AW
≤AW
≤AW
≤AW
≤AW

28
0,21
4,0
10
0,044
24
1,1
5,0
23

-≤AW
≤AW
≤AW
≤AW
≤AW
≤AW
≤AW
≤AW

≤AW

0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,35

≤AW

≤AW

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

≤AW

≤AW

48

≤AW

24
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interpretatie onderzoeksresultaten grond
bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Bovengrondmengmonster MM1 (boring 1 t/m 8) bevat een verhoogd gehalte kwik (zware metalen) t.o.v.
de achtergrondwaarde.
Het verhoogd gemeten gehalte kwik (zware metalen) in het bovengrondmengmonster MM1 overschrijdt
de achtergrondwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex waarde
(>0.5 m-mv) wordt in dit geval in het onderzochte bovengrondmengmonster MM1 niet overschreden.
Voor de toetsing van de bodemkwaliteit kan naast de toetsing aan de achtergrondwaarde en de
interventiewaarde gebruik worden gemaakt van de functienormen uit het Besluit bodemkwaliteit. Deze
toetsing is niet wettelijk verplicht maar wordt wel aanbevolen. In het Besluit bodemkwaliteit zijn twee
bodemfuncties opgenomen, namelijk de bodemfunctie ‘industrie’ en de bodemfunctie ‘wonen’.
Voor een bouwwerk dat als verblijfsruimte in gebruik wordt genomen, vindt toetsing plaats aan de
kwaliteitseisen die horen bij de bodemfunctie ‘wonen’.
In de normstelling zijn verschillende typen risico’s meegewogen, waaronder de kans op een effect op de
gezondheid van mensen (humane risico-index). Deze grens ligt beduidend lager dan het niveau van
onacceptabele risico’s wat de basis vormt voor de risicobeoordeling in het kader van de Wet
bodembescherming. Vandaar dat de normen voor de functie wonen in het Besluit bodemkwaliteit lager
liggen dan de Interventiewaarden van de Wet bodembescherming. Echter, een overschrijding van deze
normen alleen leidt meestal niet tot aanhouding van de bouwvergunning. Daarentegen kan de gemeente
wel besluiten de bouwvergunning te verlenen onder voorwaarden. Dit kunnen eenvoudige maatregelen
of gebruiksbeperkingen zijn.
Voor de toetsing van de onderzoeksresultaten aan het Besluit bodemkwaliteit wordt gebruik gemaakt
van het programma Risicotoolbox. Dit programma toetst of er sprake is van humane of ecologische
risico’s. Het gaat hierbij uitsluitend om de toetsing van de grondanalyses aan de ‘humane risico-index’.
Op basis van berekening van het gemeten gehalte kwik in het bovengrondmonster MM1 m.b.v. de
webapplicatie RisicotoolboxBodem.nl geldt bij het gebruik wonen met tuin een humane risicoindex <1.
De risico-index (RI) wordt telkens berekend door de lokaal berekende waarde te delen door de landelijk
beleidsmatig vastgestelde risicogrenswaarde.
Een Risico (RI) Index is een beleidsmatige indicator:
- een waarde kleiner dan 1 (RI < 1) betekent dat de beleidsmatige grenswaarde niet overschreden wordt;
- een waarde groter dan 1 (RI > 1) betekent dat de beleidsmatige grenswaarde overschreden wordt, en
dat er potentieel problemen voor de beoordeelde vorm van bodemgebruik kunnen zijn.
Indien gekozen wordt voor een gemiddeld ecologisch beschermingsniveau geldt t.a.v. het gehalte kwik
in het bovengrondmengmonster MM1 een ecologische risicoindex <1.
Het verhoogd gemeten gehalte kwik (zware metalen) in het bovengrondmengmonster MM1 is op basis
van zintuiglijke waarnemingen niet te relateren aan evt. zintuiglijk waargenomen bodemvreemde
bijmengingen in het monstermateriaal.
In gebieden welke reeds langere tijd door de mens in gebruik zijn (o.a. langdurige bewoning of menselijk
gebruik) worden vaker verhoogde gehalten aan o.a. zware metalen in de grond gemeten. In algemene
zin wordt opgemerkt dat antropogene beïnvloeding van een locatie in de meeste gevallen een negatief
effect heeft op de kwaliteit van de bodem.
Opgemerkt wordt dat op basis van het voorgaande bodemonderzoek (04-2015) in de bovengrond
eveneens verhoogde gehalten kwik t.o.v. de achtergrondwaarde werden gemeten.
De overige onderzochte stoffen zijn in het bovengrondmengmonster MM1 niet verhoogd gemeten t.o.v.
de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
Bovengrondmengmonster MM2 (boring 3+6) (zandlaag) bevat geen van de onderzochte stoffen niet
verhoogd gemeten t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
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ondergrond (0.9-2.0 m-mv)
Ondergrondmengmonster MM3 (boring 1+2) bevat geen van de onderzochte stoffen niet verhoogd
gemeten t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

Opmerking:
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de
Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter vanuit worden gegaan
dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000).
Op basis van de circulaire bodemsanering 2009 zijn de toetsingswaarden voor barium (zware metalen) tijdelijk
ingetrokken. Indien er op een locatie sprake is van een antropogene bron kan het gemeten gehalte barium
indicatief worden getoetst aan de voormalige interventiewaarde.
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4.3.2 Milieuhygiënische kwaliteit grondwater
In de tabel 4.4 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de
toetsingswaarde.
tabel 4.4 gemeten gehaltes (µg/l) in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Beoordeling kw aliteit van grondw ater volgens Wbb in het kader van WBB
(BoToVa toetsing T.13 versie 2.0.0 is uitgevoerd op 10 november 2017 om 15:36)
Monster ID
GP17-28065.001
Klant Ref .
17-M8226
Peilbuis (f ilterstelling)
2.0-3.0
Ec-veld en pH-veld
grondw aterstand
BoToVa Monster Conclusie
Overschrijding SW
MaxBI:0,4
Parameter
Toetsingsw aarden
1. Metalen
Eenheid
SW
TW
IW
BW 1
BTV 1
SGS 1
barium (Ba)
ug/l
50
337,5
625
270
>SW
0,4
cadmium (Cd)
ug/l
0,4
3,2
6
0,31
≤SW
kobalt (Co)
ug/l
20
60
100
14
≤SW
koper (Cu)
ug/l
15
45
75
7,4
≤SW
kw ik (Hg)
ug/l
0,05
0,175
0,3
0,035
≤SW
lood (Pb)
ug/l
15
45
75
1,4
≤SW
molybdeen (Mo)
ug/l
5
152,5
300
2,7
≤SW
nikkel (Ni)
ug/l
15
45
75
27
>SW
0,2
zink (Zn)
ug/l
65
432,5
800
81
>SW
0,0
3. Arom atische stoffen
benzeen
ug/l
0,2
15,1
30
0,14
≤SW
ethylbenzeen
ug/l
4
77
150
0,14
≤SW
tolueen
ug/l
7
503,5
1000
0,14
≤SW
1,2-xyleen
ug/l
0,070
som 1,3- en 1,4-xyleen
ug/l
0,14
xylenen (som)
ug/l
0,2
35,1
70
0,21
≤SW
styreen (vinylbenzeen)
ug/l
6
153
300
0,14
≤SW
isopropylbenzeen (cumeen)
ug/l
0,21
-aromatische oplosmiddelen (som)
ug/l
[150]
0,98
-4. Polycyclische arom atische koolw aterstoffen (PAK’s)
naf taleen
ug/l
0,01
35,005
70
0,014
≤SW
PAK’s (som 10)
DIMSLS
1
0,00020
(para!)
5. Gechloreerde koolw aterstoffen
a. (vluchtige) chloorkoolw aterstoffen
monochlooretheen (vinylchloride)
ug/l
0,01
2,505
5
0,14
≤SW
dichloormethaan
ug/l
0,01
500,005
1000
0,14
≤SW
1,1-dichloorethaan
ug/l
7
453,5
900
0,14
≤SW
1,2-dichloorethaan
ug/l
7
203,5
400
0,14
≤SW
1,1-dichlooretheen
ug/l
0,01
5,005
10
0,070
≤SW
cis-1,2-dichlooretheen
ug/l
0,070
trans-1,2-dichlooretheen
ug/l
0,070
1,2-dichlooretheen (som)
ug/l
0,01
10,005
20
0,14
≤SW
1,1-dichloorpropaan
ug/l
0,14
1,2-dichloorpropaan
ug/l
0,14
1,3-dichloorpropaan
ug/l
0,14
dichloorpropanen (som)
ug/l
0,8
40,4
80
0,42
≤SW
trichloormethaan (chlorof orm)
ug/l
6
203
400
0,14
≤SW
1,1,1-trichloorethaan
ug/l
0,01
150,005
300
0,070
≤SW
1,1,2-trichloorethaan
ug/l
0,01
65,005
130
0,070
≤SW
trichlooretheen (Tri)
ug/l
24
262
500
0,14
≤SW
tetrachloormethaan (Tetra)
ug/l
0,01
5,005
10
0,070
≤SW
tetrachlooretheen (Per)
ug/l
0,01
20,005
40
0,070
≤SW
7. Overige stoffen
minerale olie
ug/l
50
325
600
35
≤SW
tribroommethaan (bromof orm)
ug/l
–
315
630
0,14
-0,0
MonsterID
Monsterom schrijving
GP17-28065.001
Pb 1: Pb 1, 01-1: 200-300
Legenda's
SW: Streef w aarde; TW: Tussenw aarde; IW: Interventiew aarde
BW n: Botova Berekende Waarde; BTV n: Botova conclusie; SGS n: SGS toevoeging
--: Geen toetsoordeel mogelijk; >SW: > Streef w aarde; ≤SW: <= Streef w aarde
para!: Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somf ractie
Additionele Info
Als de BW w aarde in groen is af gedrukt betref t dit een w aarde kleiner dan de of f iciele rapportage grens
SGS n bevat de BodemIndex, BI = (BW-AW)/(IW-AW). Als AW=IW: #DIV/0
Als w aarde in kolom IW is af gedrukt met [] dan betref t dit een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging
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interpretatie resultaten grondwater
peilbuis 1 (2.0-3.0 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium, nikkel en zink (zware
metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde.
De verhoogd gemeten gehalten barium, nikkel en zink (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van
peilbuis 1 overschrijden de streefwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) wordt in
deze gevallen niet benaderd.
Ten aanzien van het voorkomen van verhoogde gehaltes zware metalen in het freatisch grondwater kan
worden opgemerkt dat dergelijke verhoogde gehaltes op tal van onverdachte locaties in Nederland
regelmatig voorkomen. De gehaltes worden vaak in verhoogde mate aangetoond zonder dat daarbij
sprake is van een verontreinigingsbron. De verhoogde gehaltes zware metalen kunnen o.a. worden
veroorzaakt door wisselende milieuomstandigheden in de bodem alsmede door diverse
bodemprocessen. Zo kan het onvoldoende herstelde evenwicht tussen grond en grondwater ten tijde
van de bemonstering een mogelijke oorzaak zijn van het verhoogd voorkomen van zware metalen.
Deels kunnen zware metalen van nature, door uitloging uit sedimenten, afhankelijk van het
redoxpotentiaal, in verhoogde mate in het grondwater voorkomen, het betreft in deze gevallen natuurlijk
verhoogde achtergrondwaarden.
De overige onderzochte stoffen zijn in het grondwater t.p.v. peilbuis 1 niet verhoogd gemeten t.o.v. de
streefwaarde en/of detectiewaarde.

Opmerking:
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de
Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter van uit worden gegaan
dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000), e.e.a. geldt voor de gecorrigeerde som 1,2-dichlooretheen,
gecorrigeerde som dichloorpropaan en som xylenen.
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4.3.3 Asbest in grond
In deze paragraaf zijn de resultaten van de chemische analyses van de grondmonsters, gerelateerd aan
toetsingswaarden weergegeven in tabelvorm. Na elke tabel worden de onderzoeksresultaten besproken.
In bijlage 4 zijn van alle uitgevoerde analyses de analysecertificaten van Search BV opgenomen.
De totale concentratie aan asbest per inspectiegat wordt conform NEN-5707 bepaald door de
concentratie visueel zichtbaar asbest in de grove zeeffractie (fractie >20 mm) te sommeren met de
concentratie visueel niet zichtbaar asbest in de fijne zeeffractie (fractie <20 mm).
Door het gewicht te bepalen van de evt. handmatig verzamelde asbesthoudende materialen en dit te
delen door de massa (inhoud / soortelijk gewicht) van het betreffende inspectiegat wordt de concentratie
asbestverdacht materiaal in het inspectiegat bepaald. Deze concentratie moet echter nog worden
gecorrigeerd voor het percentage asbest in de materiaalmonsters dat door het laboratorium is bepaald.
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen is in het onderzochte materiaal uit de inspectiegaten G1 t/m
G5 in de fractie <20 mm geen asbestverdachte materialen waargenomen.
De analyseresultaten van de grondmengmonsters zijn samen met de interpretatie opgenomen in de
tabellen 4.5 en 4.6.
tabel 4.5: resultaten asbestanalyses grondmengmonsters uit de fractie <20 mm
inspectiegat

monstercode

diepte

gewogen asbestconcentratie < 20 mm

in m-mv

serpentijn
crysotiel

amfibool
amosiet

asbest (gewogen)

crocidoliet

mg/kg

M1:
0.0-0.5
<0.9
G1 t/m G5
(bouwvlak)
Op de analysecertificaten staan de bovengrenzen van de analyses vermeld. Deze gelden als
detectiegrenzen en zijn qua hoogte afhankelijk van de onderzochte monstervolumes en de samenstelling
van de monsters.
G1 t/m G5 (grond)

tabel 4.7: Overschrijdingstabel resultaten totaal asbestanalyses
gat
(m-mv)

G1 t/m G5
(0.0-0.5)

Berekende asbestconcentratie
(fractie > 20 mm)
mg/kg d.s. (gewogen)
gem.
ondergrens
bovengrens
conc.

Asbestconcentratie
(fractie < 20 mm)
mg/kg d.s. (gewogen)
gem.
ondergrens
conc.

0

<0.9

0

0

-

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

gem.
conc.

ondergrens

bovengrens

-

<0.9
(-)

-

-

toelichting
* =gehalte is indicatief van betreffend monster is de fractie <20 mm niet onderzocht
** = de maaiveldinspectie is indicatief, het maaiveld kon slechts beperkt worden geïnspecteerd
- =geen asbest aangetoond (concentratie beneden of gelijk aan de bepalingsgrens)
+/- =concentratie boven de bepalingsgrens en beneden of gelijk aan de interventiewaarde: licht verhoogd
+ =concentratie boven de interventiewaarde: sterk verhoogd
n.o = niet onderzocht
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interpretatie resultaten
maaiveld (toplaag) (0.0-0.02 m-mv)
Op basis van de visuele locatie-inspectie is op het maaiveld geen asbest verdacht materiaal
aangetroffen.
bovengrond (0.02-0.5 m-mv)
Ter plaatse van de inspectiegaten G1 t/m G5 is in de uitgegraven grond (bovengrond) in de fractie >20
mm zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal waargenomen.
In het geanalyseerde grondmengmonster (zeeffractie < 20 mm) van de inspectiegaten G1 t/m G5 (laag
0.0-0.5 m-mv) uit de bovengrond is geen verhoogd gemiddeld gewogen concentratie asbest gemeten
boven de detectiegrens gemeten.
Het totale gemiddeld gewogen gehalte asbest (fractie <20 mm + fractie >20 mm) in de inspectiegaten
G1 t/m G5 bedragen <0.9 mg /kg d.s en zijn daarmee niet verhoogd t.o.v. restconcentratienorm /
interventiewaarde (100 mg/kg d.s) voor asbest.
Het materiaal uit de inspectiegaten G1 t/m G5 is niet aantoonbaar verontreinigd met asbest.

ondergrond (0.5-2.0 m-mv)
fractie >20 mm
Op basis van de uitgevoerde inspectie van het opgeboorde materiaal uit inspectiegat G1 en G2
zijn vanaf ca. 0.5 m-mv visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen.
fractie <20 mm
Van de ondergrond zijn in deze fase van het onderzoek geen grondmonsters geanalyseerd op de fractie
<20 mm. Omdat geen asbestverdacht materiaal (met fractie > 20 mm) in de ondergrond is aangetroffen
is de verwachting dat er geen asbest met fractie < 20 mm in de ondergrond aanwezig is.
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5

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend milieukundig bodemonderzoek worden de
volgende conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan
5.1

verkennend milieukundig bodemonderzoek NEN 5740

grond
bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Bovengrondmengmonster MM1 (boring 1 t/m 8) bevat een verhoogd gehalte kwik (zware metalen) t.o.v.
de achtergrondwaarde.
Het verhoogd gemeten gehalte kwik (zware metalen) in het bovengrondmengmonster MM1 overschrijdt
de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindexwaarde (>0.5) niet.
Daarnaast geldt voor het gemeten gehalte zink in het bovengrondmengmonster MM1 bij het gebruik
wonen met tuin een humane risicoindex <1.
Het verhoogd gemeten gehalte kwik (zware metalen) in het bovengrondmengmonster MM1 geeft uit
milieuhygiënische overweging, naar onze mening, geen directe aanleiding tot het instellen van
aanvullend onderzoek.
Bovengrondmengmonster MM2 (boring 3+6) (zandlaag) bevat geen van de onderzochte stoffen niet
verhoogd gemeten t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
ondergrond (0.9-2.0 m-mv)
Ondergrondmengmonster MM3 (boring 1+2) bevat geen van de onderzochte stoffen niet verhoogd
gemeten t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

grondwater
peilbuis 1 (2.0-3.0 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium, nikkel en zink (zware
metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde.
De verhoogd gemeten gehalten barium, nikkel en zink (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van
peilbuis 1 overschrijden de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) niet en geven daardoor uit
milieuhygiënische overweging, naar onze mening, geen directe aanleiding tot het instellen van
aanvullend onderzoek.

Toetsing hypothese
Op basis van de vooraf in paragraaf 2.4 gestelde hypothese is de onderzoekslocatie in eerste aanleg als
milieuhygiënisch onverdacht aangemerkt.
Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de locatie niet geheel vrij is
van bodemverontreiniging.
De bovengrond en het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie bevat plaatselijk
verhoogde gehalten t.o.v. de achtergrondwaarde resp. de streefwaarde. De plaatselijk verhoogd
gemeten chemische verontreinigingen overschrijden de tussenwaarde niet en geven daardoor geen
formele aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek.
De onderzoeksresultaten stemmen niet geheel overeen met de gestelde hypothese, de vooraf gestelde
hypothese “onverdacht” dient formeel verworpen te worden. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat
er beïnvloeding van de bodemkwaliteit heeft plaatsgevonden.
Op basis van de chemische onderzoeksresultaten t.p.v. het onderzochte deel van de locatie zijn er uit
milieuhygiënische overwegingen in relatie tot de bodemkwaliteit, naar onze mening, geen
belemmeringen ten aanzien de beoogde nieuwbouw van een woning op de onderzoekslocatie.
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5.2

verkennend onderzoek asbest in grond NEN 5707

maaiveld (toplaag) (0.0-0.02 m-mv)
Op basis van de visuele locatie-inspectie is op het maaiveld geen asbest verdacht materiaal
aangetroffen.
bovengrond (0.02-0.5 m-mv)
Ter plaatse van de inspectiegaten G1 t/m G5 is in de uitgegraven grond (bovengrond) in de fractie >20
mm zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal waargenomen.
In het geanalyseerde grondmengmonster (zeeffractie < 20 mm) van de inspectiegaten G1 t/m G5 (laag
0.0-0.5 m-mv) uit de bovengrond is geen verhoogd gemiddeld gewogen concentratie asbest gemeten
boven de detectiegrens gemeten.
Het totale gemiddeld gewogen gehalte asbest (fractie <20 mm + fractie >20 mm) in de inspectiegaten
G1 t/m G5 bedragen <0.9 mg /kg ds. en zijn daarmee niet verhoogd t.o.v. restconcentratienorm /
interventiewaarde (100 mg/kg ds.) voor asbest.
Het materiaal uit de inspectiegaten G1 t/m G5 is niet aantoonbaar verontreinigd met asbest.
ondergrond (0.5-2.0 m-mv)
fractie >20 mm
Op basis van de uitgevoerde inspectie van het opgeboorde materiaal uit inspectiegat G1 en G2
zijn vanaf ca. 0.5 m-mv visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen.
fractie <20 mm
Van de ondergrond zijn in deze fase van het onderzoek geen grondmonsters geanalyseerd op de fractie
<20 mm. Omdat geen asbestverdacht materiaal (met fractie > 20 mm) in de ondergrond is aangetroffen
is de verwachting dat er geen asbest met fractie < 20 mm in de ondergrond aanwezig is.

Toetsing hypothese
Op basis van de vooraf in paragraaf 2.4 gestelde hypothese is de onderzoekslocatie in eerste aanleg als
verdacht voor asbest aangemerkt.
Uit het onderzoek is gebleken dat de bovengrond t.p.v. de inspectiegaten G1 t/m G5 niet aantoonbaar
verontreinigd is met asbest.
Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de vooraf gestelde onderzoekshypothese “verdacht” voor
de inspectiegaten G1 t/m G5 niet aanvaard.

Afwijkingen in de werkzaamheden
Er hebben bij de uitvoering van veldwerkzaamheden geen afwijkingen plaatsgevonden t.o.v. de
geldende protocollen BRL SIKB 2001, 2002 en 2108.
Er hebben bij de uitvoering van analysewerkzaamheden geen afwijkingen plaatsgevonden t.o.v. de
geldende protocollen AS3000 en/of overige geldende analysemethoden.
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Aanbevelingen
Indien de grond ontgraven gaat worden, bijvoorbeeld ten behoeve van bouwwerkzaamheden, is het
Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Middels het Besluit is het mogelijk om door het lokaal bevoegd
gezag lokale maximale bodemgebruikswaarden vast te stellen, of om deze bodemgebruikswaarden te
conformeren aan de maximale waarden uit het (landelijke) generieke model.
Bij toetsing van de onderzoeksresultaten aan het generieke model wordt de indicatie verkregen
dat de bovengrond (bovengrondmengmonster MM1) mogelijk geschikt is als toepassing grond met
bodemkwaliteitsklasse “industrie”' en als zodanig beperkt toepasbaar is.
Opgemerkt wordt dat verwerking van grond met de bodemkwaliteitsklasse “industrie” meer kosten met
zich meebrengt dan de afvoer van schone grond.
Volledige duidelijkheid omtrent de bodemkwaliteitsklasse van vrijkomende grond wordt pas verkregen op
basis van een partijkeuring conform het Besluit Bodemkwaliteit.
Opgemerkt dient te worden dat de vertaalslag van verkennend bodemonderzoek naar hergebruik van
grond volgens het Besluit Bodemkwaliteit, veelal, niet mogelijk is. In de meeste gevallen zijn aanvullende
gegevens noodzakelijk, het bevoegd gezag (de gemeente waarin de grond wordt toegepast) kan hier
uitsluitsel over geven.
Indien het noodzakelijk is dat er grond afgevoerd moet worden van de locatie zal er een melding
grondverzet gedaan moeten worden via het landelijk meldpunt: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.
Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in hoeverre de
grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt.
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Algemeen/opmerkingen/betrouwbaarheid/uitsluitingen
Het onderhavige onderzoek heeft betrekking gehad op een deel van het perceel gelegen aan de
Neushoornweg nr. 30 te Kraggenburg (zie bijlage 2). Op basis van het onderhavige onderzoek kan
alleen een uitspraak worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van het onderzochte terreindeel (het
beoogde bouwvlak), zie bijlage 2.
Op basis van het onderhavige onderzoek kan geen uitspraak worden gedaan: omtrent de bodemkwaliteit
van niet onderzochte terreindelen, de bodemkwaliteit van niet bekende verdachte terreindelen, de
bodemkwaliteit onder gebouwen en/of gesloten verharding, de bodemkwaliteit van niet verkende
bodemlagen etc.
In algemene zin wordt opgemerkt dat bij analyse van mengmonsters de gehalten in de individuele
deelmonsters van een mengmonster zowel hoger als lager kunnen zijn dan de aangetoonde gehalten in
het betreffende mengmonster. Er kan in gevallen waarbij sprake is van ruime overschrijdingen van de
achtergrondwaarde, gemeten in een mengmonster, niet worden uitgesloten dat individuele deelmonsters
gehalten boven de tussen- of interventiewaarde bevatten.
T.a.v. historische (bodem) informatie van de locatie wordt opgemerkt dat de geraadpleegde bronnen niet
altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is
Sigma Bouw & Milieu afhankelijk van deze bronnen, waardoor Sigma Bouw & Milieu niet kan instaan
voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. Het kan voorkomen dat niet
alle bronnen zijn geraadpleegd, doordat ze niet voorhanden waren. Hierdoor kan informatie ontbreken.
Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde
regelgeving en methoden. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het,
conform de geldende richtlijnen, steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem d.m.v. een
representatief geacht aantal monsters, waardoor het, op basis van de resultaten van een
bodemonderzoek, onmogelijk is om garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische
bodemkwaliteit.
Een verkennend bodemonderzoek geeft nooit volledige zekerheid omtrent de toestand van de bodem ter
plaatse van een locatie. Het onderzoek dient geïnterpreteerd worden als een inschatting van de
verontreinigingssituatie op een bepaald moment. Het is echter op basis van dit onderzoek nooit uit te
sluiten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voorkomen. Het kan op basis van dit onderzoek niet
uitgesloten worden dat zich op de locatie verontreiniging bevindt welke in dit onderzoek niet is
aangetroffen/ontdekt.
Het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is dan ook indicatief en een momentopname. De
resultaten van het onderzoek kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt.
Eventuele toekomstige activiteiten, calamiteiten, sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en/of aanvoer
van grond van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Tijdens werkzaamheden in de
bodem dient men alert te blijven op waarneembare bijzonderheden, die kunnen duiden op eventuele
verontreinigingen
Het onderzoek is gebaseerd op informatie van derden en het verrichten van een beperkt aantal boringen
en analyses, conform de geldende richtlijnen. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle informatie is
verkregen, dan wel dat niet alle afwijkingen in de bodem zijn geconstateerd.
Sigma Bouw & Milieu aanvaardt derhalve op generlei wijze aansprakelijkheid voor de gevolgen/schade
dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade welke voortvloeien uit beslissingen welke
worden genomen op basis van de onderzoeksresultaten van het onderhavige onderzoek als in de
praktijk blijkt dat de verontreinigingssituatie anders is dan in dit onderzoek vermeld.
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GP17-25238.001

GP17-25238.002
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06-10-2017
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Resultaat

X
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Q

Analyse conform AS3000

-

-

X

X

Beschrijving niet maalbare artefacten

-

-

x

x

x

Massa niet maalbare artefacten

g

-

0

0

0
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0.050

0.86

<0.050

<0.050

gew % ds

0.50

3.9

1.4

2.9

Kwik niet vluchtig
Q

[AS3000]

als Hg

[Conform NEN 6961 Analyse NEN-ISO 16772] (A)

Kwik

Organische stof

[Conform NEN 5754]

Organische stof

Metalen

[Conform NEN 6961/NEN 6966 C1] (A)

Q

Barium

mg/kg ds

20

45

23

<20

Q

Cadmium

mg/kg ds

0.20

0.37

<0.20

<0.20

Q

Cobalt

mg/kg ds

3.0

5.7

<3.0

<3.0

Q

Koper

mg/kg ds

5.0

19

7.2

6.3

Q

Lood

mg/kg ds

10

22

<10

18

Q

Molybdeen

mg/kg ds

1.5

<1.5

<1.5

<1.5

Q
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mg/kg ds

4.0

15

8.3

<4.0

Q
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mg/kg ds

20

78

28

<20
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10
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-
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<
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Q

[Conservering SIKB3001 Analyse AS3010 pb.7]

Fractie C-10 - C-12
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5.0

<5.0

<5.0

<5.0

Fractie C-12 - C-22

mg/kg ds

5.0

<5.0

<5.0

<5.0

Fractie C-22 - C-30

mg/kg ds

5.0

9.4

<5.0

<5.0

Fractie C-30 - C-40

mg/kg ds

5.0

8.7

<5.0

<5.0
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mg/kg ds

20

<20

<20

<20

PAK's

[Conservering SIKB3001 Analyse AS3010 pb.6 (NEN 6971, NEN 6976 en NEN 6977)]

Q
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mg/kg ds

0.050

<0.050

<0.050

<0.050

Q
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0.050
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<0.050

<0.050

Q

Antraceen V

mg/kg ds

0.050

<0.050

<0.050

<0.050

Q

Fluoranteen V

mg/kg ds

0.050

0.051

<0.050

<0.050

Q

Benzo[a]antraceen V

mg/kg ds

0.050

<0.050

<0.050

<0.050

Q

Chryseen V

mg/kg ds

0.050

<0.050

<0.050

<0.050

Q

Benzo[k]fluoranteen V

mg/kg ds

0.050

<0.050

<0.050

<0.050

Q

Benzo[a]pyreen V

mg/kg ds

0.050

<0.050

<0.050

<0.050

Q

Benzo[ghi]peryleen V

mg/kg ds

0.050

<0.050

<0.050

<0.050

Q

Indeno[123cd]pyreen V

mg/kg ds

0.050

<0.050

<0.050

<0.050

PCB's

[Conservering SIKB3001 Analyse AS3010 pb.8]

Q

PCB nr. 28

(6)

mg/kg ds

0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

Q

PCB nr. 52

(6)

mg/kg ds

0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

Q

PCB nr.101

(6)

mg/kg ds

0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

Q

PCB nr.118

mg/kg ds

0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

Q

PCB nr.138

mg/kg ds

0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

(6)
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GP17-25238
ANALYSERAPPORT
Monsternummer
Matrix

GP17-25238.001

GP17-25238.002

GP17-25238.003

Grond

Grond

Grond

Bemonsteringsdiepte
Bemonsterd door
Bemonsteringsdatum

OPDRG

OPDRG

OPDRG

04-10-2017

04-10-2017

04-10-2017

Bemonsteringsplaats
06-10-2017

06-10-2017

06-10-2017

RG

Resultaat

Resultaat

Resultaat

Ontvangstdatum Monster
Parameter
PCB's

Eenheid

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

Q

PCB nr.153

(6)

mg/kg ds

0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

Q

PCB nr.180

(6)

mg/kg ds

0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010
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Chromatogram
Sample Name : 1725238001
Sample #: 001
Page 1 of 1
FileName : \\NLOT025\data\Glc\IS-GC34\2017-10\mo-34-1009-019-20171010-075004.raw
Date : 10-10-2017 07:50:16
Method
: Min olie PE
Time of Injection: 09-10-2017 18:38:09
Start Time : 3.50 min
End Time : 15.00 min
Low Point : -53.27 mV
High Point : 1065.43 mV
Scale Factor: 1.0
Plot Offset: -53.27 mV
Plot Scale: 1118.7 mV

Response [mV]
1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

4.0

3.50
3.58
3.67
3.74
3.86
3.96
4.07
4.21

C 10

4.5

4.40
4.48
4.60
4.72
4.84
4.96
5.05
5.16
5.30

5.0

C 12
5.5
6.0
6.5

5.52
5.61
5.68
5.78
5.86
5.97
6.15
6.22
6.31
6.41
6.58

C 14

C 16

7.0

6.86
7.00
7.11
7.27
7.36

C 18

8.0
8.5

7.5

C 22

7.60
7.68
7.77
7.92
8.03

C 24

8.25
8.36
8.44

C 20

C 38

8.64
8.72
8.83
8.91
9.01
9.13
9.23
9.36
9.45
9.51
9.57
9.67
9.81
9.89
9.98
10.07
10.15
10.22
10.38
10.54
10.72

C 40

11.11

C 26
9.0
9.5

Time [min]

C 28
C 30
C 32
10.0

C 34

10.5

C 36

11.0

11.33
11.5

11.57
11.78

12.0

12.04
12.15
12.24

C 44
12.5
13.0

12.54
12.64
12.75
12.88
12.97
13.06
13.14
13.20
13.35
13.41
13.50
13.63
13.71
13.81
13.92
14.10
14.27
14.41
14.47
14.64
14.74
14.83
14.97

13.5
14.0
14.5
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Chromatogram
Sample Name : 1725238002
Sample #: 001
Page 1 of 1
FileName : \\NLOT025\data\Glc\IS-GC34\2017-10\mo-34-1009-020-20171010-075024.raw
Date : 10-10-2017 07:50:36
Method
: Min olie PE
Time of Injection: 09-10-2017 19:01:24
Start Time : 3.50 min
End Time : 15.00 min
Low Point : -53.56 mV
High Point : 1071.15 mV
Scale Factor: 1.0
Plot Offset: -53.56 mV
Plot Scale: 1124.7 mV

Response [mV]
1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0
3.50

3.59

4.0

C 12

3.86
3.97
4.07
4.21
4.30
4.44
4.50
4.60
4.73
4.84
5.00
5.16
5.30

C 14

5.52
5.61
5.68
5.84
5.97

C 10

4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5

6.30
6.43
6.58
6.74
6.87
7.00
7.11
7.27
7.36
7.49
7.59
7.68
7.84
7.92
8.02

C 16

C 18

C 20

8.0

C 22

8.5

C 24

8.26
8.39
8.56
8.65
8.72
8.84
8.96
9.13
9.19

C 26
9.0
9.5

Time [min]

C 28

9.36
9.52
9.58
9.68
9.80
9.87
9.98
10.08
10.23
10.41
10.56
10.73
10.90

C 30
C 32

10.0

C 34

10.5

C 36
C 38

11.0

11.11

C 40

11.33
11.5

11.59

12.0

11.86
12.12
12.25
12.36
12.44
12.59

C 44
12.5
13.0

12.80
12.94
13.05
13.17

13.5

13.39
13.44
13.51
13.57
13.66
13.78
13.92
14.00
14.07
14.20
14.31
14.41
14.55
14.61
14.71
14.81
14.88
14.96

14.0
14.5
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Chromatogram
Sample Name : 1725238003
Sample #: 001
Page 1 of 1
FileName : \\NLOT025\data\Glc\IS-GC34\2017-10\mo-34-1009-021-20171010-075044.raw
Date : 10-10-2017 07:50:56
Method
: Min olie PE
Time of Injection: 09-10-2017 19:24:38
Start Time : 3.50 min
End Time : 15.00 min
Low Point : -53.70 mV
High Point : 1073.95 mV
Scale Factor: 1.0
Plot Offset: -53.70 mV
Plot Scale: 1127.7 mV

Response [mV]
1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

4.0

3.50
3.60
3.68
3.75
3.87
3.97
4.08
4.21
4.35
4.45
4.51
4.61
4.74
4.85
4.94
5.00
5.16
5.22
5.30

C 10

4.5
5.0

C 12
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5

5.52
5.62
5.69
5.79
5.98
6.16
6.31
6.43
6.58
6.74
6.87
7.00
7.11
7.27
7.37
7.43
7.50
7.61
7.77
7.85
7.94
8.01
8.17
8.26
8.40
8.55
8.65
8.74
8.84
9.02
9.13
9.19
9.36
9.52
9.65
9.80
9.90
9.99
10.08
10.16
10.23
10.41
10.57
10.73
10.90

C 14

C 16

C 18

C 20
C 22
C 24

C 26
9.0
9.5

Time [min]

C 28
C 30
C 32
10.0

C 34

10.5

C 36
C 38

11.0

11.11

C 40

11.32
11.5

11.59

12.0

11.78
11.85
12.05
12.10
12.19
12.32
12.41
12.50

C 44
12.5
13.0

12.80
12.88
12.97
13.04
13.13
13.23
13.31
13.40
13.48
13.55
13.63
13.72
13.77
13.89
14.04
14.13
14.29
14.39
14.47
14.55
14.68

13.5
14.0
14.5

14.88
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GP17-25238
ANALYSERAPPORT

BIJLAGE

HOUDBAARHEIDS- EN CONSERVERINGS OPMERKINGEN

Alle monsters zijn correct geconserveerd bij het laboratorium aangeleverd.
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GP17-28065
ANALYSERAPPORT

KLANT

LABORATORIUM

Laboratorium manager

Rudi Herman

Klant

Sigma Bouw en Milieu

Laboratorium

SGS Belgium NV

Adres

Phileas Foggstraat 153

Environment, Health and Safety
Adres

7825AW Emmen Nederland

Spoorstraat 12
Postbus 78
4430 AB 's-Gravenpolder

Contactpersoon

Dhr. A. van Wuijkhuijse

Telefoon

+31 (0) 88 214 62 00

Telefoon

06 47032632

Fax

+31 (0) 88 214 62 99

Fax

Email

nl.envi.cs@sgs.com

Email

alexander@sigma-bm.nl

SGS referentie

GP17-28065

Project

Standard Project

Aanvraag Ontvangen

01-11-2017

Klant Ref

17-M8226

Gerapporteerd

07-11-2017

ADDITIONELE OPDRACHT INFO

Klant opdracht omschrijving

Neushoornweg 30 te Kraggenburg

MONSTER IDENTIFICATIE

GP17-28065.001

Pb 1: Pb 1, 01-1: 200-300

OPMERKINGEN

Het laboratorium is erkend voor het uitvoeren van analyses zoals genoemd in SIKB-protocollen 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3110, 3120, 3130,
3140 en 3150.
De analyses gemarkeerd met een Q zijn ISO17025 geaccrediteerd (BELAC 005-TEST)
De analyses gemarkeerd met een (A) zijn uitgevoerd op de SGS locatie: Polderdijkweg 16 te Antwerpen.
Het laboratorium beschikt over een erkenning voor de met een E gemarkeerde analyses.

HANDTEKENINGEN

ISO17025 (BELAC 005-TEST)

Rudi Herman
Lab Operations Manager
Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle opdrachten en documenten uitgevoerd en uitgegeven op basis van onze algemene voorwaarden. Op eenvoudig verzoek worden deze voorwaarden opnieuw aan
u toegezonden. De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings-en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden. Elke houder van dit document dient te weten dat de
informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van SGS op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. SGS is enkel aansprakelijk ten
aanzien van haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortspruitend uit de handelsdocumenten.
Elke niet toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.
Prestatiekenmerken van geaccrediteerde verrichtingen zijn opvraagbaar. In de bijlage is informatie vermeld over de houdbaarheid en conserveringsaspecten van de aangeleverde monsters. Toelichting op
analyseresultaten gemarkeerd met een "*" treft u ook aan in deze bijlage. De rapportages van eventuele externe uitbestedingen zijn bijgevoegd aan dit rapport.
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GP17-28065
ANALYSERAPPORT
Monsternummer
Matrix

GP17-28065.001
Grondwater

Bemonsteringsdiepte
Bemonsterd door
Bemonsteringsdatum

OPDRG
01-11-2017

Bemonsteringsplaats
Ontvangstdatum Monster
Parameter
Minerale Olie totaal

Eenheid

02-11-2017

RG

Resultaat

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

Fractie C-10 - C-12

µg/l

13

<13

Fractie C-12 - C-22

µg/l

13

<13

Fractie C-22 - C-30

µg/l

13

<13

Fractie C-30 - C-40

µg/l

13

<13

Totaal C-10 - C-40

µg/l

50

<50

Q/E Cadmium

µg/l

0.20

0.31

Q

µg/l

2.0

14

Q/E Lood

µg/l

2.0

<2.0

Q/E Nikkel

µg/l

3.0

27

Q

Metalen

[Conform ISO 17294-2] (A)

Cobalt

Metalen

[Conform NEN 6966] (A)

Q

Barium

µg/l

20

270

Q

Koper

µg/l

2.0

7.4

Q

Molybdeen

µg/l

2.0

2.7

Q

Zink

µg/l

10

81

µg/l

0.050

<0.050

Kwik
Q

[Conform ISO 12846] (A)
Kwik

Vluchtige verbindingen

[Conservering SIKB3001 Analyse AS-3130]

Q

Dichloormethaan

µg/l

0.20

<0.20

Q

1,1-Dichloorethaan

µg/l

0.20

<0.20

Q

1,2-Dichloorethaan

µg/l

0.20

<0.20

Q

1,1-Dichlooretheen

µg/l

0.10

<0.10

Q

cis-1,2-Dichlooretheen

µg/l

0.10

<0.10

Q

trans-1,2-Dichlooretheen

µg/l

0.10

<0.10

Q

Trichloormethaan

µg/l

0.20

<0.20

Q

1,1,1-Trichloorethaan

µg/l

0.10

<0.10

Q

1,1,2-Trichloorethaan

µg/l

0.10

<0.10

Q

Tetrachloormethaan

µg/l

0.10

<0.10

Q

Trichlooretheen

µg/l

0.20

<0.20

Q

Tetrachlooretheen

µg/l

0.10

<0.10

Q

Benzeen

µg/l

0.20

<0.20

Q

Ethylbenzeen

µg/l

0.20

<0.20

Q

Styreen

µg/l

0.20

<0.20

Q

Tolueen

µg/l

0.20

<0.20

Q

m- + p-Xylenen

µg/l

0.20

<0.20

Q

o-Xyleen

µg/l

0.10

<0.10

Q

1,1-Dichloorpropaan

µg/l

0.20

<0.20

Q

1,2-Dichloorpropaan

µg/l

0.20

<0.20

Q

1,3-Dichloorpropaan

µg/l

0.20

<0.20

Q

Tribroommethaan (Bromoform)

µg/l

0.20

<0.20

Q

Vinylchloride

µg/l

0.20

<0.20

Cumeen

µg/l

0.30

<0.30

Naftaleen

µg/l

0.020

<0.020

Q
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Chromatogram
Sample Name : 1728065001
Sample #: 001
Page 1 of 1
FileName : \\NLOT025\data\Glc\IS-GC14\2017-10\mo-14-1030-221-20171106-091103.raw
Date : 06-11-2017 09:11:15
Method
: Min olie PE
Time of Injection: 04-11-2017 19:30:57
Start Time : 3.00 min
End Time : 15.00 min
Low Point : -73.78 mV
High Point : 1475.69 mV
Scale Factor: 1.0
Plot Offset: -73.78 mV
Plot Scale: 1549.5 mV

Response [mV]
1400

1200

1000

800

600

400

200

0

3.5
4.0

4.19

C 10
4.5
5.0

4.90
5.04
5.13
5.24
5.31
5.37
5.44
5.56
5.66
5.72
5.83
5.90
5.96
6.03
6.10
6.19

C 12
5.5
6.0

C 14

6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5

Time [min]

10.0
10.5
11.0
11.5

11.42

C 40

12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
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GP17-28065
ANALYSERAPPORT

BIJLAGE

HOUDBAARHEIDS- EN CONSERVERINGS OPMERKINGEN

Alle monsters zijn correct geconserveerd bij het laboratorium aangeleverd.
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Analyserapport asbestonderzoek analysemonster
Sigma Bouw & Milieu
. Afd. Rapportages
Phileas Foggstraat 153

7825 AW

EMMEN
Origineel

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: 11703454
Datum opdrachtverlening:
6-okt-17
Projectnr. opdrachtgever:
17-M8226

Versie:

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek:

Bepaling van de asbestconcentratie conform:

Locatie veldonderzoek:
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door:

Nueshoornweg 30 te Kraggenburg
6-okt-17
Opdrachtgever

Pag. 1 van 1

001

AP04 & NEN5898

Indien de monsters niet door SGS Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt SGS Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid
inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:
Soort materiaal:
Massa veldvochtig monster:

Grond
14.124,7

Locatie labonderzoek:
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist/rapporteur:
Type zeving:

Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
12-okt-17
Stef Hilhorst
Droog

Monstercode:

G1 t/m G5
-

Monsternemingstraject (m-mv):

gram

Resultaten

Serpentijn asbest*

Zeeffractie

Massa

Onderzocht

Aantal

Gewicht

Hecht-

Aanwezigheid

concentratie

zeeffractie
[gram]

percentage

asbest

[%]

deeltjes

asbest

gebonden

losse vezel

[mg]

ja / nee / beide

bundels [#]

asbest
[mg/kgds]

< 0,5 mm

1.405,3

1,57

0

0,0

n.a.

0,5 - 1 mm

1.425,5

5,83

0

0,0

1 - 2 mm

1.057,5

20,96

0

2 - 4 mm

1.896,5

100,00

4 - 8 mm

2.055,3

8 - 20 mm
> 20 mm
Totaal

Amfibool asbest*

Concentratie
concentratie
Aanwezigheid
asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]
losse vezel

concentratie

Concentratie
concentratie
asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

ondergrens

bovengrens

bundels [#]

asbest
[mg/kgds]

ondergrens

bovengrens

0,0

0,0

0,0

n.a.

0,0

0,0

0,0

n.a.

0,0

0,0

0,2

n.a.

0,0

0,0

0,0

0,0

n.a.

0,0

0,0

0,3

n.a.

0,0

0,0

0,0

0

0,0

n.a.

0,0

0,0

0,3

n.a.

0,0

0,0

0,0

100,00

0

0,0

n.a.

0,0

0,0

0,0

n.a.

0,0

0,0

0,0

3.550,8

100,00

0

0,0

n.a.

0,0

0,0

0,0

n.a.

0,0

0,0

0,0

0,0
11.390,9

100,00

0
0

0,0

n.a.

0,0
< 0,9

0,0
0,0

0,0
0,9

n.a.

0,0
<0

0,0
0,0

0,0
0,0

Netto drooggewicht:

11.462,5

Percentage droge stof (Monster)

n.a.: niet aantoonbaar

81,15

gram
%

# aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest), Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

Conclusies:

Concentratie asbest (mg/kgds)

Serpentijn asbest

Amfibool asbest

Totaal afgerond*

95% Betr.Interval

hecht gebonden

0,0

0,0

0,0

0- 1

niet hecht gebonden

0,0

0,0

0,0

-

Totaal afgerond*

0,0

0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijn asbest vermeerderd met 10 maal amfibool asbest) is:
95% betrouwbaarheidsinterval:
0 - 0,9

< 0,9

[mg/kgds]
[mg/kgds]

Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle opdrachten en documenten uitgevoerd en uitgegeven op basis van onze algemene voorwaarden. De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de
vergoedings-en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden.
Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van SGS op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat.
SGS is enkel aansprakelijk ten aanzien van haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortspruitend uit de
handelsdocumenten. Vermenigvuldiging of publicatie van dit document mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van SGS gebeuren. Het aanbrengen van aanpassingen en/of toevoegingen aan dit document is exclusief
voorbehouden aan SGS. Elke niet door SGS toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.
Ondanks de zorgvuldigheid die betracht wordt, is SGS niet aansprakelijk voor schade, welke dan ook, als gevolg van onjuistheden in of problemen veroorzaakt door, (elektronische) communicatie.
Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Indien u als niet geadresseerde dit rapport ontvangt, wordt u verzocht de afzender hier direct omtrent te informeren en het document te vernietigen.

Getekend te Amsterdam
SGS Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium

d.d.

(Technisch Verantwoordelijk)

12 oktober 2017

De ondertekening van dit rapport wordt automatisch gegenereerd.

Uitleg rapportages algemeen
Het rapportnummer is een uniek nummer. Aan de hand van dit nummer kunnen vragen
worden gesteld en eventueel extra rapporten worden opgevraagd door de opdrachtgever.
Alleen aan de opdrachtgever of door de opdrachtgever aangewezen partij zal informatie
worden verstrekt omtrent het resultaat van het uitgevoerde onderzoek.
Het dossiernummer van SGS Search Laboratorium B.V. is een uniek nummer dat door
SGS Search Laboratorium B.V. voorafgaand aan de uitvoering van iedere opdracht wordt
aangemaakt.
Het is mogelijk dat de werkzaamheden van SGS Search Laboratorium B.V. een
onderdeel vormen van een project waarbij een directievoerder voor de asbestsanering
betrokken is. In dat geval wordt bij “projectnummer klant” het voor dat project geldende
kenmerk ingevoerd.
Belangrijke normering/toetsingskader
Boven- en ondergrens bij grond- en puinanalyse
Van iedere onderzochte zeeffractie wordt, na drogen tot constant gewicht, de massa
bepaald. De aanwezige asbestverdachte materialen worden vervolgens geïdentificeerd.
Bij de bepaling van de asbestconcentratie in een materiaal wordt een concentratierange
gerapporteerd (onder- en bovengrens), bijvoorbeeld: 30-60% CHR. De genoemde range
volgt uit een inschatting van de concentratie door de bevoegde analist. Hierbij worden de
bepalingen uit de NEN 5896 gevolgd. Het gemiddelde van deze range (in het genoemde
voorbeeld: 45%) wordt gebruikt om het totale asbestgehalte in de onderzochte grond te
bepalen. De laagste concentratie (in het genoemde voorbeeld: 30%) wordt gebruikt voor
het bepalen van de zogenoemde ‘ondergrens’ en de hoogste concentratie (in het
genoemde voorbeeld: 60%) voor het bepalen van de ‘bovengrens’. Behalve de
benadering van het asbestgehalte in een asbesthoudend materiaal, is het aantal
asbesthoudende deeltjes in de betreffende zeeffracties van invloed op de bepaling van
de boven- en ondergrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval. Middels de Poissonstatistiek wordt de kans dat asbestdeeltjes zijn over- of ondervertegenwoordigd in het
geanalyseerde deel van het monster gekwantificeerd. Hierbij wordt een 95%
betrouwbaarheidsinterval gehanteerd. Indien er in de onderzochte zeeffracties geen
asbest is aangetoond, wordt de bepalingsgrens berekend. Hiervoor worden omvang en
gewicht van een in de norm gedefinieerd asbestdeeltje gehanteerd.
Ter bepaling van de gewogen concentratie conform NEN5898 wordt aan amfibole
asbestsoorten een wegingsfactor 10 toegekend.
Ter bepaling van de gewogen concentratie conform CMA/2/II/C.2 of CMA/2/II/C.3 wordt
aan losgebonden asbesttoepassingen een wegingsfactor 10 toegekend.
Aanvullende uitleg analyseresultaat
Serpentijn
CHR = Chrysotiel (wit asbest)
Amfibool
ANT
= Anthofyliet (geel asbest)
AMO = Amosiet (bruin asbest)
ACT
= Actinoliet (groen asbest)

CRO
TRE

= Crocidoliet (blauw asbest)
= Tremoliet (grijs asbest)
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Analyseresultaat w/w%
Met behulp van dit percentage wordt een inschatting gemaakt van de hoeveelheid asbest
van die soort(en) in het materiaalmonsters. Conform de NEN 5896 is dit percentage een
inschatting van het gewicht aan asbestvezels ten opzichte van het gewicht van het totale
monster (w=weight=gewicht).
Hechtgebonden ja/nee
In het geval van asbest wordt aangegeven hoe stevig of los de asbestvezels in het
materiaal zitten:
 Hechtgebonden ‘ja’ betekent dat de vezels vast in het materiaal zitten
(breukvlakken uitgezonderd).
 Hechtgebonden ‘nee’ betekent dat de vezels los in het materiaal zitten en dat het
risico hoog is dat er bij lichte beroering van het materiaal vezels vrijkomen.
 Hechtgebonden ‘n.v.t’ betekent dat er geen uitspraak aangaande de
gebondenheid nodig is.
Aanvullende uitleg analysetechnieken
Optische Microscopie
De identificatie middels optische microscopie bestaat uit twee onderdelen. Allereerst
wordt bij een vergroting van ongeveer 50x onder een stereomicroscoop gezocht naar
vezels. Indien deze aangetroffen worden, wordt er met behulp van dispersievloeistof een
preparaat gemaakt. Dit preparaat wordt onder de polarisatiemicroscoop bij een vergroting
van 125x nader onderzocht. De vezels worden gekarakteriseerd op grond van
kenmerkende optische eigenschappen zoals: brekingsindex, dubbelbreking, dispersie en
het gedrag in gepolariseerd licht.

Dit rapport is met de grootst mogelijke zorg met inachtneming van alle relevante regelgeving opgesteld. Dit rapport is exclusief
bestemd voor onze opdrachtgever, derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Het opstellen van het rapport geldt voor ons
als een inspanningsverplichting, van welke inspanning wij ons maximaal hebben gekweten. Mochten er onverhoopt fouten in
voorkomen, dan kunnen wij ter zake geen meer of andere aansprakelijkheid aanvaarden dan in onze algemene voorwaarden
staat vermeld.
Vermenigvuldiging of publicatie van dit rapport mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van SGS Search
Laboratorium B.V. SGS Search Laboratorium B.V. is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder nrs. L238 en I137.
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing, die zijn
gedeponeerd bij Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven.

Pagina
2 van 2

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

Naam geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers

Handtekening geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers

A.D.M. van Wuykhuyse

..………………………………………….

……………………………………

…………………………………………….

Datum: 04-10-2017

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

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

BIJLAGE 6 VELDWERKVERSLAG

MONSTERNEMINGSPLAN ASBESTONDERZOEK IN GROND
projectgegevens
projectnummer

17-M8226

uitvoeringsdatum

04-10-2017

adres locatie

Neushoornweg 30

plaats/gemeente

Kraggenburg

opdrachtgever

BJZ.nu

contactpersoon

Dhr. L. Bechtel

telefoonnummer contactpersoon
projectleider asbestonderzoek

Marcel van Wuykhuyse

veldwerker(s) asbestonderzoek

Alexander van Wuykhuyse

Aannemer / loonbedrijf graafmachine
(indien van toepassing) + tel.nummer
locatiegegevens
totaal oppervlakte locatie
aanwezige verharding / gebouwen /
●braakliggend
100 %
andere belemmeringen voor inspectie /
verharding
%
onderzoek
bebouwing
%
●< 25%/ > 25 % vegetatie
bedekking maaiveld
waterplassen
anders nl:
ja (zie bijgevoegde tekening), op basis van de volgende
indeling in deelgebieden ?
criteria:
●nee (zelf indeling maken op basis van inspectie)
bijzonderheden locatie

onderzoeksstrategie, apparatuur, benodigdheden en veiligheid
verkennend onderzoek onverdacht
onderzoeksstrategie
●verkennend verdacht (●< 100 mg / > 100 mg)
nader onderzoek
apparatuur en benodigdheden

●standaard /

uitgebreid (zie checklist)

veiligheidsartikelen

●standaard /

uitgebreid (zie checklist)

uitvoering visuele inspectie
twee richtingen haaks op elkaar in stroken van circa 1,5 m: conform tekening
●zelf in het veld de stroken bepalen
eerder aangetroffen asbestverdacht materiaal is aangegeven op tekening (indien van toepassing)

Bedrijfshandboek SIGMA Bouw & Milieu
F-05a Monsternameplan asbest
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Datum van uitgifte: 01-03-2017
Versie: 2

uit te voeren veldwerk per RE
RE nummer(s)

bouwvlak (500 m2)

boorplan ?
sleuven, nr’s

ja (zie tekening) / ● nee, zelf bepalen (bij twijfel contact opnemen met PL)
Lengte
Breedte
Diepte
Volume

gaten, nr’s

0,3 x 0,3 x 0,5 m-mv:
5x

boringen, nr’s
(boordiameter 12
cm)

aantal tot 0,5 m-mv:

aantal tot 2,0 m-mv:
2x

uit te voeren veldwerk per RE (indien afwijkend van andere RE’s)
RE nummer(s)
boorplan ?
sleuven

ja (zie tekening) /
nee, zelf bepalen (bij twijfel contact opnemen met PL)
Lengte
Breedte
Diepte
Volume

gaten

0,3 x 0,3 x 0,5 m-mv:

boringen

aantal tot 0,5 m-mv:

greep- en monstergegevens
aantal monster(s) per RE

aantal tot 2,0 m-mv:

1 asbest(verzamelen)monster > 20 mm
1 grondmengmonster materiaal < 20 mm
anders nl.:
greep: 0,5 kg / grondmonster: minimaal20 grepen van elk 0,5
kg
asbest monster:
grond(meng)monster
afwijkende codering:
asbestmonsters: dubbel verpakt plastic asbestzakken
grond(meng)monsters: emmers (10 liter) met sticker
op vestiging /
elders, nl.

greep- en monstergrootte
monstercodering

monsterverpakking
monsteropslag
monstertransport

afleveren bij lab /

koerier laboratorium

laboratorium en vestiging
bijzonderheden ten aanzien van de
uitvoering
Ondertekening monsternemingsplan
naam

paraaf

datum

projectleider asbest

MVW

04-10-2017

monsternemer asbest

AVW

04-10-2017

Bijlagen
monsternemingsformulier

checklist materiaal

locatiekaart 1:100 / 1:1000

checklist materiaal veiligheid

Bedrijfshandboek SIGMA Bouw & Milieu
F-05a Monsternameplan asbest
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Datum van uitgifte: 01-03-2017
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Visuele inspectie maaiveld
Omstandigheden visuele inspectie:
Neerslag

< 10 mm /

> 10 mm per dag:

regen /

Tijdstip

van 13:00 tot 16:30 uur na zonsopgang
van
tot
uur voor zonsondergang

Zicht

< 50 m /

hagel /

sneeuw

> 50 m

Resultaten per deelgebied / RE
Deelgebied / RE nr’s
Bedekking maaiveld
Vegetatie verwijderd?

Asbest type 1

Asbest type 2

Asbest type 3

bouwvlak t/m

en

< 25% /
> 25%;
vegetatie,
waterplassen,
anders nl.:
Ja,
bedekkingsgraad na verwijdering
< 25% /
nee
Totaal - gram van type Vermoedelijke herkomst Monstercode Overgedragen aan lab op Totaal - gram van type Vermoedelijke herkomst Monstercode Overgedragen aan lab op Totaal - gram van type Vermoedelijke herkomst Monstercode Overgedragen aan lab op -

> 25%/

Vindplaatsen aangeven op kaart, meer typen asbest op extra bijlage

Deelgebied / RE nr’s

nvt t/m

Bedekking maaiveld

< 25% /
> 25%;
vegetatie,
waterplassen,
anders nl.:
Ja,
bedekkingsgraad na verwijdering
< 25% /
> 25%/
nee
Totaal
gram van type
Vermoedelijke herkomst
Monstercode
Overgedragen aan lab op
Totaal
gram van type
Vermoedelijke herkomst
Monstercode
Overgedragen aan lab op
Totaal
gram van type
Vermoedelijke herkomst
Monstercode
Overgedragen aan lab op
Vindplaatsen aangeven op kaart, meer typen asbest op extra bijlage

Vegetatie verwijderd?
Asbest type 1

Asbest type 2

Asbest type 3

en

Bedrijfshandboek SIGMA Bouw & Milieu
F-05b Maaiveldinspectie asbest
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Profielstaat asbestonderzoek conform P2018 (gat of sleuf)
Projectnummer

17-M8226
bouwvlak

Deellocatie (vak)

Datum

04-10-2017
● droog /
mist /
regen /
Weer
zonnig/
bewolkt
Vochtpercentage 19-27%
grond
Monsternemer
AVW
Monsternemer

Sleuf/gat nummer
G1 t/m G5
maten gat/sleuf (m x m) 0.3x0.3 m
gatnr.

G1 t/m
G5

Laagdiepte
van – tot
(in meter)

Profielbeschrijving gewogen/
geschat %
materiaal
> 20 mm

Zie bijlage 3

Monstercode G1 t/m G5
Monstercode
Monstercode

<1

Bodemvreemd Asbesttype

Geslecteerd in
mengmonster

gewicht (kg)

<0.1

-

ja

barcode SP5014888
barcode
barcode

Bedrijfshandboek SIGMA Bouw & Milieu
F-05c Sleufstaat Asbest
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Eindblad monsternemingsformulier asbest in grond
Checklist bijlagen
Visuele inspectie maaiveld

pagina’s

Sleufstaten

pagina’s

Situatieschetsen

tekeningen

Foto’s

foto’s (plaats en richting op tekeningen aangeven)

Toets uitvoering
Nee
Ja, aard en motivatie afwijkingen:

Afwijkingen van de 2018
(of van NEN 5707)?
naam

paraaf

datum

projectleider asbest

Marcel van Wuykhuyse

04-10-2017

monsternemer asbest

Alexander van
Wuykhuyse

04-10-2017

monsternemer asbest
Opmerking / bijzonderheden:

Checklist verplicht materiaal
Spade

Hark

Folie

Checklist overig onderzoeksmateriaal
Schouwbak
Grove zeven (31,5 en 16 mm)
Grondboor (min. 10 cm lang en 5 cm breed)
Monsterschep
Meetlint
Meetwiel
Piketpaaltjes
Landmeetapparatuur
Markeerlint
Laadschop
Hersluitbare plastic zakken
Afsluitbare emmers
Werkwater (drinkwaterkwaliteit)
Grove balans (tot 60 kg, in gram)

Bedrijfshandboek SIGMA Bouw & Milieu
F-05d Monsternameform asbest
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Werkschets van de locatie (1:100 / 1:1000)
Checklist veiligheidsmateriaal
Afspoelbare / wegwerpoveralls
Afspoelbare laarzen / wegwerkoverschoenen
Veiligheidshelm (bij mobiele kraan / shovel)
Veiligheidshandschoenen
Plakband
Stickers “Voorzichtig, bevat asbest”
Halfgelaatsmasker
P3 overdrukmasker met filter en laadapparaten
Overdrukcabine op laadschop
Asbest decontaminatie-unit
Plan van aanpak veiligheid

Datum van uitgifte: 04-01-2008
Versie: 1

BIJLAGE 7 BEREKENING RISICOTOOLBOXBODEM.NL

Resultaten RisicotoolboxBodem.nl
Risico's behorende bij chemische bodemkwaliteit en functie

V. RTB:
1.1.3.5
V. rapport: 1.14

Algemeen
Naam berekening:
Modus:
Monstergroep:
Bodemgebruiksfunctie:
Bijzonderheden:

<Nieuw>

berekenen risico’s actuele bodemkwaliteit
/Neushoornweg 30 Kraggenburg/bovengrond MM1
Wonen met tuin
Humane biobeschikbaarheid lood: 0,74

Status van deze berekening

De risicotoolbox berekent de risico’s van een chemische bodemkwaliteit voor milieu, mens en landbouwproductie die horen
bij een ingevoerde chemische bodemkwaliteit en bodemfunctie. De risicotoolbox maakt hiervoor gebruik van
wetenschappelijke modellen uit de normstellingspraktijk. Modellen kunnen slechts een voorspelling geven van te verwachten
risico's. De kwaliteit van deze voorspellingen wordt bepaald door de betrouwbaarheid van de modellen en de mate waarin
deze van toepassing zijn op de lokale situatie. De modellen achter de risicotoolbox hebben uiteenlopende betrouwbaarheden
en de toepasselijkheid hangt sterk af van de lokale situatie. De verantwoordelijkheid voor de interpretatie van de resultaten ligt
bij de gebruiker van het instrument.
Het bovenstaande betekent dat voorspellingen van risico 's die zowel boven als onder de - voor de gekozen
bodemgebruiksvorm relevante - risicogrenswaarde liggen slechts indicatief zijn. Juist bij resultaten die dicht bij
risicogrenswaarden liggen is het belangrijk om hierbij in de interpretatiefase stil te staan. De risicotoolbox kan op twee
manieren rekenen :
1)
2)

Berekenen van de risico's van voorgestelde Lokale Maximale Waarden
Rekenen aan de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit

Deze berekening is het resultaat van functie 2.
Functie 2: Rekenen aan de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit

Naast de eerste verplichte functie, waarin de risico 's van Lokale Maximale Waarden worden berekend, kan de risicotoolbox
ook de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit inzichtelijk maken.
De modelberekeningen zijn gebaseerd op de berekeningen in functie "1", uitgebreid met enkele aanvullende parameters. De
uitkomsten geven de risico’s weer van de ingevoerde bodemkwaliteit in relatie tot de ingevoerde gebruiksfunctie. De
ingevoerde bodemkwaliteit kan de gemiddelde bodemkwaliteit zijn van het betreffende gebied, maar er mag ook gekozen
worden voor een andere percentielwaarde uit de verdeling van bodemkwaliteitsgegevens. Deze keuze dient te worden
aangegeven bij het invoeren van de gegevens. De keuze voor een percentielwaarde heeft invloed op de betekenis van de
uitslagen van de risicotoolbox, de gebruiker dient hier rekening mee te houden bij de interpretatie.
De uitkomsten in termen van risico’s zijn niet zonder meer van toepassing indien de ingevoerde bodemkwaliteit als

Resultaten
Ecologische risico's

Beschermingsniveau: Gemiddeld, geen doorvergiftiging ( Wonen met tuin)
Concentratie [mg/kg] (*)

Stof

Concentratiegrens [mg/kg]
Kwik
1,10
8,40
(*) Let op: op de ingevoerde concentratie is de standaardbodemtypecorrectie toegepast

Risico-index

0,13

Humane risico's

Stof

Blootstelling [mg/kg lg/dag]

Risicogrens [mg/kg lg/dag]

Risico-index

Kwik

1,64E-05

0,0019

0,01

Ecologische (mengsel) risico's (msPAF)

Parameter

PAF Kwik
msPAF (mengsel)

Waarde

0,69
0,69

Toelichting bij de resultaten
Ecologische risico's

De ecologische risico's in de risicotoolbox worden berekend door de concentratie van stoffen in de bodem (gecorrigeerd naar
standaardbodem) te toetsen aan risicogrenswaarden. Deze risicogrenswaarden komen overeen met de grenswaarden die zijn
gebruikt voor de afleiding van de Generieke Maximale Waarden . De ecologische grenswaarden worden beleidsmatig
vastgesteld. Bij de onderbouwing van de grenswaarden wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderzoek naar de
effecten van stoffen op soorten. In deze onderbouwing kan er voor een aantal stoffen rekening worden gehouden met de
effecten van doorvergiftiging.
Humane risico's

In de risicotoolbox wordt de blootstelling van mensen aan stoffen als gevolg van bodemgebruik berekend met het model
CSOIL. Dit model wordt ook gebruikt voor de afleiding van landelijke normen ( Landelijke Maximale Waarden). In de
risicotoolbox wordt het model doorgerekend met de lokatiespecifieke bodemkwaliteit en bodemeigenschappen. CSOIL
berekent een levenslang gemiddelde blootstelling voor de gekozen bodemfunctie. Aan de bodemfunctie zijn belangrijke
blootstellingsparameters gekoppeld (bijvoorbeeld: mate van gewasconsumptie, blootstelling van kinderen via inname van
grond).
Landbouw risico's

De berekeningen van de landbouwrisico's worden uitgevoerd met de methoden die zijn gehanteerd voor de onderbouwing van
de LAC2006 waarden. In de risicotoolbox worden deze methoden zoveel mogelijk locatiespecifiek ingezet (dat wil zeggen:
rekening houdend met het lokale bodemtype). Voor de stoffen en landbouwproducten waarvoor dit niet mogelijk is , wordt
getoetst aan de generieke LAC-waarden.
Toxische druk (msPAF)

Naast de standaard ecologische risicobeoordeling wordt in de risicotoolbox ook de toxische druk (op ecosystemen) van
stoffen en van het mengsel van stoffen berekend . Net als in de standaard ecologische risicobeoordeling vormen
wetenschappelijke gegevens over de effecten van stoffen op soorten de basis voor deze berekening . Bij de bepaling van de
toxische druk wordt verder rekening gehouden met de lokale bodemeigenschappen (organisch stof, lutum en zuurgraad) en
met de generieke achtergrondwaarde (AW2000).
Let op: de berekening van toxische druk in de risicotoolbox is niet geschikt om het verspreiden van baggerspecie te toetsen.
Gebruik hiervoor het instrument TOWABO.

Voor aanvullende informatie over de berekeningen in de risicotoolbox : zie www.risicotoolboxbodem.nl/methoden

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

BIJLAGE 8 VERKLARENDE WOORDENLIJST
polarisatiemicroscoop
Een lichtmicroscoop waarmee asbestvezels worden gekarakteriseerd op grond van kenmerkende
optische eigenschappen zoals: brekingsindex, dubbelbreking, dispersie en het gedrag in
gepolariseerd licht. De polarisatiemicroscoop werkt met doorvallend licht bij vergrotingen van 100 tot
500 maal; bij dergelijke vergrotingen kunnen afzonderlijke vezels of vezelbundels worden
waargenomen (conform NEN5896).
stereomicroscoop
Een lichtmicroscoop waardoor het object met opvallend licht wordt bekeken via twee objectieven en
oculairs, elk onder een iets afwijkende hoek bij vergrotingen van 10 tot 60 maal. Verschillende
beeldpunten worden op het netvlies samengevoegd, hetgeen een stereoscopisch beeld geeft.
scanning Elektronen Microscopie in combinatie met röntgenmicroanalyse (SEM/EDX)
SEM/EDX is een methode voor de detectie en identificatie van asbestvezels. Met SEM/EDX kunnen
asbestvezels worden gekarakteriseerd op grond van morfologische kenmerken en
elementensamenstelling. Daarnaast kunnen vezeltellingen worden uitgevoerd op goud gecoate
‘Nuclepore’-filters, waarbij op een aantal willekeurig over het oppervlak gekozen beeldvelden de
aanwezige vezels worden geteld, gemeten en geïdentificeerd.
NEN5707 (fijne fractie)
Alle mengmonsters (fijne fractie) zijn in het laboratorium volledig in behandeling genomen en
kwantitatief middels stereo- en polarisatie-microscopie conform NEN5707 geanalyseerd op de
aanwezigheid van asbest(houdende materialen). De voorbehandeling is uitgevoerd conform AP04.
Bij een kwantitatief onderzoek van grondmonsters conform NEN5707 worden de mengmonsters in
een oven gedroogd tot constant gewicht en vervolgens gewogen. De monsters worden gezeefd over 6
zeven met maaswijdtes van 16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm,
1 mm en 500 m. De zeeffracties worden met behulp van optische microscopie (gedeeltelijk)
gescreend op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen en asbestvezelbundels.
Bij aantreffen van verdachte materialen en vezelbundels worden deze gewogen en conform NEN5896
geanalyseerd middels optische microscopie. Vervolgens wordt het gehalte aan asbestvezels per kg
droge grond bepaald.
NEN5897 (fijne fractie)
Alle mengmonsters (fijne fractie) zijn in het laboratorium volledig in behandeling genomen en
kwantitatief middels stereo- en polarisatie-microscopie conform NEN5897 geanalyseerd op de
aanwezigheid van asbest(houdende materialen). De voorbehandeling is uitgevoerd conform AP04.
Bij een kwantitatief onderzoek van grondmonsters conform NEN5707 worden de mengmonsters in
een oven gedroogd tot constant gewicht en vervolgens gewogen. De monsters worden gezeefd over 6
zeven met maaswijdtes van 16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm,
1 mm en 500 m. De zeeffracties worden met behulp van optische microscopie (gedeeltelijk)
gescreend op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen en asbestvezelbundels.
Bij aantreffen van verdachte materialen en vezelbundels worden deze gewogen en conform NEN5896
geanalyseerd middels optische microscopie. Vervolgens wordt het gehalte aan asbestvezels per kg
droge grond bepaald.
NEN5896 (materiaal(verzamel)monsters)
Alle materiaal(verzamel)monsters (grove fractie) zijn in het laboratorium middels optische technieken
conform NEN5896 geanalyseerd. De optische analysetechniek maakt gebruik van dispersiekleuring
van één of meerdere uit de matrix (lijm, cement, stof etc.) geïsoleerde vezelbundels. Na de kleuring
wordt een vezelbundel met behulp van polarisatiemicroscopie volgens de Mc Crone methode
geïdentificeerd naar soort asbest. Het percentage asbest dat in het asbesthoudende materiaal
aanwezig is, wordt stereomicroscopisch afgeschat. Daarnaast wordt de massa van de monsters
bepaald.
NEN5707 (respirabele fractie)
De kleinste zeeffractie (respirabele fractie) van een gedroogd en gezeefd representatief mengmonster
dat met behulp van Scanning Electronen Microscopie (SEM) onderzocht op de aanwezigheid van
visueel niet-waarneembareasbestvezels.
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Samenvatting
In het kader van een Rood-voor-Roodproject worden twee schuren gesloopt en twee vrijstaande
woningen gebouwd aan de Neushoornweg 30 in Kraggenburg. Omdat negatieve effecten van de
voorgenomen activiteiten op beschermde flora- en faunasoorten op voorhand niet uit te sluiten zijn, is
initiatiefnemer verplicht om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteit (vooraf) te
onderzoeken.
Op 18 augustus 2017 is het plangebied onderzocht op de aanwezigheid van beschermde planten en
dieren en beschermde nesten, foerageergebied, holen, rust- en voortplantingslocaties die door de
uitvoering van de voorgenomen activiteiten vernield of verstoord worden. Ook is gekeken of de
voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied
De voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen
voorkomende en talrijke faunasoorten1 geldt in Flevoland een vrijstelling van de verbodsbepalingen
‘doden, verwonden en het opzettelijk vernielen en weghalen van rust- en voortplantingslocaties’, als
gevolg van werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.
Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van sommige vleermuis-, vogel-,
amfibieën- en grondgebonden zoogdiersoorten. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied
hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk nestelen sommige vogelsoorten in het plangebied en
bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er rust- en voortplantingslocaties.
Van de vogelsoorten die in het plangebied nestelen, zijn uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet de
oude nesten of de nestplaats. Werkzaamheden die leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten
dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om
deze werkzaamheden uit te voeren is augustus-februari. De functie van het plangebied als
foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende vogelsoorten niet beschermd.
Sommige grondgebonden zoogdiersoorten bezetten een rust- en voortplantingsplaats in het plangebied.
Voor deze soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘verwonden-doden en het verstorenvernielen van rust- en voortplantingsplaatsen’.
Vleermuizen en amfibieën bezetten geen rust- of verblijfplaats in het plangebied maar benutten de
buitenruimte vermoedelijk wel als foerageergebied. Door uitvoering van de plannen worden geen
vleermuizen verstoord, verwond of gedood en voor de in het plangebied voorkomende amfibieënsoorten
geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘verwonden en doden’. De betekenis van het plangebied
als foerageergebied voor deze soorten wordt niet aangetast.
Het plangebied ligt niet in, of direct naast gronden die tot het NNN of Natura2000-gebied behoren. De
invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. Dat houdt in dat de voorgenomen activiteiten
geen negatief effect op deze gebieden hebben.
Conclusie
Mits bezette vogelnesten beschermd worden, dan leidt uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet
tot wettelijke consequenties in het kader van soortbescherming. Ook leiden de voorgenomen activiteiten
niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming. Door uitvoering van de quickscan
natuurwaardenonderzoek, heeft initiatiefnemer voldaan aan de onderzoeksplicht, zoals verwoord in art.
1.11 van de Wnb. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de
verbodsbepalingen van de Wnb aangevraagd te worden. De Wnb vormt geen belemmering voor
uitvoering van de voorgenomen activiteiten.
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1 Inleiding
In het kader van een Rood-voor-Roodproject worden twee schuren gesloopt en twee vrijstaande
woningen gebouwd aan de Neushoornweg 30 in Kraggenburg. Omdat negatieve effecten van de
voorgenomen activiteiten op beschermde flora- en faunasoorten op voorhand niet uit te sluiten zijn, is
initiatiefnemer verplicht om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteit (vooraf) te
onderzoeken. Natuurbank Overijssel is daarom gevraagd de wettelijke consequenties in het kader van
soort- en gebiedsbescherming te onderzoeken. In voorliggend rapport worden de bevindingen van het
uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de
onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de
voorgenomen activiteiten weergegeven.
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren en
beschermde nesten, holen, rust- en voortplantingslocaties die door de uitvoering van de voorgenomen
activiteiten vernield of verstoord worden. Ook is gekeken of de voorgenomen activiteiten een negatief
effect hebben op beschermd (natuur)gebied.
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura2000-gebied) en de
Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (Natuurnetwerk Natuurnetwerk).

Toepasbaarheid
De resultaten van het onderzoek zijn toepasbaar op twee verschillende momenten.
Ten eerste wordt de beoordeling van de wettelijke consequentie van de voorgenomen activiteit in het
kader van de Wet natuurbescherming gebruikt bij het beoordelen van de vraag of er sprake is van een
goede ruimtelijke ordening. Deze vraag dient zich aan in het proces van de Ruimtelijke Ordening, zoals bij
het wijzigen van een bestemmingsplan.
Ten tweede wordt in deze rapportage aangeven op welke wijze de voorgenomen activiteiten in
overeenstemming zijn met de Wet natuurbescherming. Indien aan de orde, wordt aangegeven in welke
periode van het jaar bepaalde werkzaamheden niet uitgevoerd mogen worden en of aanvullende
maatregelen of een ontheffing van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming vereist is.
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2 Het plangebied
2.1 Situering
Het plangebied is gesitueerd aan de Neushoornweg 30 in Kraggenburg. Het plangebied ligt in het
buitengebied, circa 2,3 kilometer ten zuidwesten van de woonkern Kraggenburg. Op onderstaande
afbeeldingen wordt de globale ligging van het plangebied aangeduid met de cirkel.

Globale ligging van het plangebied. Deze wordt met de cirkel aangeduid (PDOK).

2.2 Beschrijving van het plangebied
Het plangebied bestaat uit bebouwing, erfverharding en braakland. In het plangebied staan twee stallen
waarvan één stal gebouwd is van betonelementen en de andere schuur gebouwd is van stalen spanten
bekleed met houten wanden. De gebouwen zijn gedekt met golfplaten. De van betonpanelen gebouwde
schuur beschikt niet over dak- of wandisolatie, de houten schuur beschikt wel over dak- en wandisolatie
in de vorm van hardschuimisolatiepanelen. Rondom de stallen staat natuurlijke opslag van berk, esdoorn,
es, braam en vlier. Op onderstaande luchtfoto wordt het plangebied in detail weergegeven, evenals de
begrenzing.

Detailweergave en begrenzing van het plangebied (Bron luchtfoto: PDOK).
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3 Voorgenomen activiteiten
3.1 Algemeen
Het concrete voornemen bestaat om de twee stallen te slopen, de erfverharding verwijderen en twee
nieuwe vrijstaande woningen te bouwen in het plangebied. Het plangebied zal na de bouw van de
woningen landschappelijk ingepast worden m.b.v. erfbeplanting. Op onderstaande afbeelding wordt het
wenselijke eindbeeld weergegeven.

Wenselijk eindbeeld van het plangebied.

De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming:
• Slopen schuren
• Rooien natuurlijke opslag
• Bouwrijp maken bouwplaatsen
• Bouwen woningen met garage

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten
De voorgenomen activiteit heeft mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en natuurgebied.
We onderscheiden de volgende negatieve invloeden:
Mogelijke tijdelijke invloeden:
• Geluid, stof en trillingen tijdens de werkzaamheden
Mogelijke permanente invloeden:
• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaar rond
beschermde nesten;
• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten;
• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten;
• Aantasting van de kwaliteit van beschermde natuurgebieden.

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit
een negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het
onderzoeksgebied. Dit noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door
de duur, aard en omvang van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de
voorgenomen activiteit op een beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.
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In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals het slopen
van de bebouwing, het rooien van beplanting, het bouwrijp maken van de bouwplaatsen en het
verbouwen van de schuur tot woning.
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit:
De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit wordt als lokaal beschouwd. De voorgenomen activiteiten
hebben geen negatief effect op beschermde soorten of -gebieden buiten het plangebied. Mogelijk zijn
tijdens de werkzaamheden geluid, stof en trillingen waarneembaar buiten het plangebied. Deze effecten
zijn incidenteel en kortstondig en zullen niet leiden tot verstoring van beschermde faunasoorten of de
aantasting van beschermde habitats.

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied
Vanwege de lokale invloedsfeer wordt het onderzoeksgebied gelijk gesteld aan het plangebied.
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4 Gebiedsbescherming
4.1 Algemeen
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd
natuurgebied en het Nationaal Natuurnetwerk (verder NNN genoemd).
4.2 Natura 2000-gebied
De bescherming van Natura 2000-gebied wordt geregeld via de Wet natuurbescherming. Provincies
vormen het bevoegd gezag voor de duurzame veiligstelling van deze habitattypen en habitatsoorten in
hun provincie. Voor activiteiten die leiden tot aantasting van de duurzame instandhouding van deze
gebieden dient een vergunning in het kader van de Wnb aangevraagd te worden.
Ligging t.o.v. beschermd natuurgebied
Het plangebied behoort niet tot Natura2000-gebied. Gronden die tot Natura2000-gebied behoren liggen
op minimaal 2,1 kilometer afstand van het plangebied. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van
Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied weergegeven.

Ligging van Natura 2000-gebied nabij het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de cirkel aangeduid,
Natura2000-gebieden worden met de zwart omlijnde groene of blauwe kaders aangeduid (bron: Aerius).

Effectbeoordeling
De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal en heeft geen negatief effect op de
instandhoudingsdoelen van Natura2000-gebied.
Conclusie
De voorgenomen activiteiten hebben geen negatief effect op de Natura2000-gebied. Er hoeft geen nader
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen vergunning in het kader van de Wnb aangevraagd te
worden.

4.3 Natuurnetwerk Nederland
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN dient met name
uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de
ruimtelijke onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van
belang.
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Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke
kenmerken en waarden van het NNN’ waarbij tevens zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de
andere belangen die in het gebied aanwezig zijn. De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit,
landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. Voor ontwikkelingen die niet passen binnen de
doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang
waar niet op een andere manier aan kan worden voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNNspelregels gehanteerd: herbegrenzing van het NNN, saldering van negatieve effecten en toepassing van
het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en de overige spelregels hebben is opgenomen in de
Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012. Er is door toepassing van de spelregels ruimte
voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op een betere manier kunnen worden
bereikt.
Ligging t.o.v. het NNN
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland. Gronden die tot het NNN behoren liggen
op minimaal 2,3 kilometer meter afstand van net plangebied. Op onderstaande afbeelding wordt de
ligging van het NNN in de omgeving van het plangebied weergegeven.

Ligging van het NNN nabij het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de cirkel aangeduid. Gronden die tot het
NNN behoren worden met de groene kleur aangeduid (Bron: Provincie Flevoland).

Effectbeoordeling
De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. Dat houdt in dat de voorgenomen activiteiten
geen negatief effect hebben op gebieden die buiten het plangebied liggen. Door uitvoering van de
voorgenomen activiteiten worden de omgevingscondities en kernkwaliteiten van het NNN niet aangetast.
Conclusie
De voorgenomen activiteiten hebben geen negatief effect op het NNN. Er hoeft geen nader onderzoek
uitgevoerd te worden en er hoeft vergunning in het kader van de Wnb aangevraagd te worden.

4.4 Slotconclusie
Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van het NNN of Natura2000-gebied. De invloedsfeer van de
voorgenomen activiteiten is lokaal. Dat houdt in dat de voorgenomen activiteiten geen negatieve effecten
hebben op (natuur)gebieden die buiten het plangebied liggen. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd
te worden en er is geen Wnb-vergunning vereist om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren.
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5 Soortenbescherming; het onderzoek
5.1 Methode
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het onderzoeksgebied op 18 augustus 2017 tijdens de
daglichtperiode (middag) bezocht. Het plangebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en potentiële
aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief onderzocht.
Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x60) en zijn de in dit rapport
opgenomen afbeeldingen gemaakt.
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende
bronnen:
• Veldbezoek door ervaren ecoloog2
• Aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet);
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a.
• Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland
• Atlas van de zoogdieren van Nederland
• Nieuwe atlas van de Nederlandse flora
Het weer tijdens het veldbezoek
Half bewolkt, droog, 25⁰C, matige wind uit zuidwesten.
Flora en vegetatie
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde planten. De
onderzoeksperiode is geschikt voor floristisch onderzoek. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische
parameters kan een goede inschatting gemaakt worden van de potentie van het onderzoeksgebied en of
de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen.
Vogels
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van broedvogels. De onderzoeksperiode is
beperkt geschikt om alle potentiële broedvogelsoorten in het plangebied vast te kunnen stellen omdat
het onderzoek is uitgevoerd buiten de broedtijd van de meeste vogelsoorten. Half augustus bezetten
alleen soorten als houtduif, huis- en boerenzwaluw, kleine karekiet en kerkuil soms nog bezette nesten.
Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt
worden van de functie van het plangebied voor vogels en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de
gestelde eisen voor onderzoek naar vogels.
Grondgebonden zoogdieren en vleermuizen
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden
zoogdieren en vleermuizen. De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar deze dieren. Er is in
het plangebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op de
aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het plangebied duiden zoals holen, nesten, graaf-, kraben bijtsporen, haren, prooiresten en uitwerpselen.
Vleermuizen
Het plangebied is onderzocht op de aanwezigheid van vleermuizen en is er gezocht naar (potentiële)
verblijfplaatsen van vleermuizen in gebouwen. Er is gezocht naar potentiële verblijfplaatsen en
invliegopeningen (zoals open stootvoegen) in muren. Daarnaast is gelet op prooiresten en uitwerpselen
2

Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als veldbioloog. Eerst specifiek op
het gebied van vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine
zoogdieren en vleermuizen. Hij voert jaarlijks 120-140 quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel
Nederland.
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van vleermuizen, sociale geluiden en veegstrepen rond de invliegopening. De functie van het plangebied
als foerageergebied en vliegroute is beoordeeld op basis van landschappelijke kenmerken, beheer en
inrichting.
Amfibieën
Het plangebied is visueel onderzocht op de aanwezigheid van amfibieën. Op basis van een beoordeling
van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het
plangebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor
onderzoek naar deze soorten.
Overige soorten
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van overige beschermde soorten als dag- en
nachtvlinders, reptielen, libellen, vissen, bladmossen, sporenplantenvaren (kleine vlotvaren), haften
(oeveraas), kevers en kreeftachtigen (Europese rivierkreeft) omdat het plangebied geen geschikte habitat
vormt voor deze soorten.

5.2 Verwachting
Op basis van bronnenonderzoek, landschappelijke karakteristieken, beheer, omvang en gebruik van het
onderzoeksgebied is het aannemelijk dat beschermde soorten van onderstaande soortgroepen in het
gebied voorkomen:
• Vogels
• Grondgebonden zoogdieren
• Vleermuizen
• Amfibieën
5.3 Resultaten
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het
plangebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het plangebied voorkomen of soorten waarvan het
plangebied een essentieel onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in deze paragraaf
besproken. Het plangebied behoort niet tot de groeiplaats van beschermde plantensoorten.
Vogels
Er zijn geen oude of bezette vogelnesten in het plangebied waargenomen. De gebouwen zijn niet
toegankelijk voor vogels, maar mogelijk benutten soorten als tjiftjaf, merel of zwartkop de opgaande
beplanting of dichte vegetatie op de grond als broedplaats. Er zijn op en rond het plangebied geen
huismussen waargenomen. Het plangebied vormt een ongeschikte habitat voor huismussen.
Grondgebonden zoogdieren
Er zijn tijdens het veldbezoek geen grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar mogelijk behoort het
plangebied tot het functionele leefgebied van soorten als huismuis, huisspitsmuis, bosmuis, gewone
bosspitsmuis, mol, konijn, haas, vos en egel. Deze soorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als
foerageergebied, maar mogelijk bezetten soorten als huisspitsmuis, bosmuis en gewone bosspitsmuis
rust- en voortplantingsplaatsen in het plangebied. Deze soorten kunnen verblijfplaatsen maken in holen in
de grond en in de aanwezige bebouwing.
Vleermuizen
Verblijfplaatsen
Er zijn in het plangebied geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden die op
de aanwezigheid van een verblijfplaats van vleermuizen in de te slopen bebouwing duiden. Potentiële
verblijfplaatsen, zoals een holle spouw, gevelbetimmering, loodslabben en windveren ontbreken in het
plangebied. De te slopen gebouwen worden als een ongeschikte verblijfplaats voor vleermuizen
beschouwd.
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Foerageergebied
Het onderzoek is uitgevoerd buiten de actieve periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar
op basis van een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer van het plangebied, kan de functie
van het plangebied als foerageergebied ingeschat worden.
Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer is het aannemelijk dat soorten als gewone- en ruige
dwergvleermuis, laatvlieger en mogelijk gewone grootoorvleermuis het plangebied benutten als
foerageergebied. Vleermuizen foerageren vermoedelijk incidenteel rond de bebouwing en vliegen over
het plangebied tijdens het foerageren langs de randen en kronen van de opgaande beplanting net buiten
het plangebied. Gelet op inrichting, het gevoerde beheer en de kleine oppervlakte, heeft het plangebied
een beperkte betekenis als foerageergebied voor vleermuizen.
Vliegroutes
Het onderzoek is uitgevoerd buiten de actieve periode van de dag waarop vleermuizen vliegen, maar op
basis van een beoordeling van aanwezige landschapsstructuren, kan de functie van het plangebied als
vliegroute redelijk ingeschat worden.
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormige landschapsstructuur en vormt daarom
geen onderdeel van een vliegroute voor vleermuizen.
Amfibieën
Gelet op de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in intensief beheerd agrarisch cultuurland,
wordt het plangebied niet tot het normale functionele leefgebied van amfibieën gerekend. Mogelijk duikt
er incidenteel een ‘verdwaalde’ gewone pad, bastaardkikker, bruine kikker of kleine watersalamander op
in het plangebied, maar amfibieën bezetten er geen rust- en/of voortplantingslocatie. Gelet op de ligging
van het plangebied ten opzichte van geschikte voortplantingswateren, dan gaat het hooguit om enkele
individuen per jaar.
Overige soorten
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het
plangebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.

5.4 Toetsingskader
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die
beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn,
evenals de in paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden en te
verwonden, evenals het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen.
Verder is het verboden om plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken
en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.
Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk
doden en vangen en de vaste voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten opzettelijk beschadigen of
vernielen, als gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke
ontwikkeling. In voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Flevoland van kracht.
Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op verwonden en doden mits er gewerkt wordt
volgens een door de Minister goedgekeurde Gedragscode. Op het moment van schrijven van dit rapport is
er geen goedgekeurde gedragscode van kracht voor de voorgenoemde activiteiten.
Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. In afwijking van de verboden in artikel
3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te
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doden en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te
beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat.

5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep
Vogels
Door het rooien van beplanting worden mogelijk vogelnesten vernield. Van de vogelsoorten die in het
plangebied nestelen, zijn uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet de oude nesten of de
nestplaatsen. Voor het verstoren/vernielen van bezette nesten (eieren) en het verwonden/doden van
vogels kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen worden omdat de voorgenomen
activiteit niet als een in de wet genoemd belang wordt beschouwd. Werkzaamheden die leiden tot het
verstoren/vernielen van vogelnesten dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te
worden. De meest geschikte periode om bebouwing te slopen is augustus-februari.
Vleermuizen
Verblijfplaatsen
Vleermuizen bezetten geen verblijfplaats in het plangebied. Het uitvoeren van de voorgenomen
activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van dit aspect van het functionele
leefgebied van vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen
ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te
mogen voeren in het kader van de Wnb.
Foerageergebied
Het plangebied heeft geen noemenswaardige betekenis als foerageergebied voor vleermuizen en door
het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt deze betekenis niet aangetast. Het uitvoeren van
de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van dit aspect van het
functionele leefgebied van vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft
geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te
mogen voeren in het kader van de Wnb.
Vliegroute
Het plangebied vormt geen onderdeel van een vliegroute van vleermuizen. Het uitvoeren van de
voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van dit aspect van het
functionele leefgebied van vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft
geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te
mogen voeren in het kader van de Wnb.
Grondgebonden zoogdieren
Door het slopen van bebouwing en het verwijderen van beplanting worden grondgebonden zoogdieren,
die rust- en voortplantingsplaatsen bezetten in holen in de grond en in het gebouw, mogelijk verwond of
gedood. Voor de grondgebonden zoogdiersoorten die rust- of voortplantingslocaties in het plangebied
bezetten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘verwonden-doden en het verstoren-vernielen
van rust- en voortplantingsplaatsen’. In het kader van de zorgplicht worden geen specifieke maatregelen
noodzakelijk geacht om onnodig lijden te voorkomen. Dergelijke maatregelen zijn voor de soorten, die
een rust- en/of voortplantingslocatie in het plangebied bezetten, niet effectief. Er hoeft geen nader
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.
Amfibieën
Door het rooien van beplanting en het bouwrijp maken van het plangebied worden de in het plangebied
aanwezige amfibieën mogelijk verwond of gedood. Voor de in het plangebied voorkomende
amfibieënsoorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘verwonden-doden’. In het kader van de
zorgplicht worden geen specifieke maatregelen noodzakelijk geacht om onnodig lijden te voorkomen.
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Dergelijke maatregelen zijn voor de in het plangebied voorkomende soorten, niet effectief. Er hoeft geen
nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen
aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.
Overige soorten
Het plangebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde soorten. Vanwege de
lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op andere beschermde soorten.
Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk.
In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.
Soortgroep

Soorten planlocatie

Verbodsbepalingen*

aandachtspunt

Grondgebonden zoogdieren;
rust- en/of
voortplantingslocaties
Grondgebonden
zoogdiersoorten;
foerageergebied
Vogels; foerageergebied

Diverse soorten

Niet van toepassing; vrijstelling i.v.m.
ruimtelijke ontwikkeling of soorten
zijn niet beschermd.
Niet van toepassing, functie wordt
niet aangetast.

Geen

Geen

Vogels; bezette nesten

Mogelijk diverse soorten

Niet van toepassing, functie niet
beschermd
Art. 3.1 lid 2, 3.1 lid 2.

Vleermuizen; rust- en
verblijfplaatsen en vliegroute
Vleermuizen; foerageergebied

Niet aanwezig

Niet van toepassing.

Mogelijk diverse soorten

Geen

Amfibieën; foerageergebied

Mogelijk diverse soorten

Amfibieën; rust- en
voortplantingslocaties
Overige soorten

Niet aanwezig

Niet van toepassing, functie wordt
niet aangetast.
Niet van toepassing; vrijstelling i.v.m.
ruimtelijke ontwikkeling of soorten
zijn niet beschermd.
Niet van toepassing.

Niet aanwezig

Niet van toepassing.

Geen

Diverse soorten

Diverse soorten

Geen

Bebouwing slopen en beplanting
rooien
buiten
de
voortplantingsperiode
van
vogels.
Geen

Geen

Geen

Samenvatting van de wettelijke consequenties.

5.6 Historische gegevens
Van de onderzoeksgebieden zijn geen historische gegevens bekend.
5.7 Volledigheid van het onderzoek
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.
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6 Samenvatting en conclusies
De voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen
voorkomende en talrijke faunasoorten3 geldt in Flevoland een vrijstelling van de verbodsbepalingen
‘doden, verwonden en het opzettelijk vernielen en weghalen van rust- en voortplantingslocaties’, als
gevolg van werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor
beschermde soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen
verwonden en doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen verstoren en vernielen.
Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van sommige vleermuis-, vogel-,
amfibieën- en grondgebonden zoogdiersoorten. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied
hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk nestelen sommige vogelsoorten in het plangebied en
bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er rust- en voortplantingslocaties.
Van de vogelsoorten die in het plangebied nestelen, zijn uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet de
oude nesten of de nestplaats. Werkzaamheden die leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten
dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om
deze werkzaamheden uit te voeren is augustus-februari. De functie van het plangebied als
foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende vogelsoorten niet beschermd.
Sommige grondgebonden zoogdiersoorten bezetten een rust- en voortplantingsplaats in het plangebied.
Voor deze soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘verwonden-doden en het verstorenvernielen van rust- en voortplantingsplaatsen’.
Vleermuizen en amfibieën bezetten geen rust- of verblijfplaats in het plangebied maar benutten de
buitenruimte vermoedelijk wel als foerageergebied. Door uitvoering van de plannen worden geen
vleermuizen verstoord, verwond of gedood en voor de in het plangebied voorkomende amfibieënsoorten
geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘verwonden en doden’. De betekenis van het plangebied
als foerageergebied voor deze soorten wordt niet aangetast.
Het plangebied ligt niet in, of direct naast gronden die tot het NNN of Natura2000-gebied behoren. De
invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. Dat houdt in dat de voorgenomen activiteiten
geen negatief effect op deze gebieden hebben.
Conclusie
Mits bezette vogelnesten beschermd worden, dan leidt uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet
tot wettelijke consequenties in het kader van soortbescherming. Ook leiden de voorgenomen activiteiten
niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming. Door uitvoering van de quickscan
natuurwaardenonderzoek, heeft initiatiefnemer voldaan aan de onderzoeksplicht, zoals verwoord in art.
1.11 van de Wnb. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de
verbodsbepalingen van de Wnb aangevraagd te worden. De Wnb vormt geen belemmering voor
uitvoering van de voorgenomen activiteiten.

3

Zie bijlage 2 van dit rapport
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Bijlage
Toelichting Wet Natuurbescherming

2

Drie beschermingsregimes
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een
apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van
Bonn) en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd
worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor
vrijstelling of ontheﬃng van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast
worden ongeveer 230 overige Europese en nationale soorten beschermd.
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheﬀing of vrijstelling moet aan drie criteria
zijn voldaan:
-

-

Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere
bevredigende oplossing voor de handeling mogelijk is.
Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan.
De wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals
volksgezondheid of openbare veiligheid.
Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheﬃng worden verleend. Voor een aantal handelingen
zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een
gedragscode.
Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel
één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn
gericht op de bescherming van individuen van soorten.
Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal
oogpunt beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheﬃng
verleend kan worden, wordt afgewogen tegen het eﬀect van de ingreep op het populatieniveau van de
soort.
Zorgplicht voor dieren en planten
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening
houden met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee
de intrinsieke waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De
zorgplicht houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren
en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar
gesteld; de zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”.
Vrijstelling regelgeving
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheﬃng nodig bij handelingen met gevolgen voor
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een
vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren
bepaalde categorie van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde
soorten mogelijk. Een bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de
gedragscode. In de Wet natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van
vrijstelling geïntroduceerd, zoals door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale
verordening. Overigens is ook een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk.
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Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in
een provinciale verordening.
Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van
soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Floraen faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft
ook onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de
gedragscode voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming.

Welke soorten zijn beschermd?
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:
1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.
2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het
Verdrag van Bonn.
3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’ waaronder soorten vallen die vanuit
nationaal oogpunt bescherming behoeven.

Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming

Vrijgestelde soorten
In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande
soorten opzettelijk te doden, en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze
soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing
bestaat. De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten:
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-

de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen,
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van
natuurbeheer.

Soortgroep
Amfibiëen
Amfibiëen
Amfibiëen
Amfibiëen
Amfibiëen
Zoogdieren-landzoogdieren
Zoogdieren-landzoogdieren
Zoogdieren-landzoogdieren
Zoogdieren-landzoogdieren
Zoogdieren-landzoogdieren
Zoogdieren-landzoogdieren
Zoogdieren-landzoogdieren
Zoogdieren-landzoogdieren
Zoogdieren-landzoogdieren
Zoogdieren-landzoogdieren
Zoogdieren-landzoogdieren
Zoogdieren-landzoogdieren
Zoogdieren-landzoogdieren
Zoogdieren-landzoogdieren
Zoogdieren-landzoogdieren
Zoogdieren-landzoogdieren
Zoogdieren-landzoogdieren
Zoogdieren-landzoogdieren
Zoogdieren-landzoogdieren

Nederlandse naam
bruine kikker
gewone pad
kleine watersalamander
meerkikker
middelste groene kikker/bastaard kikker
aardmuis
bosmuis
bunzing
dwergmuis
dwergspitsmuis
egel
gewone bosspitsmuis
haas
hermelijn
huisspitsmuis
konijn
ondergrondse woelmuis
ree
rosse woelmuis
tweekleurige bosspitsmuis
veldmuis
vos
wezel
woelrat

Wetenschappelijke naam
Rana temporaria
Bufo bufo
Lissotriton vulgaris
Pelophylax ridibundus
Pelophylax kl. esculentus
Microtus agrestis
Apodemus sylvaticus
Mustela putorius
Micromys minutus
Sorex minutus
Erinaceus europeus
Sorex araneus
Lepus europeus
Mustela erminea
Crocidura russula
Oryctolagus cuniculus
Pitymys subterraneus
Capreolus capreolus
Clethrionomys glareolus
Sorex coronatus
Microtus arvalis
Vulpes vulpes
Mustela nivalis
Arvicola terrestris

Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt in de Provincie Flevoland als gevolg van
handelingen die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.
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Bijlage 3. Fotobijlage. Impressie van het plangebied en de directe omgeving.
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen:
Internet:
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)
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Bestemmingsplan “Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg”
Vastgesteld

Bijlage 4

Historie erfsingels

BJZ.nu
Bestemmingsplannen

45

Boerderij aan de Veneweg ten zuidoosten van
Runen: de schokbetonnen schuur van de tweede
serie en de pac/11erswo11ing type L hebben een
afwijkende dakhelling en zijn haaks op elkaar
geboull'd, /7 augustus/964 (fotoJ. V. Potuyt).

was de afstand tussen de pachterswoningen in alle gevallen 45 meter (15 meter weg
breedte plus twee maal de rooilijnafstand van 15 meter). 41 Steeds werd ernaar gestreefd
de woningen en de koestallen op het zuiden te oriënteren. Voor de ligging van de schuren
waren er in feite slechts twee mogelijkheden: loodrecht op of evenwijdig aan de weg.
Alleen op scheve kavels deden zich uitzonderingen voor. Indien een vrijstaande pach
terswoning dezelfde dakhelling had als de erbij behorende schuur, werden beide gebou
wen zodanig geplaatst dat de nokken parallel liepen. Hadden de daken van schuur en
woning ieder hun eigen schuinte dan werd ervoor gekozen deze gebouwen haaks op el
kaar te plaatsen. Door het gebruik van dezelfde dakbedekking (rode pannen) werd dan
toch geprobeerd enige samenhang aan te brengen. 42
Windsingels
De hoogte van de schuren en pachterswoningen was zodanig dat er windsingels werden
aangelegd die op den duur zouden bestaan uit een bovenscherm van bomen en een be
nedenscherm van struiken. Dit werd de beste beschutting geacht voor de gebouwen op
en de gebruikers van het boerenerf.43 De windsingels werden door en voor rekening van
de Directie van de Wieringermeer aangelegd door de Afdeling Bebossing en Beplanting.
De betrokkenheid van de Directie had vooral te maken met de betekenis die aan de boe
renerven in het landschap was toegekend en met de wens om de weg- en erfbeplantingen
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Windsingel met een dicht onder- en een luchtig
bovenscherm op het boerene1f van een
akkerbouwbedrijf van 48 hectare,juni 1955
(foto Van Wijk).
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op elkaar te laten aansluiten. Door deze aansluiting zou de betekenis van beide worden
versterkt en zou, zo was de verwachting, hun homogeniteit een karakteristiek van het
polderlandschap kunnen worden.44
Voor de breedte en de invulling van de windsingels hield men in de Noordoostpolder
nadrukkelijk rekening met de inzichten van Bijhouwer. De breedte was trouwens niet
alleen afhankelijk van de grootte en de ligging van een bedrijf, maar ook van de plaats
van boomgaard en moestuin op het erf. Op de grote bedrijven waren de singels aan de
noord- en westzijde maximaal 7 meter en aan de oostzijde maximaal 5 meter breed. Op
de kleinere bedrijven waren de maten respectievelijk 5 en 3 meter. Lag de boomgaard
van grote bedrijven aan de oostzijde dan werd daar een singelbreedte van 3 meter aan
gehouden. Voor de zuidzijde van alle erven hanteerde men singels van ten hoogste 3 me
ter. Wanneer de zuidzijde van een erf langs de weg lag, werd aan die zijde slechts een
singel geplant langs de boomgaard. Langs de moestuin kwam aan de wegzijde alleen
een circa 1,50 meter hoge heg. Voor het woonhuis werd de beplanting onderbroken, om
zo de bewoners vrij uitzicht te geven. 45
De hoofdsoorten van de windsingels, die op den duur de boometage moesten vormen,
kwamen overeen met die van de wegbeplantingen. Soberheid in de keuze van de soorten
gold in de polder als een algemeen uitgangspunt. Volgens Overdijkink, de schrijver van
de toelichting van het Algemeen Beplantingsplan, zou hierdoor een evenwichtig land
schapsbeeld verkregen kunnen worden "dat de monumentaliteit van de wijdte- de verte
- in zich draagt".46 Feitelijk wilde men door soberheid vooral de aanplant van exotische
bomen en struiken tegengaan. In navolging van opvattingen van Bijhouwer voelde men
wel voor enige differentiatie bij de houtsoortenkeuze op basis van de bodemgesteld
heid. 47 Zo plantte men in het oosten van de polder in de singels veel eik, in het midden
nogal wat es, in infiltratiegebieden de snelgroeiende wilg, nabij Urk en Creil iep en ten
zuidwesten van Nagele veel populier. Tien tot twintig populieren kwamen trouwens in
elke singel voor. Ze moesten de boomschermen snel hoogte geven.48
Naast de hoofdhoutsoorten werden in de singels eik en esdoorn aangeplant. Dit waren

P. Kelder, 1971.

soorten die ook als hakhout dienst zouden kunnen doen en die in de samenstelling van
de windsingels enige afwisseling brachten. Als struiken koos men voor soorten die scha
duw goed verdroegen, zoals veldesdoorn, haagbeuk en beuk, en bloeiende planten, zoals
vlier, lijsterbes, krenteboom, sleedoorn en meidoorn.49
De aanleg van beplanting op de eerste boerenerven vond plaats in het plantseizoen
1942/ 1943 (herfst 1942-Iente 1943).50 Toen kregen elf erven een windsingel. Door gebrek
aan jonge bomen en struiken moest de overige beplanting van de erven worden uitge
steld tot het voorjaar van 1944.51 Wel werden in de tweede helft van 1943 beplantings
plannen gemaakt voor alle tot dan toe gerealiseerde en nog in aanbouw zijnde ont
ginningsboerderijen. 52 De aanleg en het onderhoud van erfbeplantingen zette zich
gedurende de laatste twee bezettingsjaren moeizaam voort.53
Na 1945 werden de beplantingsactiviteiten met kracht ter hand genomen en werd ook de
groei van bomen en struiken op verschillende bodemsoorten nauwlettend gevolgd. De
houtgewassen werden daartoe zelfs enige tijd nauwkeurig opgemeten en gefotogra
feerd. 54 Voordat de singel kon worden aangelegd werd de grond tot een diepte van on
geveer 30 centimeter mechanisch bewerkt. Daarna werden in een plantverband· van 80
bij 100 centimeter de verschillende houtsoorten gepoot. Dit plantverband werd onder
andere aangehouden met het oog op mechanische onkruidbestrijding. De helft van het
plantmateriaal bestond uit de zo even genoemde houtsoorten, de andere helft uit zwarte
els. De els moest ertoe bijdragen dat de singel zich zo spoedig mogelijk sloot, waarna de
els in de loop der jaren kon worden verwijderd. Bij de aanplant van de hoofdhoutsoor
ten, waarvoor men zoveel mogelijk uit eigen kwekerij afkomstige twee- en driejarige
stekken gebruikte, werd rekening gehouden met een eventuele dunning in de toekomst.55
Binnen de singels

Op de erven werden naast windsingels ook hagen en struiken geplant. Ze vormden de
scheiding tussen moestuin, siertuin, boomgaard en werkerf. De precieze indeling van
een erf werd door de Directie van de Wieringermeer bepaald na overleg met de pachter.
De Directie wenste namelijk dat iedere boerderij gelegen zou zijn op een doelmatig in
gedeeld erf. Hierdoor kon een moderne, rationele bedrijfsvoering worden bevorderd.
Voor ieder boerenerf werden de afspraken over de verdeling van de verschillende be
stemmingen op een tekening vastgelegd. De ontwerparbeid voor de boerenerven lag
voor een belangrijk deel in handen van ing. P. Kelder, een landschapsarchitect van
Staatsbosbeheer die deel uitmaakte van de Afdeling Bebossing en Beplanting van de
Directie van de Wieringermeer. 56
De kosten van de aanleg van hagen en struiken werden gedragen door de Directie. Voor
het plantwerk deed men net als bij de singels een beroep op arbeiders die betrokken
waren bij de ontginning van de polder. Wat betreft de planten werd zoveel mogelijk aan
gesloten bij de soorten die ook bij andere polderbeplantingen werden toegepast. Veld
esdoorn, meidoorn, beuk en haagbeuk kwamen het meeste voor. Daarnaast werd ook
gewone liguster aangeplant.
Een lage heg bestond in het algemeen uit een rij struiken, die op korte afstand van elkaar
waren geplant, dat wil zeggen drie à vier stuks per strekkende meter. Bij de hogere heg131

gen, zoals bijvoorbeeld rond de boomgaard, werden de struiken in twee rijen op ruimere
afstand van elkaar, zo'n 50 centimeter, gepoot. De struiken konden daardoor wat meer
uitgroeien. Soms werd als afscheiding een snel groeiend singeltje van els en later weg te
kappen struiken geplant.57
De aanleg van boomgaard, moestuin en siertuin was een zaak van de pachters. Voor de
aanplant van fruitbomen konden zij terugvallen op een advies van de Nederlandsche
Heidemaatschappij. 58 De moestuin werd veelal naar eigen inzicht aangeplant. Groen
ten en kruiden waarmee men van oudsher vertrouwd was, maakten het leeuwendeel uit
van hetgeen werd verbouwd.59
Als aanzet voor de siertuin kregen de boeren van de Directie van de Wieringermeer 25
grove sierheesters.60 De Directie hoopte dat de boeren hun siertuinen zouden afstem
men op het landschap van het nieuwe land en zo zouden inrichten dat er weinig onder
houd nodig was:
"Daar de tuinen in een polderlandschap liggen, een landschap met over het algemeen
sprekende kleuren, rechte lijnen en een strakke, eenvoudige beplanting, behoren ook
de tuinen zich hierbij aan te passen. Rotspartijen, slingerpaden en andere 'ornamen
ten' zijn hier niet op hun plaats. De opzet dient eenvoudig te zijn, zo eenvoudig zelfs
dat de tuin gedurende de drukke oogstperiode nog in een verloren uurtje kan worden
onderhouden. De hoofdmotieven in de tuin moeten worden gevormd door een groot
gazon, wat heestergroepen, enkele bomen en een rand van vaste planten, rozen en/ of
zaaibloemen. De keuze van de te gebruiken soorten kan eenvoudig zijn; exoten en
vooral een overmaat van coniferen dient te worden vermeden:' 61
De Directie van de Wieringermeer dacht bij de vormgeving van de siertuin in de Noord
oostpolder niet aan nieuwe versies van de drie traditionele boerentuintypen. Ze voelde
dus geenszins voor een 'versierde' nutstuin, noch voor boerentuinen in een formele of
een landschapsstijl.62 Ook de aanleg van tuinen die bij stadswoningen of villa's gebrui
kelijk waren, kon haar instemming niet wegdragen. De ideale siertuin in de Noordoost
polder diende een duidelijk polderkarakter te dragen. Inspiratie daarvoor kon worden
opgedaan in de Wieringermeer, waar vele boerderijen van 'mooie' en grote poldertuinen
waren voorzien. 63
In een schrijven aan de pachters van de uitgifte 1949 constateerde het hoofd van de
Sociaal-economische Afdeling Minderhoud eind oktober 1950 dat een aantal tuinen er
weliswaar behoorlijk uitzag, maar ook dat velen "de toets van een gematigde critiek"
niet konden doorstaan. Aangezien de verantwoorde aanleg van een tuin "bijzondere
vakbekwaamheid" vereiste, had de Directie besloten een tuinarchitect aan te trekken
die de pachters voorlichting kon geven.64 Eind januari 1951 deelde men de boeren mede
dat ze voortaan adviezen konden inwinnen bij tuinarchitect J. Meijers, die enkele dagen
per week zitting zou houden in het kantoor van de Bouwkundige Afdeling te Emmel
oord.65
De in Dordrecht woonachtige Meijers maakte deel uit van het Tuinarchitectenbureau
Buys-Meijers (later Buys-Meijers-Warnau) te 's-Hertogenbosch, maar verrichtte op per
soonlijke titel werkzaamheden voor de Directie.66 Hij beschouwde "het ontwerpen van
een aanvaardbare en aesthetisch verantwoorde erf situatie voor iedere pachter afzonder132

Een siertuin =oals de Directie van de
Wieringermeer die graag zag, op kavel M88 aan
de Lindeweg ten zuidwesten van Lu11elgeest
(bedrijf E. van de Dee11),j1111i 1955
(foto Van Wijk).

lijk" als zijn primaire polderactiviteit.67 Vandaar dat hij zijn werkzaamheden ook niet
beperkte tot advisering omtrent de aanleg van boerentuinen. Dit was zeer tegen de zin
van de Afdeling Bebossing en Beplanting, die meende dat de tuinarchitect zich te ruime
bevoegdheden aanmatigde. Landschapsarchitect Kelder, die aan deze afdeling verbon
den was, beklaagde zich er dan ook al medio 1951 over dat Meijers zich in toenemende
mate bemoeide met de indeling van erven, de beplanting van singels en de aanplant van
fruitbomen.68
De gerezen problemen kwamen voort uit het feit dat Meijers bij de aanvang van zijn
werkzaamheden geen heldere taakomschrijving had gekregen. Het leek de directiever
gadering in oktober 1951 dan ook raadzaam alsnog tot zo'n omschrijving te komen. Zo
kon ook het aantal dagen dat de tuinarchitect in de Noordoostpolder geacht werd door
te brengen beter worden vastgesteld.69 A.G. Lindenbergh, die belast was de leiding van
de Onderafdeling Domeintoezicht, stelde daarop voor de indeling van de erven toe te
vertrouwen aan een nog op te richten commissie en de werkzaamheden van Meijers te
beperken tot adviezen over de wijze waarop pachters "een nette boerentuin" konden
aanleggen. Door Meijers een strak afgebakende taak te geven, kon tevens flink worden
bespaard op de uitgaven die met zijn werkzaamheden waren gemoeid.7°
De directievergadering kon zich in de strekking van Lindenberghs rapport vinden,
maar vond wel dat Meijers in de voorgestelde commissie zitting moest hebben.71 Op 18
februari 1952 kwam de 'Commissie voor de indeling van boerderijerven' voor het eerst
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bijeen. Aanwezig waren domeinopziener A. de Groene, rijkstuinbouwconsulent ir J.J.
Pettinga, houtvester in de Noordoostpolder ir L.W. Wilmes, boerderij-architect No
back, Kelder en Lindenbergh. De laatste trad op als voorzitter en zette beknopt de werk
wijze uiteen:
"Door de Commissie wordt aan de hand van door de Bouwk. Afd. vervaardigde situ
aties, waarop alleen de grenzen van het erf, de gebouwen en de paden zijn aangegeven,
een erfindeling gemaakt. De plaats van de singels, siertuin, moestuin en boomgaard
wordt bepaald, waarbij voldoende bedrijfsruimte voor opslag van producten en voor
eventueel door de pachters te bouwen silo's wordt gereserveerd. De Landmeetk.
Afdeling maakt van deze aldus vastgestelde erfindeling een tekening, waarvan een
exemplaar wordt toegezonden aan de betrokken pachter, de domeinopzieners te Em
meloord en aan de heren Meijers, Ir Wilmes en Ir Pettinga. Vervolgens worden de
pachters in de gelegenheid gesteld om de erfindeling te komen bespreken en hun wen
sen kenbaar te maken. Zonodig kan de erfindeling dan gewijzigd worden. Van de ge
wijzigde erfindeling wordt dan opnieuw een kaartje getekend en aan de betrokkenen
toegezonden. Aan de hand van de aldus vastgestelde erfindeling kan de Afd. Bebos
sing en Beplanting dan de singels en erfscheidingen planten, de heer Pettinga kan ad
viseren over de aanleg van de boomgaard en de heer Meijers kan advies geven over de
aanleg van de siertuin." 72
A.G. Lindenbergh, 7 oktober 1949
(/otoJ V. Potuyt).
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Begin 1953 werd de werkwijze van de commissie enigszins vereenvoudigd. De leden be
sloten zich tijdens hun vergaderingen niet meer te buigen over ieder boerenerf, maar
zich alleen nog bezig te houden met het ontwerpen van erfindelingen voor elk type uit
te geven bedrijf. L. H. Bos, tekenaar in dienst van de Directie van de Wieringermeer,
moest daarna de erfindeling voor elk afzonderlijk bedrijf in kaart brengen. Zijn tekenin
gen werden vervolgens op een aantal nader te bepalen dagen met de pachters besproken.
Op diezelfde dagen kon Meijers in de polder zitting houden om de boeren advies te ge
ven over de aanleg van een siertuin.73
Bos had vanaf het begin van Meijers' bezigheden in de polder vele hand- en spandiens
ten verleend aan de tuinarchitect. Door de taakafbakening van Meijers kwam er ten dele
een einde aan die ondersteuning. Bos mocht de door Meijers gemaakte tuinontwerpen
nog wel uitwerken, maar voor verdere diensten werd hij niet meer beschikbaar gesteld.
De tuinarchitect zelf werd te verstaan gegeven dat zijn wens om ingeschakeld te worden
bij het ontwerpen van algemene beplantingen in de polder "voorshands niet voor ver
wezenlijking vatbaar" was. Ook liet de Wieringermeerdirectie Meijers weten dat hij dui
delijk onderscheid diende te maken tussen zijn jaarlijkse ontwerparbeid voor de nieuw
uit te geven bedrijven en zijn andere vormgevingsactiviteiten, zoals het aanpassen van
reeds bestaande siertuinen. Alleen de eerstgenoemde activiteit verrichtte hij in opdracht
van de Directie en brachten voor de polderboeren geen kosten met zich mee. De overige
werkzaamheden werden als particuliere opdrachten beschouwd.74
Door de werkzaamheden van de Commissie voor de indeling van boerderijerven en de
nauwkeurige omschrijving van de adviseringstaak van de tuinarchitect nam het aantal
dagen dat Meijers in de Noordoostpolder actief was gestaag af. In 1951 verbleef hij twee
à drie dagen per week in de polder, na 1955 niet meer dan drie à vier dagen per jaar.75
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De ontwerparbeid voor de erven van enkele staatsboerderijen76 werd in 1955 door Van
Eck toevertrouwd aan de tuin- en landschapsarchitecte Mien Ruys, die grote bekend
heid genoot door de voorbeeldtuinen die ze in Dedemsvaart aanlegde.77 De bouwkun
dige was met Ruys in contact gekomen door haar lidmaatschap van de architectengroep
'de 8', die nauw betrokken was bij de planvorming en -realisering van het polderdorp
Nagele. Met de opdracht aan Ruys werd afgeweken van de 'normale' gang van zaken
bij de erfaanleg van staatsbedrijven. Gewoonlijk lagen zowel het ontwerp voor de erf
indeling als de keuze van het plantmateriaal en de aanleg van singels en heggen geheel in
handen van de Afdeling Bebossing en Beplanting van de Wieringermeerdirectie.78
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datum
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dossiercode 20170815-37-15839

Geachte heer/mevrouw Lex Bechtel,
U heeft de digitale watertoets doorlopen op de website www.dewatertoets.nl. De samenvatting in de email bevat de gegeven
antwoorden op de vragen. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.
Uitgangspuntennotitie
Hierbij ontvangt u alvast de uitgangspuntennotitie voor de normale procedure van de watertoets. Deze notitie is automatisch
gegenereerd op basis van de door u gegeven antwoorden en het ingetekende plangebied. Deze uitgangspuntennotitie bevat de
voor uw plan relevante waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieën en randvoorwaarden van Waterschap Zuiderzeeland
die u kunt gebruiken bij het ruimtelijk laten meewegen van het waterbelang en bij het opstellen van de waterparagraaf in de
ruimtelijke onderbouwing van uw plan.
Vooroverleg wateradvies
Met de digitale watertoets heeft u Waterschap Zuiderzeeland op de hoogte gebracht van het ruimtelijk plan, hiermee doet u nog
geen aanvraag voor een wateradvies. Dit betekent dat u, aanvullend op de digitale watertoets, in het kader van het ambtelijk
vooroverleg, als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit op de Ruimtelijke ordening een aanvraag voor een wateradvies moet
indienen bij Waterschap Zuiderzeeland. Ook is het mogelijk om telefonisch contact op te nemen om informatie in te winnen of
een afspraak te maken.
Team Waterprocedures
Waterschap Zuiderzeeland
Lindelaan 20
Postbus 229
8200 AE Lelystad
(0320) 274 911
watertoets@zuiderzeeland.nl
_________________________________________________________________________
Uitgangspuntennotitie normale procedure
1. Inleiding
Sinds 1 november 2003 is de toepassing van de watertoets wettelijk verplicht door de verankering in het Besluit op de
ruimtelijke ordening 1985. De watertoets heeft betrekking op alle grond- en oppervlaktewateren en behandelt alle van belang
zijn de waterhuishoudkundige aspecten (naast veiligheid en wateroverlast ook bijvoorbeeld waterkwaliteit en verdroging). De
watertoets is een belangrijk procesinstrument om het belang van water een evenwichtige plaats te geven in de ruimtelijke
ordening. Uit de waterparagraaf blijkt de betrokkenheid van de waterbeheerder in het planproces en de wijze waarop het
wateradvies van de waterbeheerder is meegenomen in de uitwerking van het plan.
De watertoetsprocedure kan op drie manieren gevolgd worden: de procedure geen waterbelang, de korte procedure en de
normale procedure. Welke procedure gevolgd moet worden hangt af van de implicaties van het ruimtelijk plan voor de
waterhuishouding. De procedure geen waterbelang en de korte procedure zijn bedoeld voor ruimtelijke plannen met beperkte
gevolgen voor de waterhuishouding. Bij deze twee procedures kan de watertoets volledig digitaal doorlopen worden. De
normale procedure is gericht op ruimtelijke plannen met relatief vergaande consequenties voor de waterhuishouding. In dit
geval is actieve betrokkenheid van Waterschap Zuiderzeeland nodig. Deze uitgangspuntennotitie dient als goede basis voor het
overleg.
De relevante randvoorwaarden voor het plan zijn gerangschikt onder zeven streefbeelden ingedeeld op basis van de drie
waterthema's 'Veiligheid, Voldoende Water en Schoon Water'. Van streefbeeld naar randvoorwaarde vindt u het uitgangspunt,
dat het vertrekpunt vormt bij de verwezenlijking van het streefbeeld. U krijgt op deze manier een goed overzicht van de
randvoorwaarden en kan eveneens herleiden waarop deze gebaseerd zijn.

2. Inhoudelijke opmerkingen ten behoeve van de waterparagraaf
2.1. Thema veiligheid
2.1.1. Veiligheid - primaire waterkeringen op orde
Streefbeeld
Het buitenwater is een reële bedreiging voor de veiligheid in Flevoland. Waterkeringen beschermen Flevoland tegen deze
bedreiging. Het waterschap wil de veiligheid ook in de toekomst blijven waarborgen. Door te werken aan veilige, robuuste en
duurzame waterkeringen anticipeert het waterschap op sociale ruimtelijke, economische en klimatologische ontwikkelingen.

2.1.2 Veiligheid Regionale waterkeringen op orde
Regionale keringen kunnen zowel binnen als buitendijks liggen. De binnendijkse Knardijk, een zogeheten
compartimenteringsdijk, scheidt Zuidelijk en Oostelijk Flevoland, om de gevolgen van een overstroming te beperken.
Buitendijkse regionale keringen beschermen buitendijkse gebieden tegen hoog water.
Het plangebied ligt niet buitendijks.
Het plangebied ligt niet in een keurzone van de waterkering. Op basis van de ingevoerde gegevens over het plangebied zijn er
geen uitgangspunten voor het thema veiligheid van toepassing.
2.2. Thema Voldoende Water
2.2.1 Wateroverlast
Streefbeeld
Het watersysteem, zowel in landelijk als in stedelijk gebeid, is in 2015 op orde. Het hele beheergebied voldoet aan de
vastgestelde normen.

Uitgangspunt wateroverlast
Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem dat de effecten van toekomstige klimaatveranderingen en bodemdaling
kan opvangen. De planontwikkeling is gelegen in een watersysteem dat op basis van de toetsing in 2012 voldoet aan de
normering voor wateroverlast. Een dergelijk systeem kan het water verwerken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Met de planontwikkeling wordt er netto geen verhard oppervlak in landelijk gebied toegevoegd.
Ontwerprichtlijnen compensatie toename verharding
De oppervlakte te realiseren waterberging is gerelateerd aan de maximaal toelaatbare peilstijging in het peilvak en de netto
oppervlakte nieuw te realiseren verharding. Uw plangebied is gelegen in een peilgebied waarbij 4,5% van
* Indien in de tekst sprake is van meerdere opgegeven percentages voor compensatie van de toename van verharding dan
betekent dit dat uw plangebied zich over meerdere peilgebieden uitstrekt. Het percentage kan namelijk per peilgebied
verschillen.

2.2.2 Goed functionerend watersysteem
Streefbeeld
Het watersysteem zorgt in normale situaties voor een goede doorstroming en afwatering in het beheergebied en maakt het
realiseren van het (maatschappelijk) gewenste grond- en oppervlaktewaterwaterregime (GGOR) mogelijk. Waterschap
Zuiderzeeland streeft er naar dat de feitelijke situatie van het watersysteem overeenkomt met de legger. Op die manier kan het

waterschap weloverwogen anticiperen op en reageren in extreme situaties.
Randvoorwaarde(n) goed functionerend watersysteem
Het waterschap streeft naar grote peilvakken. Versnippering van het watersysteem is een ongewenste situatie. Nieuwe
ontwikkelingen sluiten aan op bestaande peilvakken en de inrichting wordt afgestemd op de functie van het water. Op de
internetsite www.zuiderzeeland.nl/voldoende_water/peilbeheer is hierover informatie te vinden.
In nieuwe watersystemen wordt gestreefd naar aaneengesloten waterelementen met een minimum aantal duikers en/of andere
kunstwerken en zonder doodlopende einden. Het watersysteem wordt dusdanig ingericht dat het goed controleerbaar en
beheersbaar is.
Met het oog op de uiteindelijke overname van het beheer en onderhoud van nieuw stedelijk water is het nodig dat het
waterschap betrokken wordt bij de uitwerking van een plangebied naar een definitieve ontwerp van het watersysteem. Dit
definitieve ontwerp behoeft de ambtelijke goedkeuring van het waterschap om overname uiteindelijk mogelijk te maken.

[/ALS_kunstwerken=ja]
Samen met het waterschap wordt de afweging gemaakt of kunstwerken nodig zijn en of deze vast, beweegbaar of afsluitbaar
moeten zijn. Ter plaatse van kruisingen van infrastructuur met (hoofd)watergangen gaat de voorkeur uit naar het aanleggen van
bruggen in plaats van duikers. In het geval van kruisingen met grootschalige infrastructuur en/of bebouwing kan een
overkluizing worden overwogen; de overkluizingen in (hoofd)watergangen hebben (in verband met de opstuwing) een lengte
van maximaal 50 meter. Als onderhoud van de duiker vanuit de beide zijkanten niet voldoende mogelijk is, dienen in de duiker 1
of meerdere inspectieputten te worden aangebracht.
Bij maatgevende afvoer (13 mm/dag) richting gemaal en bergingslocaties hebben de duikers:
●
●
●

een maximale opstuwing van 2 cm bij een maatgevende afvoer van 1,5 l/s/ha;
bij streefpeil 1/3 deel lucht in het dwarsprofiel;
een bodem die bij voorkeur minimaal 10 cm boven de waterbodem ligt.

Indien vispasseerbaarheid een rol speelt gelden er aanvullende richtlijnen.
De maximaal toelaatbare gemiddelde stroomsnelheid bij maatgevende afvoer (13 mm/dag) voor duikers en onbeschoeide
watergangen bedraagt:
●
●
●
●

0,60 - 0,80 m/s voor kleigrond;
0,30 - 0,60 m/s voor zavel en veen;
0,20 - 0,50 m/s voor grof zand;
0,15 - 0,30 m/s voor fijn zand.

[ALS_nieuw water=ja||beschermingszone watergang=ja]
Indien een watergang smaller is dan 24 meter, dan zal in principe rijdend onderhoud mogelijk moeten worden gemaakt. Een
watergang dient te zijn voorzien van een goed bereikbare obstakelvrije werkstrook van minimaal 5 meter breed:
- één zijde van een watergang met breedte tot en met 8 meter, gemeten van insteek tot insteek;
- aan weerszijden van een watergang met een breedte vanaf 9 meter, gemeten van insteek tot insteek.
Bij een talud van minimaal 1:6 of flauwer is geen aparte onderhoudsstrook nodig.
Afwijken van dit onderhoudsvriendelijke profiel is mogelijk en soms noodzakelijk als gevolg van de bodemgrondslag en
bodembedekking. Dit is maatwerk. Bij maatwerk wordt uitgegaan van onderhoudsmaterieel van gemiddelde grootte. Maatwerk
wordt beoordeeld op:
Het ontwerp van de watergang inclusief talud:
●
●
●
●

Begroeiing in de watergang;
Breedte watergang van insteek tot insteek;
Bodemgrondslag;
Hellingsgraad;

●

Obstakels voor onderhoudsmaterieel gemarkeerd met een houtpaal.

Het ontwerp van het onderhoudspad c.q. obstakelvrije werkstrook:
●
●
●

Begroeiing rondom het onderhoudspad;
Breedte onderhoudspad;
Obstakels voor onderhoudsmaterieel, gemarkeerd met een houtpaal.

Voor watergangen breder dan 24 meter, gemeten van insteek tot insteek, is varend onderhoud een mogelijkheid. De watergang
dient in het geval gekozen wordt voor varend onderhoud te voldoen aan de volgende ontwerprichtlijnen:
●
●
●
●
●
●

Bodembreedte van minimaal 1 meter;
Diepte van minimaal 1,2 meter;
Waterbreedte van minimaal 7 meter;
Helling onderwatertalud is maximaal 1:3;
Doorvaarhoogte van minimaal 1,5 meter vanaf het streefpeil;
Te water plaats.

Afwijken van dit onderhoudsvriendelijke profiel is mogelijk en soms noodzakelijk als gevolg van de bodemgrondslag en
bodembedekking. Dit is maatwerk. Bij maatwerk wordt uitgegaan van onderhoudsmaterieel van gemiddelde grootte. Maatwerk
wordt beoordeeld op:
Het ontwerp van de watergang inclusief talud:
●
●
●
●
●
●

Bodembreedte;
Breedte watergang van insteek tot insteek;
Diepte;
Doorvaarhoogte;
Hellingsgraad onderwatertalud;
Obstakels voor onderhoudsmaterieel, gemarkeerd met een houtpaal.

Het ontwerp te waterlaat plaats:
●
●
●
●
●

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid;
Bodemgrondslag;
Constructie (standaardtekening op te vragen bij het waterschap);
Inzamelpunt en afvoer van maaisel;
Taludhelling.

Houdt de beschoeiing zoveel mogelijk uniform. De verankering dient minimaal dezelfde levensduur te hebben als de
beschoeiing zelf.
2.2.3 Anticiperen op watertekort
Streefbeeld
Het waterschap wil een robuust watersysteem dat voorbereid is op de effecten van toekomstige klimaatveranderingen. Tot nu
toe ligt de nadruk bij klimaatveranderingen met name op meer extreme neerslag en stijging van de zeespiegel. Ook extreem
droge periodes zullen echter vaker voor komen. Het robuuste watersysteem dat het waterschap nastreeft moet hier ook op
anticiperen.
Randvoorwaarden en ontwerprichtlijnen grondwateronttrekkingen
Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland zijn samen verantwoordelijk voor de regulering van grondwateronttrekkingen
ten behoeve van een goed beheer van het grondwater. De provincie is verantwoordelijk voor onttrekkingen en infiltraties ten
behoeve van warmte-koude-opslag, openbare drinkwaterwinning en voor industriële onttrekkingen van meer dan 150.000
m3/jaar. Het waterschap is verantwoordelijk voor de overige grondwateronttrekkingen. Deze grondwateronttrekkingen moeten
gemeld worden bij het waterschap. In de Keur van Waterschap Zuiderzeeland zijn de criteria opgenomen waarmee wordt
bepaald of een aanvraag als melding of vergunning wordt afgehandeld. Voor een melding gelden algemene regels en voor een
vergunning is een individuele beoordeling van de onttrekking noodzakelijk. Het waterschap kijkt onder andere naar effecten van
de onttrekking op verontreinigingen in de omgeving, verzakking, bodemdaling of gevolgen voor de natuur.
Ten behoeve van de planontwikkeling is een bronnering nodig waarbij het grondwater wordt weggepompt om werkzaamheden
in de bodem onder de grondwaterstand te kunnen uitvoeren. Dit moet gemeld worden en in bepaalde gevallen is een
vergunning nodig. Hiervoor kunt u zich wenden tot het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland of via het
Omgevingsloket (www.olo.nl) een aanvraag indienen.
Er wordt in het plan geen gebruikt gemaakt van bodemenergie, ofwel warmte koude opslag.

Bij deze planontwikkeling zal geen grondwater worden onttrokken ten behoeve van beregening, veedrenking of bedrijfsmatige
toepassingen.
2.3. Thema Schoon Water
2.3.1 Goede structuurdiversiteit
Streefbeeld
Het waterschap streeft naar goede leef, verblijf- en voortplantingsmogelijkheden voor de aquatische flora en fauna in het
beheergebied.

Het verdient de voorkeur om bomen niet direct langs de oever te planten. Indien dit toch gebeurt, worden bomen ten behoeve
van de waterkwaliteit aan de noord- en oostzijde van het water geplant. Dit maakt voldoende licht inval mogelijk.
[ALS_nieuw water=ja||flauwe_oevers=ja||water dempen=ja]Grotere waterpartijen en plassen worden onderscheiden in diepe en
ondiepe waterplassen. Ondiepe plassen variëren in diepte tot 4 meter. Diepe plassen zijn meer dan 4 meter diep. Bij beide
typen is een goede verhouding tussen ondiepe en dieper delen noodzakelijk voor een goed chemisch en ecologisch
functioneren.
Grotere waterpartijen hebben een waterdiepte van minimaal 1,5 meter bij streefpeil (mede i.v.m. stabiliteit); plaatselijk zijn
verdiepingen van de waterbodem tot een diepte van 2,5 meter gewenst. Afhankelijk van de grootte en de functie kan de
voorkeur worden gegeven aan een geïsoleerde diepe (recreatie)plas of een (kleinere) met het watersysteem verbonden
ondiepe plas (met meer ruimte voor vegetatie).
Ondiepe plassen worden omzoomd door brede gordels van boven het water uitstekende planten, bevatten eilandjes en zijn 0 2,5 m diep. 15 tot 30 % van het areaal van grote waterpartijen en plassen is minimaal 1,5 m. diep. De rest (70 tot 85%) van het
areaal is dus ondieper dan 1,5 m. Afhankelijk van de functie kan een uitzondering worden gemaakt. Bijvoorbeeld bij een
vaarfunctie, waarbij een diepte van meer dan 3 meter gewenst is, om overmatige waterplantengroei te voorkomen.
In diepe plassen wordt 30% van het oeverareaal ingericht als rietzone met aansluitend een waterfase van 0,8 - 2,0 meter diep
(afhankelijk van het doorzicht). De rest van de diepe plas mag max. 10 m. diep zijn.[/ALS_nieuw
water=ja||flauwe_oevers=ja||water dempen=ja]
2.3.2 Goede oppervlaktewaterkwaliteit
Streefbeeld
Het grond- en oppervlaktewater biedt leef-, verblijf-, en voortplantingsmogelijkheden voor de (aquatische) flora en fauna in het
beheergebied. De chemische toestand van deze wateren vormt hier geen belemmering voor.
[ALS_lozing=ja||verhard_landelijk_vraag_normaal=ja||verhard_stedelijk_vraag=ja||water
dempen=ja||kunstwerken=ja][/ALS_lozing=ja||verhard_landelijk_vraag_normaal=ja||verhard_stedelijk_vraag=ja||water
dempen=ja||kunstwerken=ja]
[ALS_kunstwerken=ja][/ALS_kunstwerken=ja]
2.3.3 Goed omgaan met afvalwater
Streefbeeld
Veel menselijke activiteiten hebben een negatief effect op de kwaliteit van het water doordat ze water verontreinigen. Het
waterschap zorgt met de behandeling van afvalwater dat zo veel mogelijk van deze effecten teniet worden gedaan.

___________________________________________________________________________________
Verklaring

Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan
met de door u ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.

De WaterToets 2014

Bestemmingsplan “Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg”
Vastgesteld

Bijlage 6

Reactie vooroverlegpartners

BJZ.nu
Bestemmingsplannen

47

WATERSCHAP
DATUM

BEHANDELD

15 maart 2018

mw. I. Gorlee
DIRECT

DOOR

LAND

NUMMER

06-46 91 99 07

UW WATERSCHAP
GEM. NOORDOOSTPOLDER
Gemeente Noordoostpolder
De heer K.H. de Jong
Postbus 155
8300 AD EMMELOORD

INGEK.

2 1 MAARI 20i3

Geachte heer De Jong,
ONDERWERP

CO BP 'Landelijk gebied,
Neushoornweg 30 te
Kraggenburg'
ONS KENMERK

PPAWP-T/2018/530040
ONS ZAAKNUMMER

527131

In het kader van het ambtelijk vooroverleg, als bedoeld in artikel 3.1.1. van het
Besluit ruimtelijke ordening, hebben wij van u het concept bestemmingsplan
'Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg ' ontvangen. Via deze brief
geven wij een reactie op het plan.
Algemeen
Het plan regelt voor het perceel het aanpassen van de bestemming 'Wonen' in de
bestemming 'Wonen - extra woningen op erven', waarbij de realisatie van twee
extra woningen mogelijk wordt.
Door middel van de digitale watertoets heeft de initiatiefnemer van Waterschap
Zuiderzeeland voor het plangebied een digitaal wateradvies ontvangen. Uit de
betreffende watertoets is de procedure "normale procedure" naar voren
gekomen.

U W BRIEF VAN

13 februari 2018
U W KENMERK

VERZONDEN

Over de beleidsthema's 'Voldoende water' en 'Schoon water' die voor dit
ruimtelijk plan van toepassing zijn, hebben wij nog de volgende opmerkingen
dan wel aanvullingen.
A d v i e s o p basis v a n I n h o u d e l i j k e o p m e r k i n g e n
Voldoende water

1 fi MRT 2018

Opbarstrisico en/of aansnijden van Pieistoceen zandpakket
Op basis van een indicatief onderzoek is het plangebied gelegen in een gebied
met een substantieel risico op opbarsten van de grond bij minder dan 100 cm
ontgraving ten opzichte van het maaiveld.
Opbarsten of (bijna) aansnijden van het pleistocene zandpakket dient voorkomen
te worden vanwege de kans op bodeminstabiliteit.
Advies
Gelezen het voorgaande willen wij de initiatiefnemer adviseren om (te
overwegen) een vervolg onderzoek uit te voeren naar het opbarstrisico ter
plaatse, alvorens overgegaan wordt op het uitvoeren van grondwerk.
Conciusie Voidoende water
De initiatiefnemer wordt verzocht de waterparagraaf aan te vullen met
genoemde informatie over het opbarstrisico.

ADRES

WATERSCHAPSHUIS

Postbus 229 - 8200 AE Lelystad
Lindelaan 20 - 8224 KT Lelystad
www.zuiderzeeland.nl

T (0320) 274 911
waterschap@zuiderzeeland.nl
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Schoon w a t e r
Goed omgaan met afvalwater
Uit de planbeschrijving wordt niet duidelijk op welke wijze het huishoudelijk
afvalwater afkomstig van de twee nieuw te realiseren woningen zal worden
behandeld en geloosd.

mmm

ln de nabijheid van het perceel bevindt zich op dit moment geen openbaar
rioolstelsel. Als sprake is van lozing in oppervlaktewater dan vindt lozing
plaats in oppervlaktewater dat afvoert naar kwetsbaar water.
Op grond van het gebiedsgerichte IBA-beleid en de beleidsregel 'Directe
lozingen van afvalwater van huishoudelijke aard in het buitengebied' stelt
het waterschap dan strengere lozingseisen in afwijking van landelijke weten regelgeving.

Conclusie Schoon water
De initiatiefnemer wordt verzocht om de waterparagraaf aan te vullen met de
wijze waarop het huishoudelijke afvalwater afkomstig van de nieuwe woningen
behandeld en afgevoerd gaat worden, rekening houdend met bovenstaande
informatie. Ten aanzien van het voorgaande denkt het waterschap graag met de
initiatiefnemer mee. Hiervoor kan de initiatiefnemer contact opnemen met het
waterschap.
Vervolg
Indien bovenstaande opmerkingen worden verwerkt in de toelichting op het
bestemmingsplan dan kunt u deze brief als een positief wateradvies beschouwen.
Wij zien het ontwerp bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te
Kraggenburg' dan met vertrouwen tegemoet.
Vervolg voor de initiatiefnemer
Wij vragen u de initiatiefnemer erop te attenderen dat voor het lozen van
huishoudelijk afvalwater een melding gedaan moet worden. Hiervoor verwijzen
wij naar de bijlage bij deze brief.
Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen of
opmerkingen kunt u contact opnemen met I. Gorlee via het e-mailadres
i.qorlee@zuiderzeeland.nl of telefoonnummer (0320) 274 9 1 1 .
Hoogachtend,
het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,
de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,

Borneman.
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Biilaqe:

Vervolg voor de initiatiefnemer

Melding lozing huishoudelijk afvalwater woning
Ten aanzien van de lozing van huishoudelijk afvalwater uit particuliere woningen zijn regels
op grond van het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah) van toepassing. U, als initiatiefnemer, bent verantwoordelijk om maatregelen te treffen, teneinde nadelige gevolgen voor het
milieu te voorkomen dan wel te beperken.
Het oppervlaktewater rondom de Neushoornweg 30 voert af richting kwetsbaar water.
Dit betekent dat bij lozing in oppervlaktewater een zuiveringsvoorziening (IBA) geplaatst
moeten worden van de klasse I I I , bijvoorbeeld een helofytenfilter. Op basis van een
beoordeling (emissie-immissietoets) wordt door het waterschap bepaald of een IBA l i l a of I l l b
moet worden aangelegd. Het is mogelijk om één IBA aan te leggen voor beide woningen in
plaats van één IBA per woning, in beide gevallen zal de grootte van de IBA afgestemd moeten
worden op de hoeveelheid afvalwater. Alternatieven voor lozing in oppervlaktewater zijn lozing
in de bodem of afvoeren per as.
Een voorgenomen lozing van huishoudelijk afvalwater dient ten minste zes weken voor aanvang gemeld te worden op grond van het Blah. Deze melding kan via het Omgevingsloket
online worden ingediend (www.omqevingsloket.nl). Aan de hand van een vooroverleg of de
door u aangeleverde gegevens bij melding kan het waterschap u adviseren als sprake is van
lozing(en) in oppervlaktewater.
Ontheffing BLAH
Op 16 augustus 2010 is een ontheffing afgegeven, met kenmerk ZZL/EWK/VVL/2010/127008,
voor het lozen van huishoudelijk afvalwater afkomstig van de bedrijfswoning aan de
Neushoornweg 30 via een septic tank met een inhoud kleiner dan 6 m in oppervlaktewater.
De bedrijfswoning is inmiddels gesloopt. Indien de septic tank niet meer in gebruik of
verwijderd is vragen wij u om dit per mail aan ons team Waterprocedures door te geven met
verzoek om intrekking van genoemde ontheffing.
3

Bronnering
Indien het voor de realisatie van de twee extra woningen toch noodzakelijk blijkt om grondwater te
onttrekken, dan dient dit ten minste vier weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het
waterschap te worden gemeld in het kader van de Waterwet en de Keur Waterschap Zuiderzeeland
2017. Voor lozing van het onttrokken grondwater is een melding in het kader van het Besluit lozen
buiten inrichtingen benodigd. Beide meldingen kunt u indienen via het Omgevingsloket online.
Eventuele overige meldingen kunnen worden ingediend via het webformulier van Waterschap
Zuiderzeeland: www.zuiderzeeland.nl.
Voor informatie omtrent het indienen van een melding kan contact worden opgenomen met
het team Waterprocedures van het waterschap via e-mailadres
waterprocedures(g)zuiderzeeland.nl of telefoonnummer 06-11 32 4 1 78,
b.g.g. (0320) 274 9 1 1 .

Geachte heer de Jong,
Op 13 februari 2018 hebben wij van u in kader van vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro de kennisgeving
omtrent het concept ontwerp bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg'
ontvangen. Op 27 maart hebben wij een vooroverlegreactie gestuurd. Na een ambtelijk werkoverleg
op 05/04 met de gemeente is besloten de vooroverlegreactie te herzien.
Het plan
Het plan bestaat uit de realisatie van twee woningen op een voormalig agrarisch erf. De ene woning
wordt gebouwd ter compensatie van de reeds eerder gesloopte oorspronkelijke bedrijfswoning.
Daarnaast wordt in ruil voor het slopen van minimaal 700 m2 niet-oorspronkelijke bebouwing op het
eigen erf wordt de bouw van een extra woning mogelijk gemaakt volgens de regeling Extra
woningen op vrijkomende agrarische erven. Dit past beiden binnen het experimentenkader Extra
woningen op erven. Wij zien op dit punt geen strijdigheden met provinciaal belang.
Onze vooroverlegreactie
Beleidskader
Acht november 2017 hebben de Provinciale Staten van Flevoland de Omgevingsvisie FlevolandStraks
vastgesteld. Deze Omgevingsvisie vervangt Deel I van het Omgevingsplan van de provincie uit
2006. In de toelichting van het voorliggende plan is deze visie kort beschreven, maar de link met dit
bestemmingsplan ontbreekt. Omdat het Uitvoeringsprogramma van de Omgevingsvisie nog niet is
vastgesteld, is het OPF uit 2006 voor wat betreft de delen II en verder nog wel van kracht. Wij
wensen graag te zien hoe dit plan bijdraagt aan de opgaven uit de Omgevingsvisie. Het is dus
terecht dat in het bestemmingsplan aandacht is besteed aan de relevante onderdelen van het OPF
ten aanzien van de gewenste ontwikkelingen. Het verzoek is echter om daarnaast een paragraaf te
wijden aan de nieuwe Omgevingsvisie, aan te geven hoe en aan welke opgave(n) dit
bestemmingsplan een bijdrage levert en tot slot de Omgevingsvisie mee te nemen in de conclusie in
paragraaf 4.2.5.
Verbeelding
Op de verbeelding staan de gesloopte en de nog te slopen gebouwen aangegeven. Wij zien een
vernieuwde verbeelding in de ontwerpfase tegemoet.
Milieuaspecten - Externe veiligheid

Het plangebied (blauw) ligt naast een risicovolle inrichting. §5.4.2 “In de nabijheid van het
plangebied bevinden zich een aantal risicovolle inrichtingen, waaronder op het naastgelegen
perceel. Hierop wordt nader ingegaan.”
Deze nadere toelichting is echter vrij summier. Op dit moment is niet duidelijk hoe aan de
veiligheidsnormen i.r.t. deze risicovolle inrichting kan worden voldaan. Op het punt van externe
veiligheid maken wij dus een voorbehoud.
Wij zien een aangepaste versie, in de vorm van een ontwerp bestemmingsplan, met belangstelling
tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Werner Pison
Junior Beleidsadviseur Ruimte
Afdeling Ruimte en Economie
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Bestemmingsplan “Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg”
Vastgesteld

Hoofdstuk 1
Artikel 1

Inleidende regels
Begrippen

1.1
plan:
het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg' met identificatienummer
NL.IMRO.0171.BP00605-VS01 van de gemeente Noordoostpolder;
1.2
bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;
1.3
aanduiding
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels
worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.
1.4
aanduidingsgrens
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
1.5
aan huis verbonden bedrijf
de in Bijlage 3 Lijst van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten genoemde bedrijvigheid, dan wel naar de aard
en de invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, die door zijn beperkte omvang in of bij
een woonhuis met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend;
1.6
aan huis verbonden beroep
de uitoefening van een beroep (dan wel het verlenen van diensten) op administratief, maatschappelijk,
juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig of een daarmee gelijk te stellen gebied, dat in of bij een
woonhuis wordt uitgeoefend, waarbij in overwegende mate de woonfunctie blijft behouden en dat een
ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;
1.7
achtererfgebied
erf achter de lijn die een woning doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het
aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder de woning opnieuw te doorkruisen of in het erf achter de
woning te komen;
1.8
ander bouwwerk
een bouwwerk, geen gebouw zijnde;
1.9
bebouwing
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
1.10

bebouwingsgebied

achtererfgebied alsmede de grond onder de woning, uitgezonderd de grond onder de oorspronkelijke woning;
1.11
bebouwingspercentage
de oppervlakte van gebouwen uitgedrukt in procenten van de nader aangegeven gronden;
1.12
bestaand
a. met betrekking tot bebouwing: de bebouwing als aanwezig ten tijde van het in ontwerp ter visie leggen
van het plan;
b. met betrekking tot gebruik: het gebruik ten tijde van het rechtskracht verkrijgen van het plan;
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Bestemmingsplan “Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg”
Vastgesteld
1.13
bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak.
1.14
bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
1.15
bevoegd gezag
bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een
omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning;
1.16
bijbehorend bouwwerk
uitbreiding van een woning dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindende woning
verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak;
1.17
bouwen
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;
1.18
bouwperceel
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing
is toegelaten;
1.19
bouwperceelgrens
een grens van een bouwperceel;
1.20
bouwwerk
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect
met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
1.21
dak
iedere bovenbeëindiging van een gebouw of bijbehorend bouwwerk;
1.22
detailhandel
het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), het verkopen en/of leveren van
goederen, geen motorbrandstoffen zijnde, aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of
aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
1.23
erf
al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een woning en dat in feitelijk
opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van die woning. Gronden met de bestemming 'Groen –
Erfsingel' worden niet tot het erf gerekend.
1.24
extensieve openluchtrecreatie
vormen van recreatief medegebruik van het agrarisch en/of natuurgebied door middel van al dan niet
aangelegde en aanwezige voorzieningen, waarbij de recreatie geen specifiek beslag legt op de ruime, zoals
wandel-, ruiter- en fietspaden, vis- en picknickplaatsen en strandjes;
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Bestemmingsplan “Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg”
Vastgesteld
1.25
gebouw
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten
ruimte vormt;
1.26
hoofdgebouw
het gebouw, of gedeelte daarvan, op een perceel dat gelet op de bestemming en uiterlijke verschijningsvorm
het belangrijkste is;
1.27
horeca
een bedrijf dat is gericht op het verstrekken van maaltijden en dranken voor gebruik ter plaatse
(restaurantbedrijf), waaronder ook worden verstaan lunchrooms, eethuizen, bistro's, theehuizen,
broodjeszaken en dergelijke;
1.28
normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden
werkzaamheden die regelmatig noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de gronden, waaronder begrepen
de handhaving dan wel de realisering van de bestemming;
1.29
nutsvoorziening
een voorziening ten dienste van een bedrijf, zoals een gas- en elektriciteitsbedrijf, dat opereert in een sector
die beschouwd wordt van openbaar nut te zijn omdat het belangrijke producten of diensten ten nutte van het
publiek levert;
1.30

openbaar toegankelijk gebied

weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede pleinen, parken,
plantsoenen, openbaar vaarwater en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen toegankelijk is, met
uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting van percelen door langzaam verkeer;
1.31
prostitutie
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander persoon tegen
vergoeding;
1.32
seksinrichting
de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig
was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvinden.
Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische
massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in
combinatie met elkaar;
1.33
Staat van Bedrijfsactiviteiten
de Staat van Bedrijfsactiviteiten die van deze regels onderdeel uitmaakt;
1.34
verbeelding
a. de digitale verbeelding van het bestemmingsplan;
b. de analoge verbeelding van het bestemmingsplan (plankaart);
1.35

voorerfgebied

erf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied;
1.36

voorkant

met het oog op het bepalen van het achtererfgebied aangegeven lijn op de verbeelding;
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Bestemmingsplan “Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg”
Vastgesteld
1.37
woning
een gebouw of een gedeelte van een gebouw, krachtens aard en indeling geschikt en bestemd voor de
huisvesting van één huishouden.
1.38
woonhuis
een gebouw, hetzij vrijstaand, hetzij aaneengebouwd, dat slechts één woning omvat;
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Bestemmingsplan “Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg”
Vastgesteld

Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1
bebouwingspercentage
het deel van het bouwvlak uitgedrukt in procenten dat bebouwd mag worden;
2.2
de bouwhoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee
gelijk te stellen bouwonderdelen;
2.3
de dakhelling
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
2.4
de goothoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te
stellen constructiedeel. De maximale goothoogte mag over maximaal 1/3 van de gevellengte overschreden
worden;
2.5
de hoogte van een kap
vanaf de bovenkant goot, boeibord of daarmee gelijk te stellen constructiedeel tot aan het hoogste punt van
de kap;
2.6
de inhoud van een bouwwerk
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
2.7
de oppervlakte van een bouwwerk
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;
2.8
het bebouwd oppervlak van een bouwperceel
de oppervlakte van alle op een bouwperceel gelegen bouwwerken tezamen;
2.9
peil
a. voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang grenst aan de weg: de hoogte van de kruin van de weg;
b. voor andere gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het
aansluitend afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw;
c. indien de onder a en b genoemde peilen in het veld aanleiding geven tot onduidelijkheden, een door of
namens burgemeester en wethouders aan te wijzen peil.
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Bestemmingsplan “Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg”
Vastgesteld

Hoofdstuk 2
Artikel 3
3.1

Bestemmingsregels
Groen - Erfsingel

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen - Erfsingel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.

opgaande afschermende beplanting;
een bebouwingsvrije onderhoudsstrook;
erfsloten;

met daaraan ondergeschikt:
d.
e.
f.
3.2

tuinen, erven en paden;
waterhuishoudkundige voorzieningen;
parkeervoorzieningen.
Bouwregels

Binnen deze bestemming mag niet gebouwd worden.
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Bestemmingsplan “Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg”
Vastgesteld

Artikel 4
4.1

Wonen - Extra woningen op erven

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Extra woningen op erven' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

wonen;

met daarbijhorende;
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

gebouwen en bijhorende bouwwerken;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
andere werken;
tuinen, erven en paden;
waterkundige voorzieningen;
parkeervoorzieningen;
nutsvoorzieningen.

4.2

Bouwregels

4.2.1

Toegestane bebouwing

Op en in de gronden als bedoeld in lid 1, mogen uitsluitend gebouwd worden:
a.
b.
c.

woningen;
bijbehorende bouwwerken;
andere bouwwerken geen gebouw zijnde.

4.2.2
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.
k.
l.

Bouwen

woningen mogen uitsluitend gebouwd worden ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen
– één woning toegestaan’, dat aantal mag niet overschreden worden;
de inhoud van de woning mag niet meer bedragen van op de verbeelding is aangegeven;
de dakhelling van een woning mag niet minder dan 30° en niet meer dan 60° bedragen;
de minimale goothoogte mag niet lager zijn dan op de verbeelding is aangegeven, de maximale
goothoogte en de maximale bouwhoogte mogen niet hoger zijn dan op de verbeelding is aangegeven;
bijbehorende bouwwerken en bouwwerken geen gebouw zijnde mogen uitsluitend gebouwd worden in
het bebouwingsgebied van een woning;
de gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken per woning mag niet meer dan 150 m²
bedragen;
de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3,5 m;
de hoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 6,0 m;
in afwijking van het bepaalde onder e., f., g. en h. geldt voor bijbehorende bouwwerken dat afwijkingen in
maten en afmetingen zoals die bestaan op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van dit plan
gehandhaafd mogen worden;
de hoogte van bouwwerken geen gebouw zijnde mag niet meer bedragen dan 2,0 m;
in afwijking van lid j. mag de hoogte van pergola's maximaal 3,0 m zijn;
in afwijking van lid j. mag de hoogte van erf- en terreinafscheidingen in het voorerfgebied maximaal 1,0 m
zijn.
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Bestemmingsplan “Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg”
Vastgesteld

4.3

Specifieke gebruiksregels

4.3.1

Voorwaardelijke verplichting erfsingel

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik
laten nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de in lid 4.1 opgenomen
bestemmingsomschrijving, zonder de aanplant en instandhouding van een erfsingel conform het in Bijlage 1
opgenomen beplantingsplan met bijbehorende inrichtingstekening ter plaatse van de bestemming 'Groen Erfsingel'.
4.3.2

Voorwaardelijke verplichting sloop

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik
laten nemen van nieuwe bouwwerken overeenkomstig de in lid 4.1 opgenomen bestemmingsomschrijving
zonder dat er volledig is voldaan de sloopverplichting als omschreven in Bijlage 2.
4.3.3

Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:
a.
b.

het gebruik van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk als zelfstandige woonruimte;
het gebruik ten behoeve van een seksinrichting.

4.3.4

Geoorloofd gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval niet gerekend een aan huis verbonden
beroep- of bedrijfsactiviteit, mits:
a.

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

ten hoogste 30% van de oppervlakte van een woonhuis of de woning binnen een woongebouw en ten
hoogste 60% van de toegelaten oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten
behoeve van het aan huis verbonden beroep, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte per
woning niet meer dan 75 m2 bedraagt;
de uitstraling van de woning intact blijft;
het gebruik geen onevenredig nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefmilieu;
het gebruik geen onevenredig nadelige gevolgen heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
het parkeren ten behoeve van het gebruik binnen het bestemmingsvlak op eigen terrein plaatsvindt;
geen detailhandel wordt uitgeoefend;
de activiteit uitsluitend door de bewoner(s) wordt uitgeoefend;
in geval van een bedrijfsactiviteit, het een activiteit betreft die genoemd is in Bijlage 3 'Lijst van aan huis
verbonden bedrijfsactiviteiten'.

4.4

Afwijken van de gebruiksregels

4.4.1

Afwijken vergroten inhoud woning

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in lid 4.2.2
onder b, ten behoeve van het uitsluitend binnen de aaneengesloten oorspronkelijke bebouwing, vergroten van
de inhoud van de woonruimte tot de totale inhoud van die aaneengesloten bebouwing, mits:
a.
b.

één en ander duidelijk bijdraagt aan de instandhouding van de betreffende bebouwing, en
het aantal woningen niet toeneemt.

4.4.2

Afwijken ander gebruik

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in lid 1, ten
behoeve van het gebruik van gebouwen uitsluitend als ondergeschikte nevenfunctie, voor
a.

het bieden van overnachtingsmogelijkheden, met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 100 m²;
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b.
c.
d.
e.
f.
g.

horeca ten dienste van extensieve openluchtrecreatie, met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal
100 m²;
educatief centrum gericht op de landbouw en/of natuur;
opslag en stalling van caravans, campers en boten en dergelijke;
kunstnijverheid, ateliers en musea;
(kinder)dagopvang, met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 100 m²;
detailhandel gerelateerd aan het onder b. en e. genoemde ander gebruik tot een maximale
verkoopvloeroppervlakte van 100 m².

Bij het afwijken op grond van artikel 4.2.2 dienen de volgende bepalingen in acht te worden genomen:
h.
i.
j.
k.
l.

indien hierboven geen maximale oppervlakte genoemd is mag de nevenfunctie op ten hoogste de
oppervlakte van de al bestaande bijbehorende bouwwerken plaatsvinden;
het gebruik mag geen onevenredig nadelige gevolgen hebben voor het woon- en leefmilieu;
het gebruik mag geen onevenredig nadelige gevolgen hebben op de normale afwikkeling van het verkeer
het parkeren ten behoeve van de nevenfunctie dient binnen het bestemmingsvlak op eigen terrein plaats
te vinden;
er mag geen opslag van goederen ten behoeve van de nevenfunctie in de open lucht plaatsvinden;
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Artikel 5
5.1

Waarde - Archeologische verwachtingswaarde gematigd

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde gematigd' aangewezen gronden zijn, behalve voor de
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de aldaar in of op de grond
aanwezige archeologische verwachtingswaarden.
5.2

Bouwregels

5.2.1

Omgevingsvergunning voor het bouwen

Voor bouwwerken, waarvoor bodemingrepen nodig zijn met een oppervlakte groter dan 5.000 m² en dieper
dan 50 cm, moet alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk wordt verleend,
door de aanvrager een rapport worden overgelegd waarin, naar het oordeel van burgemeester en
wethouders:
a.
b.

de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden verstoord in
voldoende mate zijn vastgesteld; en
in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of
gedocumenteerd.

5.2.2

Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen

Indien uit het in 5.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het
verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord, kunnen burgemeester en wethouders één of
meer van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:
a.
b.
c.

de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in de
bodem kunnen worden behouden;
de verplichting tot het doen van opgravingen;
de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door
een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester
en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.

5.2.3

Advies

Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de vergunning voorwaarden te verbinden als
bedoeld in 5.2.2, wordt een archeologisch deskundige om advies gevraagd.

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

Verbod

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de regels
bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning vereist, met dien
verstande dat het werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden betreft met een oppervlakte groter
dan 5.000 m² en dieper dan 50 cm:
a.
b.
c.

het ontgronden, afgraven, egaliseren, mengen, diepploegen en ontginnen van gronden;
het graven van watergangen;
het graven van sleuven breder dan 50 cm ten behoeve van het aanbrengen van ondergrondse transport-,
energie-, telecommunicatieleidingen, drainage en funderingen en daarmee verband houdende
constructies, installaties en/of apparatuur;
BJZ.nu
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d.

het permanent verlagen van het waterpeil.

5.3.2

Uitzondering

Het bepaalde in 5.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:
a.
b.
c.
d.

het normale onderhoud en het normale agrarische gebruik betreffen;
reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van
werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden;
aanvaardbaar zijn op basis van een eerder onderzoek waaruit is gebleken dat ter plaatse geen
archeologische waarden aanwezig zijn.

5.3.3

Afwegingskader

De in 5.3.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien:
a.
b.
c.

op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat geen
archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, of;
op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat de
archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, of;
één of meer van de volgende voorwaarden in acht genomen wordt:
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de
bodem kunnen worden behouden, of;
2. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel van opgravingen, of;
3. een verplichting de werken en/of werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op het
terrein van de archeologische monumentenzorg.

5.3.4

Advies

Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van
werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden voorwaarden te verbinden wordt een professioneel
archeoloog om advies gevraagd.
5.4

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming 'Waarde - Archeologische
verwachtingswaarde gematigd' geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op basis van archeologisch
onderzoek door een archeologisch deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden
(meer) aanwezig zijn.
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Artikel 6
6.1

Waarde - Archeologische verwachtingswaarde hoog

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde hoog' aangewezen gronden zijn, behalve voor de
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de aldaar in of op de grond
aanwezige archeologische verwachtingswaarden.
6.2

Bouwregels

6.2.1

Omgevingsvergunning voor het bouwen

Voor bouwwerken, waarvoor bodemingrepen nodig zijn met een oppervlakte groter dan 500 m² en dieper dan
50 cm, moet alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk wordt verleend, door de
aanvrager een rapport worden overgelegd waarin, naar het oordeel van burgemeester en wethouders:
a.
b.

de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden verstoord in
voldoende mate zijn vastgesteld; en
in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of
gedocumenteerd.

6.2.2

Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen

Indien uit het in 6.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het
verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord, kunnen burgemeester en wethouders één of
meer van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:
a.
b.
c.

de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in de
bodem kunnen worden behouden;
de verplichting tot het doen van opgravingen;
de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door
een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester
en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.

6.2.3

Advies

Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de vergunning voorwaarden te verbinden als
bedoeld in 6.2.2 , wordt een archeologisch deskundige om advies gevraagd.
6.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
6.3.1

Verbod

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de regels
bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning vereist, met dien
verstande dat het werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden betreft met een oppervlakte groter
dan 500 m² en dieper dan 50 cm:
a.
b.
c.

d.

het ontgronden, afgraven, egaliseren, mengen, diepploegen en ontginnen van gronden;
het graven van watergangen;
het graven van sleuven breder dan 50 cm ten behoeve van het aanbrengen van ondergrondse transport-,
energie-, telecommunicatieleidingen, drainage en funderingen en daarmee verband houdende
constructies, installaties en/of apparatuur;
het permanent verlagen van het waterpeil.
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6.3.2

Uitzondering

Het bepaalde in 6.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:
a.
b.
c.
d.

het normale onderhoud en het normale agrarische gebruik betreffen;
reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van
werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden;
aanvaardbaar zijn op basis van een eerder onderzoek waaruit is gebleken dat ter plaatse geen
archeologische waarden aanwezig zijn.

6.3.3

Afwegingskader

De in 6.3.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien:
a.
b.
c.

op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat geen
archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, of;
op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat de
archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, of;
één of meer van de volgende voorwaarden in acht genomen wordt:
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de
bodem kunnen worden behouden, of;
2. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel van opgravingen, of;
3. een verplichting de werken en/of werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op het
terrein van de archeologische monumentenzorg.

6.3.4

Advies

Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van
werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden voorwaarden te verbinden wordt een professioneel
archeoloog om advies gevraagd.
6.4

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming 'Waarde - Archeologische
verwachtingswaarde hoog' geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op basis van archeologisch onderzoek
door een archeologisch deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer)
aanwezig zijn.

BJZ.nu
Bestemmingsplannen

16

Bestemmingsplan “Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg”
Vastgesteld

Hoofdstuk 3
Artikel 7

Algemene regels
Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 8
8.1

Algemene gebruiksregels

Gebruik

Het is verboden de gronden of opstallen te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel,
strijdig met de aan de grond gegeven bestemming.
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Artikel 9

Algemene afwijkingsregels

Bij een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en
bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, worden afgeweken van:
a.
b.

c.
d.

e.

f.

de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10% van die maten,
afmetingen en percentages, met dien verstande dat dit niet geldt voor bijbehorende bouwwerken;
de bestemmingsbepalingen voor het bouwen met een geringe mate van afwijking van de plaats en
richting van de bestemmingsgrenzen indien dit noodzakelijk is in verband met afwijkingen of
onnauwkeurigheden ten opzichte van de feitelijke situatie of in die gevallen waar een rationele
verkaveling van de gronden een geringe afwijking vergt;
de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en
toestaan dat de hoogte daarvan wordt vergroot tot niet meer dan 10 m;
de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en
toestaan dat de hoogte van kunstwerken en zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot niet
meer dan 40 m;
het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen en toestaan dat de
(bouw)hoogte ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en
lichtkappen, wordt vergroot mits:
1. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 10 m2 bedraagt;
2. de totale hoogte niet meer dan 125 % van de toegestane (bouw)hoogte van het betreffende gebouw
bedraagt;
de eis dat bij een aanvraag om omgevingsvergunning blijkt dat voldoende parkeer- of stallingsruimte
wordt gerealiseerd, indien op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte wordt voorzien.
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Artikel 10
10.1

Overige regels

Werking wettelijke regelingen

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels van dit plan wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het
moment van vaststelling van dit plan.
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Hoofdstuk 4
Artikel 11
11.1

Overgangs- en slotregels
Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is,
dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan,
mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
a.
b.

11.2

gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de
aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
Afwijken

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van lid 11.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 11.1 met maximaal 10%.
11.3

Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Lid 11.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van
het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder
begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
11.4

Overgangsrecht gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
11.5

Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 11.4, te veranderen of te laten
veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en
omvang wordt verkleind.
11.6

Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in 11.4, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer
dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
11.7

Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Lid 11.4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 12

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg'.
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1

Erfinrichtingsplan
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formaat:

A3

Erfsingels Noordoostpolder
De erfsingels in Noordoostpolder vormen een basisonderdeel van het ontwerp van de
Noordoostpolder. Het kent een vaste maatvoering. Het type beplanting is deels
afhankelijk van de ondergrond. Het doel is vooral om beschutting te creëren in het open
vlakke polderland en een stukje menselijke maatvoering aan te brengen. De erfsingels
zijn daarmee een belangrijk element op het schaalniveau van de polder als geheel.
Samen met de omlijsting van de dorpen vormen het groene eilanden in een open
agrarische bedrijfsruimte. Zij dragen daarmee bij aan de zo karakteristieke inrichting van
Noordoostpolder die iedereen kent. De erfsingels zijn een onderdeel van de historie van
Noordoostpolder.

Beplantingsplan
Vangwege het belang van herkenbaarheid en identiteit van de Noordoostpolder wordt het
behoud en, waar nodig, herstel van de erfsingels nog altijd gestimuleerd en
voorgeschreven bij verandering en uitbreidingen van erven. Het vormt een
voorwaardelijke verplichting bij ruimtelijke procedures voor erfuitbreidingen en
bestemmingswijzigingen. Daartoe wordt een beplantingsplan gevraagd van de
initiatiefnemer. Als uitgangspunt voor dit beplantingsplan heeft de gemeente een
schematisch beplantingsplan opgesteld. Dit beplantingsplan vormt het vertrekpunt voor
maatwerk op ieder afzonderlijk erf. Zowel de gemeente als Landschapsbeheer Flevoland
kan nader adviseren over de meest passende erfsingel in uw situatie. Waarbij ook
rekening kan worden gehouden met enige transparantie bij de toevoeging van een
woonfunctie of openingen ten behoeve van de bereikbaarheid van omliggende kavels.

Beplantingsplan voor een erfsingel.
Schematische doorsnede van een erfsingel:
Sloot

•
•
•
•

Rij 1

Rij 2

Rij 3

Rij 4

Rij 5

Vrije ruimte

Bebouwing

De onderlinge afstand van de rijen bedraagt 1,5 meter.
De onderlinge afstand in de rijen bedraagt 1,5 meter.
Per 2,25 m2 wordt minimaal één boom of struik geplant
De erfsingel is minimaal 6 meter breed.

Hoeveelheid
(indicatief)
5%
10%
10%
5%
10%
10%

Soortkeuze boom

Latijnse naam

haagbeuk
winterlinde
eik
veldesdoorn
els
gewone esdoorn

Carpinus betulus
Tilia cordata
Quercus robur
Acer campestre
Alnus glutinosa
Acer pseudoplatanus

Maat (hoogte
in cm)
60 - 100
80 - 100
80 – 120
60 – 100
80 - 100
80 - 100

Bijzonderheden

verdraagd schaduw
heeft licht nodig
verdraagd lichte schaduw
struikvormige boom
snelle groeier
verdraagd schaduw

Hoeveelheid
(indicatief)

Soortkeuze struik

Latijnse naam

rode kornoelje
gele kornoelje
gewone liguster

Cornus sanguinea
Cornus mas
Ligustrum vulgare

Hazelaar
vogelkers

Corylus avellana
Prunnus padus

50 - 80
50 - 80

5%

Kardinaalmuts

60 - 100

5%
5%
5%

Hondsroos
gelderse roos
wegedoorn

Euonymus
europaea
Rosa canina
Viburnum opulus
Rhamnus
cartharticus

5%
5%
5%
10%
5%

•
•

Maat (hoogte
in cm)
50 - 80
50 - 80
60 - 100

50 - 80
50 - 80
60 -100

Bijzonderheden

verdraagd schaduw
verdraagd schaduw
houdt ’s winters lang
blad
verdraagd schaduw
wordt boom met
bloemen
zonnige standplaats
zonnige standplaats
zonnige standplaats
verdraagd schaduw
(voor kalkrijke grond

Bovengenoemde struiken kunt u het beste in groepen planten van 5 tot 7 stuks van
de zelfde soort.
Bomen en struiken moeten over de gehele singel gelijkmatig verdeeld worden.

Bestemmingsplan “Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg”
Vastgesteld

Bijlage 2

Sloopopgave
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Bestemmingsplan “Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg”
Vastgesteld

Bijlage 3

Lijst van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten
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LEGENDA
Plangebied

Plangrens

Bestemmingen

G-E

W-EWE

Groen - Erfsingel

Wonen - Extra woningen op erven

27
Dubbelbestemmingen

30 TR
WR-AVWG
WR-AVWH

WR-AVWG

Waarde - Archeologische verwachtingswaarde hoog

Waarde - Archeologische verwachtingswaarde gematigd

Functieaanduidingen

(sw-ewt)

specifieke vorm van wonen - ØØn woning toegestaan

Maatvoering

(sw-ewt)

6

maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)

10

r
3

1200

11,5

r

maximum volume (m3)

1200

30
minimum goothoogte (m)

4,5

nw
or
ho
us
Ne

W-EWE

Figuren

gevellijn

eg

Verklaring
12
10

(sw-ewt)

6

Ondergrond

8

r
1200
4,5

6
10

(sw-ewt)

G-E

r
3

1200

10

WR-AVWH

Gemeente Noordoostpolder
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