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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding 

Op het perceel Wrakkenweg 1 te Creil in de gemeente Noordoostpolder is het bedrijf 
Gebr. Oijevaar & Zn. gevestigd. Dit betreft een bloembollen-akkerbouwbedrijf. Gebr. 
Oijevaar & Zn is voornemens haar bedrijfsactiviteiten uit te breiden door een nieuw 
bedrijfsgebouw te realiseren. Hiervoor is echter een vergroting van het bouwvlak 
noodzakelijk. Het plan is om een bedrijfsgebouw aan de wegzijde/voorzijde van het 
perceel te realiseren. Daarnaast bestaat het voornemen om aan de achterzijde van 
het perceel het agrarisch bouwvlak te vergroten tot een grootte van 3 hectare om ook 
daar  de bedrijfsvoering uit te kunnen breiden. 

 

De gemeente Noordoostpolder is positief over de geplande ontwikkeling. Echter is de 
voorgenomen ontwikkeling niet mogelijk binnen de vigerende planologisch-juridische 
regeling. Om de plannen te kunnen realiseren is voorliggend bestemmingsplan 
opgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de vergroting van het agrarisch bouwvlak van 
het perceel mogelijk. 

1.2  Ligging van het plangebied 

Het plangebied bestaat uit het perceel Wrakkenweg 1 te Creil. De locatie ligt in het 
buitengebied van Creil in de gemeente Noordoostpolder, namelijk op een afstand van 
circa 500 meter ten noorden van de kern Creil. Op de volgende afbeelding is de 
globale ligging van deze locatie in beeld gebracht.  

 

Afbeelding: Globale ligging Wrakkenweg 1 te Creil 
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1.3  Vigerende planologisch-juridische regeling 

Voor het perceel Wrakkenweg 1 te Creil is de Beheersverordening Landelijk Gebied 
van kracht. Deze is vastgesteld op 21 maart 2016, met identificatienummer 
NL.IMRO.0171.BV00001-VS01. In deze beheersverordening is het destijds geldende 
bestemmingsplan Landelijk Gebied 2004 hernieuwd van toepassing verklaard. Een 
uitsnede van de verbeelding, behorende bij deze beheersverordening en het 
bestemmingsplan zijn hieronder opgenomen. 

 

Afbeelding: Uitsnede beheersverordening Landelijk Gebied 

 

Afbeelding: Uitsnede bestemmingsplan Landelijk Gebied 2004 
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De beheersverordening 'Landelijk gebied' vormt het kader voor de ruimtelijke 
ordening voor het landelijk gebied van de gemeente Noordoostpolder. Het heeft tot 
doel het gebruik en de inrichting van gronden en het oprichten van gebouwen en 
bouwwerken te regelen en te beheren. Dit met het oog op het bevorderen van een zo 
goed mogelijk gebruik van het landelijk gebied. De beheersverordening vormt een 
stuk gemeentelijke wetgeving: het bindt zowel de burger als de overheid.  

 
In de beheersverordening is voor het betreffende perceel bestemmingsplan 'Landelijk 
gebied 2004' van toepassing verklaard. Hierin heeft het erf de bestemming 'Agrarisch 
gebied'. Naast een agrarisch bedrijf is een bij het bedrijf behorende bedrijfswoning 
toegestaan.  

 
De huidige bestemming van de projectlocatie is Agrarisch gebied. Gebouwen, 
waaronder de uitbreiding van een bedrijfsgebouw, zijn buiten bebouwingsvlakken 
ingevolge het bestemmingsplan niet toegestaan. De conclusie is dat de voorgenomen 
ontwikkeling niet past binnen het vigerende planologische  

 
Voor het bouwen van een bedrijfsgebouw is een verruiming van het agrarisch erf, 
oftewel een vergroting van het bebouwingsvlak, vereist. 

1.4   Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een planbeschrijving gegeven. In hoofdstuk 3 
wordt ingegaan op het beleidskader. Hierin wordt het overheidsbeleid voor zover van 
toepassing beschreven. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op milieu- en 
omgevingsthema’s. In hoofdstuk 5 komt de juridische aspecten/planverantwoording 
aan de orde. In de hoofdstukken 6 en 7 komen de economische uitvoerbaarheid en 
maatschappelijke uitvoerbaarheid aan bod. 
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving 

2.1  Huidige situatie 

In de huidige situatie bevindt zich op het perceel Wrakkenweg 1 te Creil het 
bloembollen-akkerbouwbedrijf Gebr. Oijevaar & Zn. Op het perceel bevindt zich naast 
de bedrijfsgebouwen ook een bedrijfswoning. Op de navolgende afbeeldingen is het 
aanzicht van boven en vanaf de weg op het perceel Wrakkenweg 1 te Creil 
weergegeven.  

 

Afbeelding: Bovenaanzicht Wrakkenweg 1 te Creil 

 

Afbeelding: Wegaanzicht Wrakkenweg 1 te Creil 
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2.2  Toekomstige situatie 

In de toekomstige situatie zal het huidige bouvlak aan de voorzijde/wegzijde vergroot 
zijn waardoor een nieuw bedrijfsgebouw gerealiseerd kan worden. Daarnaast wordt 
het agrarisch bouwvlak aan de achterzijde van het perceel  vergroot tot een grootte 
van 3 hectare. Het huidige bouwvlak is momenteel 2 hectare groot. De uitbreiding 
van het bouwvlak is noodzakelijk omdat Gebr. Oijevaar & Zn voornemens is haar 
bedrijfsactiviteiten uit te breiden door een nieuw bedrijfsgebouw te realiseren en om 
bedrijfsactiviteiten aan de achterzijde van het perceel uit te breiden. Op de 
navolgende afbeelding zijn de geplande uitbreidingen weergegeven. In Bijlage 1 van 
de Regels is de inrichtingstekening met bijhorend bepalntingsplan opgenomen. 
Hierop is de voorgenomen ontwikkeling ook weergegeven. 

 

Afbeelding: Geplande uitbreiding(en) bouwvlak 
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Hoofdstuk 3  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. 

3.1  Rijksbeleid 

 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

Voor het nationale ruimtelijke en mobiliteitsbeleid geldt de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De structuurvisie is in 2013 in werking getreden. 

 
Het Rijk streeft naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland door 
een krachtige aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker voorop 
zet, investeringen prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar 
verbindt. Om dit te bereiken, brengt het Rijk de ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk 
bij diegene die het aangaat (burgers en bedrijven), laat het meer over aan gemeenten 
en provincies ('decentraal, tenzij…') en komt de gebruiker centraal te staan. 

 
Nationale belangen 

Met de Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationale ruimtelijke beleid. 
Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale 
belangen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten 
boeken. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 

 
Voor het plangebied zijn de volgende nationale belangen van toepassing:  

 Nationaal 4 'Efficiënt gebruik van de ondergrond': In hoofdstuk 4 is aangegeven 
hoe met dit belang rekening is gehouden. 

 Nationaal 8 'Verbeteren van de milieukwaliteit': In hoofdstuk 4 is ook aandacht 
geschonken aan de verschillende milieuaspecten. 

 Nationaal belang 13 'Zorgvuldige afwegingen en transparante besluitvorming bij 
alle ruimtelijke plannen': Bij het voorliggende bestemmingsplan zijn alle belangen 
zorgvuldig afgewogen. Burgers, belangenorganisaties en andere overheden 
hebben de mogelijkheid om in het kader van de bestemmingsplanprocedure te 
reageren op deze afweging. 

 
Ladder voor duurzame verstedelijking 

Om een zorgvuldig gebruik van de schaarse ruimte te bevorderen, is een ladder voor 
duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Dat betekent: eerst kijken of er vraag is 
naar een bepaalde nieuwe ontwikkeling, vervolgens kijken of het bestaande stedelijk 
gebied of bestaande bebouwing kan worden hergebruikt en mocht nieuwbouw echt 
nodig zijn, dan altijd zorgen voor een optimale inpassing en multimodale 
bereikbaarheid. 

 
Het plan betreft het vergroten van het agrarisch bouwvlak aan de achterzijde van het 
perceel. Dit betreft geen stedelijke ontwikkeling en hoeft daarom niet verder aan de 
ladder voor duurzame verstedelijking getoetst te worden. 

 
Conclusie 

De voorgenomen ontwikkeling past binnen de uitgangspunten van de structuurvisie. 
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3.2  Provinciaal beleid 

 

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 sluit goed aan bij de uitgangspunten van de 
Omgevingsvisie FlevolandStraks. Het plan betreft het vergroten van het bouwvlak 
voor een bedrijfsgebouw en de vergroting van het agrarisch bouwvlak aan de 
achterzijde van het perceel. De voorgenomen ontwikkeling past binnen de opgave 
'Landbouw: Meerdere smaken'. De voorgenomen ontwikkeling speelt namelijk in op 
de economische groei van het bedrijf Gebr. Oijevaar & Zn. Dit past binnen de ambitie 
uit de Omgevingsvisie FlevolandStraks waar wordt gestreefd om een blijvende speler 
van wereldformaat te zijn binnen de agrosector. Vooralsnog is de beleidsmatige kant 
van de Omgevingsvisie FlevolandStraks in uitwerking. Daarom wordt wat betreft het 
beleid nog verwezen naar het omgevingsplan Flevoland 2006. 

 

Omgevingsplan Flevoland 2006  

Het beleidskader van de provincie Flevoland voor het totale omgevingsbeleid is 
omschreven in het Omgevingsplan Flevoland 2006. In dit plan is het integrale 
omgevingsbeleid voor de periode 2006-2015 neergelegd met een doorkijk naar 2030. 
Het belangrijkste doel hiervan is het creëren van een goede woon- en leefomgeving. 

 

Voor de provincie zijn speerpuntgebieden opgesteld. Het plangebied ligt in het 
speerpuntgebied 'Noordelijk Flevoland'. Dit gebied is van oudsher primair op 
landbouw en visserij georiënteerd. Het gebied heeft nieuwe impulsen nodig om het 
gebied vitaal te houden en kansen te bieden voor een verdere economische 
ontwikkeling.  

 

In het gebied werkt de provincie met de twee gemeenten Urk en Noordoostpolder en 
het waterschap Zuiderzeeland aan een gezamenlijke aanpak van 
omgevingsvraagstukken. Daarmee wordt gevolg gegeven aan de constatering dat in 
dit deel van de provincie extra impulsen nodig zijn. Het accent ligt op economie en 
waterhuishoudkundige opgaven. Oplossingen worden zoveel mogelijk gezocht in 
combinatie met perspectieven voor de landbouw, recreatie en toerisme, landschap, 
natuur, verstedelijking met ruimte voor wonen en werken. 

 

In het omgevingsplan Flevoland 2006 is opgenomen het ‘Beleidskader landelijk 
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gebied’. Dit beleidskader is in juridische zin uitgewerkt in de beleidsregel 
‘Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied’. Hierin heeft de provincie 
Flevoland beleidsregels opgenomen voor de vergroting van agrarische bouwpercelen 
(of bouwvlakken zoals ze in dit bestemmingsplan worden genoemd). Met deze 
beleidsregel willen Gedeputeerde Staten aangeven op welke wijze zij omgaan met de 
uitgangspunten zoals die in het Omgevingsplan Flevoland 2006 zijn geformuleerd 
met betrekking tot kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied. 

 

Wat betreft de voorgenomen ontwikkeling gaat het om de ontwikkeling van een 
agrarische activiteit waarvoor een vergroting van het agrarisch bouwvlak aan de 
achterzijde van het perceel nodig is. In dit bestemmingsplan is opgenomen dat de 
erfsingel behouden/hersteld moet worden, waardoor de ontwikkeling landschappelijk 
wordt ingepast en qua vorm past in het aanwezige landschap. Wat betreft de 
verkeerskundige inpassing vinden er geen nieuwe aanpassingen plaats, die is ook 
niet nodig gezien de voorgenomen ontwikkeling. De ontwikkeling heeft namelijk geen 
(grote) verkeersaantrekkende werking, er is geen sprake van meerdere uitritten en 
parkeren vindt plaats op eigen terrein. 

 

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 et 
cetera. 

 

Conclusie 

Het provinciaal beleid is gericht op behoud en versterking van de kwaliteit van de 
fysieke leefomgeving. De ontwikkeling biedt tevens kansen voor verder economische 
ontwikkelingen voor dit gebied. De voorgenomen ontwikkeling past binnen de 
uitgangspunten van de provinciale beleidsdocumenten.  

3.3  Gemeentelijk beleid 

 

Structuurvisie Noordoostpolder 2025 

De structuurvisie Noordoostpolder 2025 is in 2013 vastgesteld. 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 zij een 
zekere mate van globaliteit en abstractie. De visie vormt de basis voor het toekomstig 
beleid, ter uitwerking van de structuurvisie zijn gebiedsvisies, masterplannen, 
uitwerkingsplannen, bestemmingsplannen en beleidsplannen nodig om concrete 
(plan)ontwikkelingen in gang te zetten. Deze structuurvisie is hoofdzakelijk gericht op 
het landelijk gebied, op de relatie tussen het landelijk gebied en de kernen en op de 
relatie tussen Emmeloord en de dorpen. 
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De structuurvisie staat toe dat de gemeente ruimte biedt voor het uitbreiding van 
agrarische erven ten behoeve van een rendabele agrarische bedrijfsvoering. Het plan 
betreft de vergroting van het agrarisch bouwvlak aan de achterzijde van het perceel. 
Met de voorgenomen ontwikkeling wordt bijgedragen aan het behouden en 
versterken van de leefbaarheid in het landelijk gebied en de landschappelijke kwaliteit 
van het landschap. Wel verbindt de structuurvisie onderstaande voorwaarden  (1.1.1 
tot en met 1.1.3) aan medewerking. 

 
1.1.1 Maximale afmetingen erf 

Het erf mag maximaal 3 hectare groot zijn met een breedte van 150 meter en een 
diepte van 200 meter. Het huidige erf heeft een grootte van 2 hectare met een 
breedte van 150 meter en een diepte van ongeveer 130 meter. In de toekomstige 
situatie heeft het erf een grootte van 3 hectare met een breedte van 150 meter en 
een diepte van ongeveer 200 meter. Hiermee blijft het erf binnen de maximale 
afmetingen. 

 

1.1.2 Geen afbreuk woongenot bewoners arbeiderswoningen 

Het perceel Wrakkenweg 1 kent een agrarische bestemming met een bedrijfswoning. 
Verdere arbeiderswoningen zijn niet te vinden op het perceel. Met de voorgenomen 
ontwikkeling kan dan ook geen afbreuk worden gedaan aan het woongenot van 
bewoners van arbeiderswoningen. In paragraaf 4.11 is overigens aangetoond dat de 
voorgenomen ontwikkeling geen afbreuk doet aan het woongenot van omwonenden. 

 
1.1.3 Herstellen erfsingels 

Bij verruiming van erven wordt een erfsingel van minimaal 6 meter breed 
voorgeschreven. Aan de binnenzijde moet een bebouwingsvrije ruimte van nog eens 
6 meter aanwezig zijn. Dit komt neer op een erfsingelgrensbepaling van 14 meter 
vanaf hart sloot tot aan bouwvlak. 

 

Het perceel Wrakkenweg 1 te Creil is momenteel al voorzien van een erfsingel. Deze 
erfsingel heeft niet de voorgestelde minimale breedte van 6 meter. Echter wordt het 
met dit bestemmingsplan in eerste instantie mogelijk gemaakt om een bedrijfsloods 
aan de voorzijden van het perceel te realiseren. Daarmee zal het grootste gedeelte 
van de bestaande erfsingel niet worden aangetast. Daarom wordt alleen aan de 
voorzijde van het perceel de erfsingel hersteld en zal deze moeten voldoen aan de 
minimale maat van 6 meter. Het bestemmingsplan biedt ook de mogelijkheid om in 
de toekomst het erf aan de achterzijde uit te breiden tot een maximum van 3 hectare. 
Daarmee zal de erfsingel aan de achterzijde van het perceel naar achteren verplaatst 
moeten worden. Als deze uitbreiding wordt uitgevoerd zal de erfsingel aan de 
achterzijde ook de voorgestelde minimale maat van 6 meter krijgen. Vooralsnog 
wordt in eerste instantie alleen de bedrijfsloods aan de voorzijde gerealiseerd en 
volstaat de huidige/bestaande erfgsingel aan de achterzijde en westzijde van het 
perceel. 

 

Door de inrichtingstekening met bijhorend beplantingsplan als voorwaardelijke 
verplichting wordt aan deze voorwaarde voldaan (zie Bijlage 1). 

 

De voorgenomen ontwikkeling is van ondergeschikte aard en is op geen enkele 
manier strijdig met de Structuurvisie Noordoostpolder 2025. 
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Conclusie 

Door de uitbreiding van erven is het mogelijk om het het agrarisch bouwvlak van het 
perceel te vergroten waarmee het mogelijk wordt om een nieuw bedrijfsgebouw te 
realiseren. Hiermee wordt bijgedragen aan het behouden en versterken van de 
leefbaarheid in het landelijk gebied en de landschappelijke kwaliteit van het 
landschap. Er wordt voldaan aan alle gestelde voorwaarden in de structuurvisie 
Noordoostpolder 2025. 

 

Welstandsnota gemeente Noordoostpolder 

De welstandsnota 2016 van de gemeente Noordoostpolder is vastgesteld op 29 
november 2016. Uit deze welstandsnota blijkt dat een groot deel van het grondgebied 
van de gemeente welstandsvrij is. 

In deze gebieden hoeven bouwplannen niet meer of slechts beperkt getoetst te 
worden aan redelijke eisen van welstand. 

 

Voor het overige gedeelte van de gemeente gelden voor bepaalde categorieën 
bouwwerken nog maar zeer beperkte welstandseisen. Het voorliggende plan ligt in 
het buitengebied en in dit gebied zijn er vanuit de welstandsnota geen 
welstandscriteria bij de beoordeling van bouwplannen. In de welstandsnota worden 
wel eisen gesteld aan het kleurgebruik van bedrijfsgebouwen. Daar zijn alleen 
gedekte kleuren toegestaan. 

 
Naast het feit dat de welstandscriteria alleen de hoofdlijnen bepalen en ruimte laten 
voor vernieuwing, bestaat ook nog de mogelijkheid af te wijken van welstandscriteria. 
Het gaat dan om bouwplannen, die weliswaar niet voldoen aan de gebiedsgerichte of 
objectgerichte welstandscriteria, maar wel een hoogwaardige, moderne en/of 
innovatieve architectuur kennen en een positieve bijdrage leveren aan de ruimtelijke 
kwaliteit van de omgeving. Dit is te beoordelen aan de hand van de algemene 
welstandscriteria. 

 
De basis voor de keuze welstand, welstandsluw en welstandsvrij vormt de visie: 

 
Voor (bestaande, te veranderen of nieuw te bouwen) bebouwing, die duidelijk 
bijdraagt aan het karakteristieke beeld en de ruimtelijke identiteit van de gemeente 
Noordoostpolder is welstand relevant,voor andere bebouwing minder of helemaal 
niet. Of het uiterlijk van de bebouwing van betekenis is voor de karakteristiek van de 
polder als geheel, hangt samen met de cultuurhistorische betekenis en de 
zichtbaarheid van de bebouwing. 

 
In dit plan is sprake van de vergroting van het agrarisch bouwvlak van het perceel.  

 

Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt 
gekeken of een plan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Dit is uiteraard niet 
aan de orde voor bouwplannen die in welstandsvrije gebieden liggen. 

 
De advisering is in handen gelegd van de welstandscommissie. Zij toetst een 
bouwplan aan de redelijke eisen van welstand, zoals verwoord in deze 
welstandsnota. De organisatie hiervan wordt gefaciliteerd door Het Oversticht. De 
samenstelling, werkwijze en verantwoordelijkheden van de commissie zijn in een 
dienstverleningsovereenkomst geregeld. 

Daarmee wordt voldaan aan de criteria vanuit de welstandsnota. 
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Verder wordt in de welstandsnota aangegeven dat het vanuit stedenbouwkundig en 
cultuurhistorisch oogpunt van belang is dat groensingels rond de erven worden 
gehandhaafd. Dat wordt echter niet door de welstandsnota geregeld maar via het 
bestemmingsplan. In dit bestemmingsplan is via een voorwaardelijke verplichting 
geregeld dat de groensingels rond de erven worden gehandhaafd. 

 

Voor de bouw van bedrijfsgebouwen in het landelijk gebied gelden bepaalde eisen, 
namelijk: 

1. Bedrijfsgebouwen in het landelijk gebied zijn overwegend 10 uitgevoerd in 
RALkleuren of daarop gelijkende kleuren welke zijn opgenomen in de 
welstandsnota. 

2. Wanneer al een bedrijfsgebouw aanwezig is op het erf dan moet een nieuw 
bedrijfsgebouw overwegend zijn uitgevoerd in een toegestane RAL-kleur, die 
zoveel mogelijk aansluit bij de kleuren van het al aanwezige bedrijfsgebouw. 
Aanvullend op 

3. Mocht er geen toegestane RAL-kleur zijn, die goed aansluit bij de kleur van het al 
aanwezige bedrijfsgebouw, dan wordt een nieuw bedrijfsgebouw overwegend 
uitgevoerd in dezelfde kleur(en) als het al aanwezige bedrijfsgebouw. 

 

Vanaf de weg is na aanplanting van de boomsingels weinig te zien van de 
bedrijfsbebouwing. Er zal dan ook weinig veranderen aan het bebouwingsbeeld. 
Bovendien sluit het agrarischerf na de aanplanting met een groene omlijsting beter 
aan bij de bestaande groenstructuren in de omgeving. Daarnaast zal bij een 
eventuele uitbreiding qua kleurgebruik ook rekening gehouden worden met de eisen 
uit de welstandsnota. Door de uitbreiding van erven is de vergroting van het agrarisch 
bouwvlak aan de achterzijde van het perceel mogelijk. 
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Hoofdstuk 4  Milieu- en omgevingsaspecten 

4.1  Archeologie en cultuurhistorie 

 

Archeologie 

In 1992 is het Europese Verdrag van Valletta/Verdrag van Malta gesloten. Bedoeling 
van het verdrag is om de archeologische waarden in de bodem zoveel mogelijk te 
beschermen door ze in de bodem (in situ) te behouden. Het verdrag heeft in 
Nederland geleid tot de Erfgoedwet, welke in 2017 van kracht is geworden. De wet 
vervangt onder meer de Monumentenwet en de Wet tot behoud van cultuurbezit. De 
wet verplicht gemeenten om bij het vaststellen van bestemmingsplannen rekening te 
houden met belangrijke archeologische waarden die zich in de bodem kunnen 
bevinden. De belangrijkste uitgangspunten van de wet zijn: 

 archeologische waarden moeten zo veel mogelijk in de bodem (in situ) worden 
bewaard;  

 archeologie moet tijdig worden meegenomen in de ruimtelijke planvorming;  

 de veroorzaker betaalt de kosten van archeologisch onderzoek en noodzakelijke 
volwaardige opgravingen, voor zover die kosten redelijkerwijs kunnen worden 
toegerekend aan de verstoorder. 

 
Op de Archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Noordoostpolder is te 
zien dat op de locatie van het plangebied een lage archeologische verwachtingskans 
geldt waarbij geen vooronderzoek aanbevolen wordt. Hiermee kan worden gesteld 
dat met de voorgenomen ontwikkeling geen mogelijk voorkomende archeologische 
resten zullen worden geschaad. Mochten er tijdens de werkzaamheden toch 
archeologische resten worden aangetroffen dan dient het bevoegd gezag op de 
hoogte gebracht te worden. 

 

Cultuurhistorie 

De bestaande bedrijfspanden zijn geen gemeentelijke monumenten en het perceel 
heeft verder geen cultuurhistorische waarden. 

 

Conclusie 

Het aspect archeologie en cultuurhistorie levert geen beperkingen op voor het 
voorliggende plan. 

4.2  Bodemkwaliteit 

De bodemkwaliteit is in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van belang 
indien er sprake is van functieveranderingen en/of een ander gebruik van de 
gronden. De bodem moet geschikt zijn voor de functie. Mocht er een verontreiniging 
te verwachten zijn dan wel mocht deze feitelijk aanwezig zijn, dan dient voor 
vaststelling van een plan en/of het nemen van het besluit inzichtelijk gemaakt te 
worden of de bodemverontreiniging de voorgenomen functie- en/of 
bestemmingswijziging in het kader van gezondheid en/of financieel gezien in de weg 
staat. Hierbij dient inzichtelijk gemaakt te worden of sprake is van een te verwachten 
of feitelijke verontreiniging. 
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Door Eco Reest BV is een verkennend milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd ter 
plaatse van een locatie aan de Wrakkenweg 1 te Creil. Het onderzoeksrapport met 
betrekkin tot de gewenste bouw van een bedrijfsloods aan de wegzijde van het 
perceel is opgenomen in Bijlage 2. Het onderzoeksrapport waarin het achterliggende 
akkerland is onderzocht is opgenomen in Bijlage 1.  

 

Doel van de onderzoeken is een indruk te verkrijgen over de eventuele aanwezigheid 
van verontreinigingen in de grond en in het grondwater van het onderzoeksterrein. Dit 
gebeurt teneinde te bepalen of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen 
bestaan voor het toekomstige gebruik van de locatie (bedrijfsruimte). 

 

Uitbreiding bedrijfsloods 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in het grondwater een overschrijding van de 
streefwaarde aan barium uit de Wet bodembescherming zijn aangetoond. Het 
verhoogde gehalte wordt beschouwd als een natuurlijke achtergrondconcentratie. De 
onderzoekshypothese, zijnde een onverdachte locatie, is hiermee derhalve 
bevestigd. Gezien de aard en de concentraties van de aangetoonde parameters in 
relatie tot de bestemming van het terrein, concluderen wij dat verhoogde risico's voor 
de volksgezondheid en/of het milieu op basis van de aangetoonde milieuhygiënische 
bodemkwaliteit, niet te verwachten zijn. De resultaten van het onderzoek vormen dan 
ook geen aanleiding tot nader onderzoek en zijn geen milieuhygiënische 
belemmering in relatie tot de bedrijfsbestemming van het terrein. 

 
Toepassing van eventueel vrijkomende grond op het terrein zelf achten wij 
milieuhygiënisch verantwoord. Toepassing van eventueel vrijkomende grond elders 
kan eventueel plaats vinden binnen een gemeentelijke bodemkwaliteitskaart of met 
een aanvullend grondonderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit. De gemeente 
waar de grond eventueel wordt toegepast is hierbij het bevoegd gezag. 

 

Akkerland 

 
Vooronderzoek 

De onderzoekslocatie bestaat uit 10.000 m2 akkerland gesitueerd direct achter de 
huidige bedrijfslocatie aan de Wrakkenweg 1 te Creil. 

 
Veldwerkzaamheden 

Uit de veldwerkzaamheden blijkt dat de bodem van de onderzochte locatie 
opgebouwd is uit matig fijn, zwak siltig zand met een veenlaag en zwak zandig 
humeus klei als bovengrond. Het grondwaterniveau is tijdens het onderzoek 
vastgesteld op 1,20 en 1,24 m-mv. Tijdens het veldwerk zijn geen voor het onderzoek 
van belang zijnde zintuiglijke waarnemingen naar voren gekomen. Bij de beoordeling 
van het terrein en het opgeboorde materiaal is ook speciaal gelet op 
asbest(houdende) materialen. Deze zijn zintuiglijk niet op de bodem en in het 
opgeboorde materiaal ter plaatse van het onderzoeksterrein waargenomen. 

 

Chemische analyses 
Uit de chemische analyses is het volgende naar voren gekomen: 

 
Grond: 

In de boven- en ondergrond zijn geen verhoogde gehalten gemeten. 
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Grondwater: 

In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten gemeten aan barium en 
dichloormethaan. 

 

Aanbevelingen 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in het grondwater overschrijdingen van de 
streefwaarden uit de Wet bodembescherming zijn aangetoond. De 
onderzoekshypothese, zijnde een onverdachte locatie, is hiermee derhalve 
verworpen. 

 

Gezien de aard en de concentraties van de aangetoonde parameters in relatie tot de 
bestemming van het terrein, concluderen wij dat verhoogde risico's voor de 
volksgezondheid en/of het milieu op basis van de aangetoonde milieuhygienische 
bodemkwaliteit, niet te verwachten zijn. De resultaten van het onderzoek vormen dan 
ook geen aanleiding tot nader onderzoek en zijn geen milieuhygienische 
belemmering in relatie tot de bedrijfsbestemming van het terrein. Toepassing van 
eventueel vrijkomende de grond op het terrein zelf worden milieuhygienisch 
verantwoord geacht.  

 

Toepassing van eventueel vrijkomende grond elders kan eventueel plaats vinden 
binnen een gemeentelijke bodemkwaliteitskaart of met een aanvullend 
grondonderzoek conform het Besluit Bodemkwaliteit. De gemeente waar de grond 
eventueel wordt toegepast is hierbij het bevoegd gezag. 

 

Conclusie 

Het aspect bodem levert geen beperkingen op voor het voorliggende plan. 

4.3  Geluid 

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft tot doel de volksgezondheid en het milieu te 
beschermen tegen geluidsoverlast ten gevolge van weg-, spoorweg- of 
industrielawaai. In deze wet is een zonering van industrieterreinen, wegen en 
spoorwegen geregeld. Enerzijds betekent dit dat (geluids-)eisen worden gesteld aan 
de milieubelastende functies, anderzijds betekent dit dat beperkingen worden 
opgelegd aan milieugevoelige functies.  

 
De verplichting tot het uitvoeren van een akoestisch onderzoek in relatie tot het 
opstellen van een bestemmingsplan geldt indien in dat bestemmingsplan 
mogelijkheden worden geboden voor het realiseren van nieuwe woningen en andere 
geluidgevoelige objecten. 

 
Het plan betreft de vergroting van het agrarisch bouwvlak van het perceel. Nieuwe 
geluidgevoelige objecten in het kader van wegverkeerslawaai, industrielawaai en 
spoorweglawaai worden hiermee niet mogelijk gemaakt. 

 
Conclusie 

Het aspect geluid levert geen beperkingen op voor het voorliggende plan. 
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4.4  Water 

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 watertoets is opgenomen in Bijlage 5. Daarnaast heeft 
het waterschap in het kader van het vooroverleg een advies afgegeven waarin de 
voorwaarden voor de initiatiefnemer zijn opgenomen. Dit document is opgenomen in 
Bijlage 4. 

 
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'. 

 

Veiligheid 

Het plangebied ligt niet buitendijks en 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. 

 

Voldoende Water 

Het verharden van grond met bebouwing of bestrating leidt tot een versnelling van de 
afvoer van neerslag naar het watersysteem. Waar het verharde oppervlak als gevolg 
van een ruimtelijke ontwikkeling toeneemt, dienen compenserende maatregelen te 
worden genomen om piekafvoeren te verwerken. Afwenteling op omliggende 
gebieden wordt voorkomen en de bergingsruimte in het watersysteem blijft 
behouden. 

 

Het plangebied is gelegen in het landelijk gebied. Het verhard oppervlak neemt als 
gevolg van de ontwikkeling netto met 1.000 m2 toe. Indien deze toename groter of 
gelijk is aan 2500 m2 dan is compensatie noodzakelijk. Dat is in dit geval niet aan de 
orde. 

 

In de nabijheid van het plangebied liggen verschillende watergangen. 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; 
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 aan weerszijden van een watergang met een breedte vanaf 9 meter, gemeten 
van insteek tot insteek. 

Bij het ontwerp zal rekening worden gehouden met de eisen die gesteld worden ten 
aanzien van het onderhoud van de watergangen. 

 

Schoon Water 

In het ontwerp van het watersysteem wordt uitgegaan van het principe 'schoon 
houden, scheiden, zuiveren'. Het grond- en oppervlaktewater biedt leef-, verblijf-, en 
voortplantingsmogelijkheden voor de (aquatische) flora en fauna in het beheergebied. 
De chemische toestand van de wateren vormt hier geen belemmering voor. Aan 
lozingen op oppervlaktewater als gevolg van uitlogende materialen verwerkt in 
bouwwerken (bijvoorbeeld zinken of koperen daken) gelden mogelijk aanvullende 
voorwaarden. Voor zover bekend wordt er verder geen gebruik gemaakt van 
uitlogende materialen. Het hemelwater afkomstig van de te bouwen bedrijfsloods 
wordt geïnfiltreerd in de omliggende gronden. 

 

Goed omgaan met afvalwater 

Voor de nieuw te ontwikkelen terreinen geldt dat het hemelwater niet naar een 
centrale waterzuivering wordt afgevoerd. Het regenwater afkomstig van schone 
oppervlakken wordt geïnfiltreerd of direct afgevoerd naar open water. Dit wordt voor 
dit plan dan ook gedaan. Oppervlakken die vervuild zijn of waar de kans op vervuiling 
groot is (wegen, parkeerplaatsen e.d.) worden bij voorkeur afgevoerd via een lokale 
zuivering bijvoorbeeld een (in)filtratievoorziening naar het oppervlaktewater. Dit is bij 
de voorgenomen ontwikkeling niet aan de orde. Ook is er geen huishoudelijk- en/of 
bedrijfsafvalwater afkomstig van het nieuw te realiseren bedrijfsgebouw te 
verwachten. De nieuwe bedrijfsloods dient namelijk alleen voor opslag en kent verder 
geen sanitaire voorzieningen. 

 

Conclusie 
Het aspect water levert geen beperkingen op voor het voorliggende plan. 

4.5  Ecologie 

Bij ruimtelijke planvorming moet aandacht worden besteed aan de natuurwetgeving. 
De Wet natuurbescherming vormt het juridische kader voor natuurbescherming in 
Nederland. De verplichtingen voor de bescherming van natuurgebieden en de 
bescherming van plant- en diersoorten is vastgelegd in deze wet. Deze wet kan 
worden gezien als een vertaling van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. 
Uitgangspunt van de wetgeving is een integrale bescherming van de aangewezen 
natuurwaarden en -gebieden. Het is verboden om, zonder vergunning, projecten of 
andere handelingen te realiseren / verrichten die gelet op de 
instandhoudingsdoelstelling de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van 
soorten kunnen verslechteren of een verstorend effect kunnen hebben op 
aangewezen waarden. Er kan een tweedeling worden gemaakt in gebieds- en 
soortbescherming.  

 

Door Eco Reest BV is een quickscan Wet natuurbescherming uitgevoerd ter plaatse 
van de Wrakkenweg 1 te Creil uitgevoerd. Dit rapport is opgenomen in Bijlage 
3.Aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen uitbreiding van een bedrijfsloods 
en de uitbreiding van het bouwblok en de daarmee samenhangende 
bestemmingswijziging van het onderzoeksterrein. Doel van de quickscan Wet 
natuurbescherming is een beeld te krijgen van de aanwezige habitats en de 
voorkomende beschermde dier- en plantensoorten ter plaatse van de 
onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie is opgedeeld in twee delen van 
respectievelijk 1 hectare en circa 1.000 m2. 
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Het terrein van 1 hectare bestaat uit een braakliggende akker ten noordwesten van 
de huidige bedrijfslocatie aan de Wrakkenweg 1 te Creil. Ter plaatse is een 
bloembollen-akkerbouwbedrijf gevestigd. Het terreindeel van circa 1.000 m2 bestaat 
uit een grasveld en deel van een tuin aan de straatzijde van het bedrijfsterrein. 

 

Soortenbescherming 

Binnen het onderzoeksterrein zijn geen jaarrond beschermde nesten als beschreven 
in de Wet natuurbescherming aangetroffen. Daarnaast zijn er geen beschermde 
soorten of potentiële nest – of verblijfplaatsen voor beschermde soorten aangetroffen. 

 
De te verwachten diersoorten zijn aangemerkt als vrijgestelde soorten of soorten die 
alleen onder de zorgplicht vallen waarvoor in het kader van bestendig beheer, 
bestendig gebruik, onderhoud aan infrastructuur of ruimtelijke ontwikkelingen een 
vrijstelling geldt. Dit houdt in dat in het kader van de Wet natuurbescherming geen 
ontheffing noodzakelijk is voor de voorgenomen bestemmingswijziging of het 
uitvoeren van eventuele ontwikkelingswerkzaamheden in de toekomst. Populaties 
van bovengenoemde soorten worden bij toekomstige ontwikkeling niet in gevaar 
gebracht. Het zal voornamelijk gaan om verstoring van individuen. 

 
Het voorkomen van vogelnesten kan op voorhand niet uitgesloten worden. Alle in 
gebruik zijnde nesten zijn beschermd. Indien er in de toekomst geen 
ontwikkelingswerkzaamheden plaatsvinden binnen het broedseizoen (globaal 1 maart 
t/m 1 september), of wanneer de werkzaamheden starten voor het broedseizoen en 
doorlopen tot in het broedseizoen wordt er geen overtreding van de Wet 
natuurbescherming verwacht wat betreft nestlocaties voor vogels. Indien de 
werkzaamheden binnen het broedseizoen starten moet voorafgaand hieraan de 
locatie worden vrijgegeven door een ervaren ecoloog. Indien bij de controle nesten 
van vogels, of in aanbouw zijnde nesten worden aangetroffen moeten de 
werkzaamheden worden uitgesteld tot het nest niet meer in gebruik is. 

 
Opgemerkt wordt tot slot dat bij eventuele toekomstige ontwikkeling de locatie wel 
geschikt kan geraken voor de rugstreeppad als gevolg van grondverzet en dergelijke 
ter plaatse. Hier zal bij een toekomstige bouwfase rekening mee gehouden moeten 
worden. 

 

Gebiedsbescherming 

De onderzoekslocatie is gelegen ten oosten van het dichtstbijzijnde Natura 
2000-gebied het IJsselmeer. De afstand tussen de onderzoekslocatie en dit Natura 
2000-gebied bedraagt circa 3,5 kilometer. Gelet op de afstand tot het gebied, de 
kernopgave van het gebied en de aard van de voorgenomen bestemmingswijziging is 
geen onderzoek in het kader van gebiedsbescherming binnen de Wet 
natuurbescherming uitgevoerd. Daarnaast is de locatie gelegen buiten het 
Natuurnetwerk Nederland. Daar er geen sprake is van aantasting van wezenlijke 
waarden en kenmerken van het NNN is verder onderzoek naar invloeden op het NNN 
niet van toepassing. 

 

Conclusie 

Het aspect ecologie levert geen beperkingen op voor het voorliggende plan. 
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4.6  Externe veiligheid 

Bij externe veiligheid gaat het om de gevaren die de directe omgeving loopt in het 
geval er iets mis mocht gaan tijdens de productie, het behandelen of het vervoer van 
gevaarlijke stoffen. De daaraan verbonden risico's moeten aanvaardbaar blijven. De 
wetgeving rond externe veiligheid richt zich op het beschermen van kwetsbare en 
beperkt kwetsbare objecten. Kwetsbaar zijn onder meer woningen, onderwijs- en 
gezondheidsinstellingen, en kinderopvang- en dagverblijven. Beperkt kwetsbaar zijn 
onder meer kantoren, winkels, horeca en parkeerterreinen. Bij externe veiligheid 
wordt onderscheid gemaakt tussen inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden 
bewaard en/of bewerkt en transportroutes waarlangs gevaarlijke stoffen worden 
vervoerd. 

 

Van de ramptypes die verband houden met externe veiligheid ('Indeling Leidraad 
maatramp') zijn met name ongevallen met brandbare/explosieve of giftige stoffen van 
belang. Deze ongevallen kunnen nader worden onderscheiden in ongevallen met 
betrekking tot: 

 inrichtingen; 

 vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen; 

 vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor. 

 

Bij het toekennen van bepaalde bestemmingen dient te worden onderzocht: 

 Of voldoende afstand in acht wordt genomen tussen (beperkt) kwetsbare 
objecten enerzijds en risicovolle inrichtingen anderzijds in verband met het 
plaatsgebonden risico. 

 Of (beperkt) kwetsbare objecten liggen binnen in het invloedsgebied van 
risicovolle inrichtingen en zo ja, wat de bijdrage is aan het groepsrisico. 

 

Inrichting 

Er worden door het plan geen risicovolle inrichtingen mogelijk gemaakt. 

 

Vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen 

In de directe nabijheid van het plangebied liggen geen buisleidingen waardoor 
vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. 

 

Vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor 

In de directe nabijheid van het plangebied vindt geen transport van gevaarlijke stoffen 
over weg, water of spoor plaats. 

 

Conclusie 

Het aspect externe veiligheid levert geen beperkingen op voor het voorliggende plan. 

4.7  Geur 

In het kader van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) is onderzocht of in het 
plangebied een goed woon- en verblijfklimaat is gegarandeerd en of het bouwvlak 
van eventueel omliggende veehouderijbedrijven optimaal blijft benut. Het plan betreft 
de vergroting van het agrarisch bouwvlak aan de achterzijde van het perceel. 
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De Wet geurhinder en veehouderij maakt onderscheid in dieren met en zonder 
geuremissiefactor. Voor dieren zonder geuremissiefactor gelden minimaal aan te 
houden afstanden. In dit geval betreft het geen uitbreiding van veehouderij maar 
slechts  de vergroting van het agrarisch bouwvlak van het perceel.  

 

Conclusie 

Vanuit het aspect geur zijn er geen belemmeringen voor het voorliggende plan. 

4.8  Kabels en leidingen 

In of nabij het plangebied bevinden zich geen bovengrondse en/of ondergrondse 
leidingen die ruimtelijk relevant zijn op bestemmingsplanniveau. 

 

Conclusie 

Het aspect kabels en leidingen levert geen beperkingen op voor het voorliggende 
plan. 

4.9  Luchtkwaliteit 

Met betrekking tot luchtkwaliteit moet rekening worden gehouden met het gestelde in 
de Wet milieubeheer (Wm), hoofdstuk 5, titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen en de 
bijbehorende bijlagen.  

 

Op basis van artikel 5.16 Wm kan, samengevat, een bestemmingsplan worden 
vastgesteld, indien: 

a. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, 
niet leiden tot het overschrijden van een in bijlage 2 van de Wet milieubeheer 
opgenomen grenswaarde, of 

b. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, 
leiden tot een verbetering per saldo van de concentratie in de buitenlucht van de 
desbetreffende stof dan wel, bij een beperkte toename van de concentratie van 
de desbetreffende stof, de luchtkwaliteit per saldo verbetert door een 
samenhangende maatregel of een optredend effect, of 

c. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt niet 
in betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht van een stof 
waarvoor in bijlage 2 een grenswaarde is opgenomen of 

d. het project is genoemd of beschreven dan wel past binnen een programma van 
het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (in werking getreden per 
01-08-2009). 

 

Ruimtelijk-economische besluiten die 'niet in betekenende mate' bijdragen aan de 
concentraties in de buitenlucht van stoffen waarvoor bijlage 2 van de Wet 
milieubeheer een grenswaarde bevat, worden niet individueel getoetst aan die 
grenswaarden. De effecten van deze projecten op de luchtkwaliteit worden 
verdisconteerd in de trendmatige ontwikkeling van de luchtkwaliteit, zoals beschreven 
in het Nationaal Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (NSL). 

 

Bij besluitvorming is het dus van belang om te bepalen of een initiatief 'niet in 
betekenende mate' bijdraagt aan de luchtkwaliteit. In de algemene maatregel van 
bestuur 'Niet in betekenende mate' (Besluit NIBM) en de ministeriële regeling NIBM 
(Regeling NIBM) zijn uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het 
begrip NIBM.  
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Het begrip 'niet in betekenende mate' is gedefinieerd als 3% van de grenswaarde 
voor NO2 en PM10. 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. Deze gevallen kunnen zonder toetsing 
aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. 

 

Vooralsnog geldt dat: 

 voor woningbouwlocaties met minder dan 1.500 woningen (in geval van één 
ontsluitingsweg) of 3.000 woningen (in geval van twee ontsluitingswegen met een 
gelijkmatige verkeersverdeling) geen beoordeling op luchtkwaliteit meer hoeft 
plaats te vinden;  

 voor infrastructuur dat bij minder dan 3% concentratiebijdrage (verkeerseffecten 
gecorrigeerd voor minder congestie) ook geen beoordeling op luchtkwaliteit meer 
hoeft plaats te vinden; 

 voor kantoorlocaties is dat bij minder dan 100.000 m
2 
brutovloeroppervlak bij 1 

ontsluitende weg, of 200.000 m
2 
brutovloeroppervlak bij 2 ontsluitende wegen 

 

Het voorliggende draagt niet in betekenende mate bij aan de luchtverontreiniging. De 
luchtkwaliteit zal hierdoor niet in betekende mate verslechteren. Derhalve hoeft niet 
nader op het aspect luchtkwaliteit te worden ingegaan.  

 

Conclusie 

Het luchtkwaliteit levert geen beperkingen op voor het voorliggende plan. 

4.10  Milieueffectrapportage 

Bij ruimtelijke plannen en besluiten die mogelijk gevolgen kunnen hebben voor het 
milieu dient te worden beoordeeld of ten behoeve van de voorgenomen ruimtelijke 
ontwikkeling een milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Een 
milieueffectrapportage (m.e.r.) is bedoeld om milieubelangen bij verschillende 
ruimtelijke procedures een volwaardige plaats bij de besluitvorming te geven. Het 
wettelijk kader voor de m.e.r. is hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer (Wm) en het 
daarbij behorende Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). In het Besluit m.e.r. 
is geregeld voor welke plannen en besluiten daadwerkelijk een m.e.r.-procedure 
doorlopen moet worden. 

 
Bij het toetsen van plannen en besluiten aan het Besluit m.e.r. zijn er drie 
mogelijkheden: 

1. m.e.r.-plicht: voor (onderdelen van) het plan of besluit is het uitvoeren van een 
m.e.r.-verplicht; 

2. m.e.r.-beoordelingsplicht: voor (onderdelen van) het plan of besluit moet eerst 
worden beoordeeld of het uitvoeren van een m.e.r. verplicht is; 

3. vormvrije m.e.r.-beoordeling: het plan of het besluit omvat een 
m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit, maar deze activiteit ligt (ruim) beneden de 
in daarvoor in het Besluit m.e.r. opgenomen indicatieve drempelwaarden. Het 
bevoegd gezag moet dan een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitvoeren om na te 
gaan of die activiteit mogelijk aanzienlijke milieugevolgen zou kunnen hebben. 
Als uit die vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat aanzienlijke milieugevolgen op 
voorhand niet kunnen worden uitgesloten, moet er alsnog een verplichte 
m.e.r.-beoordeling worden uitgevoerd. 

 
Voor activiteiten die niet in het Besluit m.e.r. zijn genoemd, geldt geen m.e.r.-plicht of 
(vormvrije) m.e.r.-beoordelingsplicht. 
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Situatie plangebied 

In het plangebied is sprake van de vergroting van het agrarisch bouwvlak aan de 
achterzijde van het perceel. Deze ontwikkeling wordt niet genoemd in onderdeel C 
van het Besluit m.e.r.. 

 
De bijbehorende drempelwaarden betreffen: 

1. een oppervlakte van 100 hectare of meer, 

2. een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen omvat, of 

3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer. 

 
De voorgenomen ontwikkeling waar dit bestemmingsplan in voorziet blijft ver 
beneden de drempelwaarden zoals hiervoor genoemd. Doordat dit aantal 
ruimschoots beneden de drempelwaarden blijft is er geen sprake van een 
m.e.r.-plichtige activiteit. Echter, zoals ook in het voorgaande aangegeven, dient ook 
wanneer ontwikkelingen onder drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich er 
van te vergewissen of activiteiten geen aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben. 

 
In het kader van de voorbereiding is geconstateerd dat het plan niet binnen een 
kwetsbaar of waardevol gebied ligt. Tevens is gebleken dat geen sprake is van 
negatieve effecten op deze gebieden. Gelet op de kenmerken van het project, de 
locatie van het project en de kenmerken van de potentiële effecten, zullen geen 
belangrijke nadelige milieugevolgen optreden. Eén en ander wordt tevens 
bekrachtigd in dit hoofdstuk waarin uitgebreid wordt ingegaan op de milieu- en 
omgevingsaspecten. 

 

Conclusie 
Op grond van het voorgaande kan voor alle relevante milieuaspecten worden 
geconcludeerd dat belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten 
en dat het niet noodzakelijk is om een m.e.r.-beoordeling uit te voeren of een 
milieueffectrapportage op te stellen. 

4.11  Milieuzonering 

Om tot een ruimtelijk relevante toetsing van bedrijven op milieuhygiënische aspecten 
te komen wordt het begrip milieuzonering gehanteerd. De milieuzonering zorgt voor 
voldoende afstand tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en 
milieugevoelige functies (zoals woningen) in ruimtelijke plannen. Hiertoe zijn in de 
VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering (uit 2009)' bedrijven voorzien van een 
zone waar mogelijke nadelige effecten zijn voor woningen. Maatgevend zijn de 
thema’s geur, geluid, stof en gevaar. Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke 
ordening is het voorkomen van voorzienbare hinder door milieubelastende activiteiten 
van belang. Daarnaast mogen bedrijven niet worden beperkt in hun mogelijkheden. 

 

Van omgeving naar plangebied 

De vergroting van het agrarisch bouwvlak van het perceel zal geen hinder 
ondervinden van functies in de omgeving. Er worden geen nieuwe milieugevoelige 
objecten mogelijk gemaakt. 

 

Van plangebied naar omgeving 

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 ordening. Daarvan is sprake als het woon- en leefklimaat van 
omwonenden in ernstige mate wordt aangetast. 
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Dit geval betreft de vergroting van het agrarisch bouwvlak van het perceel. Dit maakt 
geen milieubelastende functie mogelijk. Van aantasting van het woon- en leefklimaat 
van omwonenden is dan ook geen sprake. 

 

Conclusie 

Het aspect bedrijven en milieuzonering levert geen beperkingen op voor het 
voorliggende plan. 
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Hoofdstuk 5  Juridische aspecten 

5.1  Algemeen 

 
Type bestemmingsplan 

De Wro en het Bro maken het mogelijk een bestemmingsplan op verschillende 
manieren vorm te geven. Grofweg kan gekozen worden uit de volgende planvormen: 

 een traditioneel gedetailleerd bestemmingsplan. Een dergelijk plan legt het 
beoogde gebruik van gronden en opstallen en de bebouwingsmogelijkheden van 
de in het plan opgenomen gronden gedetailleerd vast. De methodiek wordt wel 
ingezet om bestaande situaties te conserveren, maar wordt ook gebruikt om 
beoogde nieuwe ontwikkelingen nauwgezet te sturen; 

 een globaal bestemmingsplan dat nader moet worden uitgewerkt. In een dergelijk 
bestemmingsplan worden een of meerdere bestemmingen opgenomen, die later 
moeten worden uitgewerkt. Wordt veelal toegepast in gevallen waar de 
ontwikkeling van een gebied op hoofdlijnen bekend is, maar waar de concrete 
invulling nog moet volgen; 

 Een globaal eindplan. In deze planvorm wordt het ruimtelijk en functioneel 
streefbeeld in globale zin vastgelegd; 

 Een mix van bovenstaande planvormen afhankelijk van de specifieke problemen. 

 
Naast dit onderscheid, dat is gebaseerd op de techniek van bestemmen, wordt 
verschil gemaakt tussen ontwikkelingsgerichte en beheergerichte 
bestemmingsplannen. Bij de keuze voor een bepaalde systematiek van 
bestemmingsregeling speelt een rol wat met het plan wordt beoogd: beheren of 
ontwikkelen. Daarnaast speelt een rol of er in een gebied sprake is van nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen. 

 
In het bestemmingsplan "Landelijk gebied, Wrakkenweg 1 te Creil", waarbij sprake is 
van een ontwikkeling, is gekozen voor een gedetailleerd bestemmingsplan. 

 
Wijze van bestemmen 

Het uitgangspunt van een bestemmingsplan is om een passende bestemming toe te 
kennen aan de gronden in het plangebied. De bestemming bepaalt welke 
gebruiksdoelen of functies op grond van een goede ruimtelijke ordening zijn 
toegestaan. 

 
Bij de keuze voor een bepaalde bestemming is de (gewenste) hoofdfunctie 
doorslaggevend. Als het ruimtelijk relevant is of als een bepaalde functie de 
omgeving beïnvloedt of daar eisen aan stelt, wordt gekozen voor een specifieke 
bestemming met eigen regels bouwen en gebruik. 

 
Het is mogelijk om binnen de hoofdgroepen bestemmingen specifieker te maken door 
bijvoorbeeld ondergeschikte functies in de bestemmingsomschrijving op te nemen. 
Voor bijzondere ondergeschikte functies, die niet onder de algemene 
bestemmingsomschrijving vallen en niet conflicteren met de bestemming, wordt 
gekozen voor een afzonderlijke functieaanduiding. 
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5.2  Inleiding planregels 

 
Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit de regels en de 
bijbehorende verbeelding waarop de diverse bestemmingen zijn aangegeven. De 
regels en de verbeelding dienen in samenhang te worden bekeken. 

 
De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken: 

 Hoofdstuk 1 Inleidende regels; 

 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels; 

 Hoofdstuk 3 Algemene regels; 

 Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels. 

 
Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

Dit hoofdstuk bevat inleidende regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied 
van het bestemmingsplan “Landelijk gebied, Wrakkenweg 1 te Creil”. In Artikel 1 
Begrippen zijn definities van de in de regels gebruikte begrippen opgenomen. 
Hiermee wordt een eenduidige interpretatie van de begrippen vastgelegd. Artikel 2 
Wijze van meten geeft bepalingen hoe onder meer de hoogtes van gebouwen en de 
inhoud van gebouwen gemeten moeten worden en hoe bepaalde eisen betreffende 
de maatvoering begrepen moeten worden. 

 
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 
Hoofdstuk 2 geeft een omschrijving - de juridische vertaling - van de verschillende in 
het plangebied voorkomende en op de verbeelding opgenomen bestemmingen. Bij 
de indeling van de bestemmingsregels wordt conform de Standaard Vergelijke 
Bestemmingsplannen 2012 een vaste volgorde aangehouden. De regels van een 
bestemming worden als volgt opgebouwd en benoemd: 

a. bestemmingsomschrijving (omschrijving van de toegestane functies en 
gebruiksdoelen); 

b. bouwregels (regels waaraan de bebouwing dient te voldoen); 

c. nadere eisen (regels op grond waarvan nadere eisen aan bouwwerken en de 
situering daarvan kunnen worden gesteld); 

d. afwijken van de bouwregels (regels op grond waarvan in concrete situaties onder 
bepaalde voorwaarden kan worden afgeweken van de bouwregels); 

e. specifieke gebruiksregels (regels die aangeven welk specifiek gebruik verboden 
is); 

f. afwijken van de gebruiksregels (regels op grond waarvan in concrete situaties 
onder bepaalde voorwaarden kan worden afgeweken van de gebruiksregels); 

g. omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden (regels waarbij wordt geregeld wanneer en onder welke 
omstandigheden een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen 
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden noodzakelijk is); 

h. omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk (regels waarbij wordt 
geregeld wanneer en onder welke omstandigheden er een omgevingsvergunning 
voor het slopen van een bouwwerk noodzakelijk is); 

i. wijzigingsbevoegdheid (regels die aangeven in welke gevallen en onder welke 
voorwaarden onderdelen van het plan gewijzigd kunnen worden). 
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Hoofdstuk 3 Algemene regels 

Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels, bestaande uit de anti-dubbeltelregel, de 
algemene bouwregels, algemene gebruiksregels, algemene aanduidingsregels, 
algemene afwijkingsregels, algemene wijzigingsregels, algemene procedureregels en 
overige regels. Daarnaast zijn regels ten aanzien van archeologie, de bescherming 
van monumentale en bijzonder waardevolle bomen. 

 
Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 

In hoofdstuk 4 zijn regels opgenomen met betrekking tot het overgangsrecht voor 
bouwwerken en gebruik van gronden. Deze artikelen bevatten regels die als doel 
hebben de rechtstoestand tijdens de overgang naar een nieuw bestemmingsplan vast 
te leggen. De "Slotregel" geeft de naam van het bestemmingsplan aan. 

5.3  Beschrijving van het plan 

 
Agrarisch (artikel 3) 

Het kent de bestemming Agrarisch, binnen deze bestemming wordt het bouwvlak 
vergroot. 

In de planregels zijn algemene bouwregels opgenomen voor de bouw van 
hoofdgebouwen, bijbehorende bouwwerken en overige bouwwerken, zoals erf- en 
perceelafscheidingen. Bebouwing dient te worden gerealiseerd binnen het op de 
verbeelding aangegeven bouwvlak. 

5.4  Handhaving 

Bestemmingsplannen zijn bindend voor iedereen: burgers, ondernemers en de 
overheid zelf. Het is een juridisch kader voor burgers en ondernemers waaruit kan 
worden afgeleid wat de eigen bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn, maar ook wat de 
planologische mogelijkheden in juridische zin zijn op percelen in de directe omgeving. 
Aan de andere kant kan de gemeentelijke overheid naleving van 
bestemmingsplannen afdwingen als er sprake is van gebruik en/of bebouwing die niet 
in het bestemmingsplan passen. 

 
In het kader van de bedrijven- en milieu inventarisatie is voorafgaand aan het in 
procedure brengen van het bestemmingsplan onderzocht in hoeverre de functies die 
in het plangebied voorkomen in overeenstemming zijn met het geldende 
bestemmingsplan en bij geconstateerde afwijkingen eventueel gelegaliseerd kunnen 
worden. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd. 
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Hoofdstuk 6  Economische uitvoerbaarheid 
 

Het voorliggende bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Wrakkenweg 1 te Creil' betreft 
een zelfstandig bestemmingsplan ter vervanging van de geldende 
beheersverordening voor het betreffende perceel. Er wordt hiertoe een anterieure 
overeenkomst tussen de gemeente en de initiatiefnemer gesloten en er hoeft daarom 
geen exploitatieplan, zoals bedoeld in artikel 6.12 lid 2 Wro, opgesteld te worden. De 
initiatiefnemer is verantwoordelijk voor alle financiële kaders waaronder de 
exploitatiebijdrage, kosten voor de realisatie van de nieuwe bebouwing, het 
landschappelijk inpassen van de gehele locatie en mogelijke planschade die kan 
voortvloeien uit de voorgenomen ontwikkeling. Tevens worden in de overeenkomst 
de taken en verplichtingen van de partijen, alsmede de fasering opgenomen. 



 

  

 bestemmingsplan "Landelijk gebied, Wrakkenweg 1 te Creil" (ontwerp)  

 36 
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Hoofdstuk 7  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 

Vooroverleg 

Het bestemmingsplanis in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro  
voorgelegd aan het Waterschap Zuiderzeeland en de provincie Flevoland. De 
vooroverlegreacties staan navolgend benoemd. 

 

Reactie provincie 

Op 17 oktober hebben wij van u in kader van vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro de 
kennisgeving omtrent het concept ontwerp bestemmingsplan Landelijk gebied 
Wrakkenweg 1 te Creil ontvangen. Het gaat hierbij om een uitbreiding van een 
agrarisch bouwvlak van 2 naar 3 hectare ten behoeve van een nieuw bedrijfsgebouw. 
Wij zien geen strijdigheden met provinciaal belang, ervan uitgaand dat u de 
voorwaardelijke verplichting van de erfsingel juist uitwerkt alvorens u het ontwerp 
bestemmingsplan ter inzage legt. 

 

Reactie waterschap 

Op 17 oktober 2018 ontvingen wij van u, in het kader van het ambtelijk vooroverleg, 
als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening, het concept 
bestemmingsplan landelijk gebied, Wrakkenweg 1 te Creil. Dit bestemmingsplan 
maakt uitbreiding van een agrarisch bouwvlak mogelijk. Door middel van de digitale 
watertoets heeft de initiatiefnemer voor het plangebied een digitaal wateradvies 
ontvangen van Waterschap Zuiderzeeland. Uit de betreffende watertoets is de 
normale procedure naar voren gekomen. Beleidsthema's uit het waterbeheerplan die 
een rol spelen zijn in essentie volledig en juist weergegeven. Ten aanzien van het 
beleidsthema 'Schoon water' hebben wij nog opmerkingen c.q. aanvullingen. Deze 
opmerkingen c.q. aanvullingen zijn verwerkt in de toelichting van dit 
bestemmingsplan. Verder wijst het waterschap de initiatiefnemer erop dat voor de 
planontwikkeling diverse meldings- en/of vergunningsplichten bestaan voor 
handelingen in of nabij het watersysteem. Hiervoor verwijzen ze naar het document 
dat is opgenomen in Bijlage 4. 

 
Inspraak 

Het bestemmingsplan "Landelijk gebied, Wrakkenweg 1 te Creil" wordt conform 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voorbereid met de procedure van afdeling 
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat er gelegenheid wordt 
gegeven voor het indienen van zienswijzen. Het plan zal gedurende zes weken ter 
inzage liggen. 

 

 

maart 2019. 
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Bijlagen bij de toelichting 
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1. Inleiding 
1.1  Algemeen  
In opdracht van Witpaard B.V. is door Eco Reest BV een verkennend milieukundig bodemonderzoek 
uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Wrakkenweg 1 te Creil. 
 

1.2  Aanleiding en Doelstelling 
Aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen bestemmingswijziging van het 
onderzoeksterrein. 
 
Doel van het onderzoek is een indruk te verkrijgen over de eventuele aanwezigheid van 
verontreinigingen in de grond en in het grondwater van het onderzoeksterrein. Dit gebeurt teneinde 
te bepalen of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen bestaan voor het toekomstige 
gebruik van de locatie (bedrijfsbestemming). 
 

1.3  Kwaliteitsborging 
Eco Reest BV streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteit van onderzoek te leveren. 
 

 

Eco Reest BV is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). Als 
aangesloten adviesbureau zorgen we samen met de andere leden voor een betere 
borging van kwaliteit in de uitvoering van (water)bodemonderzoek en -saneringen. 

 
Naast kwaliteit is onafhankelijkheid van groot belang om onze opdrachtgever van dienst te zijn met 
het beste advies voor zijn vraagstuk. 
 
Wij merken dan ook op dat er geen functionele relatie bestaat tussen opdrachtgever en Eco Reest 
BV, hetgeen betekent dat het advies van Eco Reest onafhankelijk is van de belangen van de 
opdrachtgever en derden. 
 
Conform de eisen uit onze ethische code houdt Eco Reest alle gegevens geheim, waarvan wij 
kennisnemen als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden, behoudens in geval van wettelijke 
verplichtingen. 
 
De veldwerkzaamheden en laboratorium werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de actuele 
beoordelingsrichtlijn en accreditatieschema, en de onderzoeksstrategie is opgesteld conform de 
geldende NEN normen en protocollen, zoals hierna beschreven. 
 

1.3.1 Onderzoeksstrategie 
In onderstaande tabel zijn de kwaliteitsnormen opgenomen voor de onderzoeksstrategieën. 

 
Aspect onderzoek Toegepaste norm 
Strategie voor uitvoeren van milieu hygiënisch vooronderzoek NEN 5725:2017 
Strategie voor uitvoeren van verkennend (chemisch) onderzoek NEN 5740:2009 + A1: 2016  

TABEL 1-1 TOEGEPASTE NORMEN 

Eventuele afwijkingen op de normen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn gekomen, zijn 
weergegeven in respectievelijk § 2.2.3 en § 3.4. 
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1.3.2 Veldwerkzaamheden 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder procescertificaat op grond van de BRL SIKB 2000 
“Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor Eco Reest BV Zuidwolde is 
gecertificeerd en erkend door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 
 
Het veldwerk heeft plaats gevonden conform SIKB protocol 2001 “Plaatsen van handboringen en 
peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen” en SIKB 
protocol 2002 “Het nemen van grondwatermonsters”, waarbij de werkzaamheden zijn uitgevoerd 
door gecertificeerde en erkende veldmedewerkers. 
 
Het certificaatnummer is K96988/01, en de certificerende instelling is KIWA te Rijswijk.  
In onderstaande tabel zijn de kwaliteitsaspecten opgenomen voor de uitvoering van het veldwerk. 
 

Aspect onderzoek Toegepaste protocol Erkend veldmedewerker 
Uitvoering monsterneming grond  SIKB protocol 2001 Dhr. T. Bonkes 
Uitvoering monsterneming grondwater  SIKB protocol 2002 Dhr. T. Bonkes 

TABEL 1-2 ERKENDE VELDWERKERS 

Eventuele afwijkingen op de normen en protocollen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn 
gekomen zijn weergegeven in § 2.2.3 en § 3.4. 
 
De bedrijf- en persoonserkenningen en het certificaatnummer zijn te verifiëren op de volgende 
website: https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu/ 
 

1.3.3 Laboratoriumwerkzaamheden 
De analyses zijn uitgevoerd conform de AS 3000 “Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch 
bodemonderzoek”, waarvoor Eurofins Analytico B.V. is geaccrediteerd en erkend door het ministerie 
van I en W. 
 
De monsterconservering is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001 “Conserveringsmethoden en 
conserveringstermijnen voor milieumonsters”. 
Eurofins Analytico B.V. is een NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium, met 
certificaatnummer L010. Het certificaat is bijgevoegd in bijlage 6. 
 
Eventuele afwijkingen op de normen, die tijdens de uitvoering van de analyses naar voren zijn 
gekomen, zijn beschreven in § 4.1.1. 
 

1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 worden de onderzoeksvragen beantwoord op basis van de resultaten van het 
vooronderzoek en wordt de onderzoekshypothese opgesteld. In hoofdstuk 3 zijn de 
veldwerkzaamheden en waarnemingen tijdens het onderzoek beschreven, gevolgd door de toetsing 
van de analyseresultaten in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 is een samenvatting opgenomen en zijn de 
conclusies en aanbevelingen weergegeven. 
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2. Vooronderzoek (NEN 5725:2017) 
2.1 Algemeen 
Vooronderzoek is de basis voor werkzaamheden die een uitspraak vereisen over de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
 
Het doel van het vooronderzoek is inzicht te verkrijgen in de mogelijke aanwezigheid van 
verontreinigingen op de onderzoekslocatie. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de aard, 
mate, oorzaak en ligging van mogelijke verontreinigingen.  
 
Om dit doel te bereiken wordt relevante informatie over de onderzoekslocatie zelf, alsmede 
eventuele beïnvloeding(en) vanuit de directe omgeving verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd.  
 

2.2 Systematiek milieuhygiënisch vooronderzoek 
Het vooronderzoek is onderverdeeld in twee stappen. In stap 1 wordt de aanleiding voor het 
vooronderzoek bepaald. De mogelijke aanleidingen (A t/m G) zijn weergegeven in bijlage 2. 
 
Voor de in bijlage 2 weergegeven mogelijke aanleidingen zijn in de NEN 5725:2017 diverse 
onderzoeksvragen geformuleerd. In stap 2 van het vooronderzoek moet antwoord verkregen worden 
op een deze onderzoeksvragen.  
 
Indien naar deskundigheid van de onderzoeker alle (verplichte) onderzoeksaspecten zijn behandeld 
en de onderzoeksvragen (zie bijlage 2) in voldoende mate zijn beantwoord, is het vooronderzoek 
afgerond en worden conclusies getrokken en een hypothese opgesteld.  
 

2.3 Stap 1; aanleiding vooronderzoek  
De eerste stap in het vooronderzoek is het vaststellen van de aanleiding voor vooronderzoek (zie ook 
bijlage 2). In het onderhavige geval is aanleiding A geselecteerd, die onderstaand is weergegeven. 
 
- A. opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek 
volgens 6.2.1 
 

2.4 Stap 2; onderzoeksvragen  
Uit de geselecteerde aanleiding (A) voor het vooronderzoek volgt een aantal onderzoeksvragen (zie 
bijlage 2).  
 
Op basis van het totaal aan informatie uit het vooronderzoek moeten de onderzoeksvragen worden 
beantwoord, waarna een hypothese voor bodemonderzoek wordt opgesteld.  
In tabel 2.1 zijn de onderzoeksaspecten weergegeven, waarover bij het vooronderzoek informatie 
moet worden verzameld.  
 
De verzamelde informatie uit het vooronderzoek is weergegeven in bijlage 2. Daarnaast wordt in 
bijlage 2 antwoord gegeven op de onderzoeksvragen.   
In paragraaf 2.5 (samenvatting vooronderzoek) is een beschrijving van de te onderzoeken (delen van 
de) locatie weergegeven, op basis van de antwoorden op de onderzoeksvragen. 
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Onderzoeksaspecten 
 

Aanleidingen tot 
vooronderzoek 

 A B C D E F G 
Locatiegegevens Eigendomssituatie 0 0      

Hoogteligging        
Bodemopbouw en geohydrologie Bodemopbouw        

Antropogene lagen in de 
bodem 

       

Geohydrologie        
Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit Geval van ernstige 

bodemverontreiniging? 
       

Kwaliteit o.b.v. BKK  0      
O.b.v. uitgevoerde 
bodemonderzoeken 

       

Gebruik en beïnvloeding van de locatie, 
verdachte situatie, activiteiten, ongewoon 
voorval 

Voormalig  0      
Huidig        
Toekomst     0   
Asbestverdacht?        

Terreinverkenning 
 Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in het rapport 
te worden vermeld en gemotiveerd 
0 Optioneel 

TABEL 2-1 ONDERZOEKSASPECTEN MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK 

In paragraaf 2.5 zijn de resultaten van het vooronderzoek samengevat. Daarnaast wordt in paragraaf 
2.5 antwoord gegeven op de onderzoeksvragen.  
 

2.5 Samenvatting vooronderzoek 
Na het raadplegen van de verschillende bronnen zijn er voldoende gegevens bekend om antwoord te 
geven op de geformuleerde onderzoeksvragen (bijlage 2). 
 
De onderzoekslocatie ligt aan de Wrakkenweg 1 te Creil en is kadastraal bekend als gemeente 
Noordoostpolder, sectie F, nr. 2410. Het onderzoeksterrein betreft een deel van een akker met een 
oppervlakte van 10.000 m2 achter de bestaande bedrijfslocatie. Men is voornemens de 
bedrijfslocatie in de toekomst aldaar uit te breiden. De regionale ligging van de locatie is 
weergegeven in bijlage 1.1. De onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1.2. 
 
De te onderzoeken locatie is in gebruik geweest als akkerland bij een bloembollenkwekerij. De 
bestaande bedrijfslocatie is in de jaren ’70 ontwikkeld. Onderhavige onderzoekslocatie is voor zover 
bekend na drooglegging van de Noordoostpolder ingebruik geweest als agrarisch terrein.  
 

2.6 Volledigheid en betrouwbaarheid vooronderzoek 
Het vooronderzoek beschouwen wij als volledig, aangezien er voldoende relevante gegevens 
aanwezig zijn en er in afdoende mate antwoord kan worden gegeven op de onderzoeksvragen. 
Gezien het feit dat de gegevens, verstrekt door de verscheidene bronnen, in voldoende mate 
overeenkomen met elkaar en met de aangetroffen situatie ten tijde van de terreininspectie, achten 
wij het vooronderzoek tevens betrouwbaar. 
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2.7 Afwijkingen vooronderzoek 
Er zijn bij de uitvoering van het vooronderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de NEN 
5725:2017 naar voren gekomen. 
 

2.8 Onderzoekshypothese (NEN5725) en -strategie (NEN5740) 
Op basis van de informatie uit het vooronderzoek is het onderzoek opgezet conform de richtlijnen 
zoals deze zijn vastgesteld in de NEN 5740:2009, § 5.1. Het onderzoeksterrein is beschouwd als een 
onverdachte locatie. Op basis van het gebruik van het onderzoeksterrein als akkerland door de jaren 
heen is OCB zekerheidshalve als aanvullende parameter aan het analyseprogramma toegevoegd.  
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3. Veldwerkzaamheden 
3.1 Werkzaamheden 
De veldwerkzaamheden zijn hierna beschreven, met eventuele afwijkingen op de 
veldwerkzaamheden en/of onderzoeksstrategie. 
 

3.2 Uitvoering werkzaamheden 
De uitvoering van het veldwerk heeft plaatsgevonden op 30 juli 2018 en het grondwater is 
bemonsterd op 8 augustus 2018.  
 
Het veldwerk heeft bestaan uit het verrichten van 14 boringen tot circa 0,5 m-mv (nrs. 7 t/m 20) en 6 
boringen tot 2,0 m-mv (nrs. 1 t/m 6). Boringen 1 en 2 zijn vervolgens doorgezet tot 3,0 m-mv en 
afgewerkt met peilbuizen ten behoeve van het grondwateronderzoek (filterstelling 2,0-3,0 m-mv, 
grondwaterstand 1,5 m-mv). 
 
Van het opgeboorde materiaal zijn per 50 cm, of per afwijkende bodemlaag representatieve 
monsters genomen, die zijn beschreven qua textuur, geur en kleur. In bijlage 1.2 is een situatieschets 
van het terrein opgenomen met daarop aangegeven de ligging van de monsterpunten. 
 

3.3 Uitvoering werkzaamheden grondwater 
Op basis van de NEN 5744 zijn bij de monstername van grondwater de volgende metingen 
uitgevoerd: 

 Geleidingsvermogen (EGV of Ec); bij monstername mag dit maximaal 10 % afwijken van de 
voorlaatste meting; 

 Indien het geleidingsvermogen (zie bovenstaand) constant is, is een NTU-waarde 
(troebelheid) van 0 tot 10 gewenst. Indien hier niet aan wordt voldaan moet bij de 
beoordeling van de analyseresultaten worden bekeken of dit van invloed is; 

 De zuurgraad (pH) wordt eveneens beoordeeld, de NEN5744 heeft hier echter geen normen 
of eisen aan verbonden. 

 
Voor de resultaten van de bij de monstername in het veld uitgevoerde grondwatermetingen wordt 
verwezen naar bijlage 3.2. 
 
Het geleidingsvermogen bleek voldoende constant om over te gaan tot bemonstering. Het 
grondwater is echter beschouwd als troebel, bij de beoordeling van de analyses dient te worden 
vastgesteld of dit van invloed is geweest op het resultaat.   
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3.4 Bodemopbouw 
De bodem van de locatie is als volgt samen te vatten:  
 
Diepte (m-mv) 
 

Omschrijving 
 

0,0 - 0,5 Zwak zandig en zwak humeus zand 
0,5 - 1,0 Zwak zandig veen 
1,0 - 3,0 Matig fijn, zwak siltig zand 
   3,0 Diepst verkende bodemlaag 

TABEL 3-1 BODEMOPBOUW 

Het grondwaterniveau is tijdens de monstername van het grondwater vastgesteld op een diepte van 
1,20 en 1,24 m-mv. 
 

3.5 Zintuiglijke waarnemingen 
Het terrein en het opgeboorde materiaal zijn in het veld zintuiglijk beoordeeld op bijzonderheden. 
Er zijn geen voor het onderzoek van belang zijnde waarnemingen naar voren gekomen. 
 
Bij de beoordeling van het terrein en het opgeboorde materiaal is ook speciaal gelet op 
asbest(houdende) materialen. Deze zijn zintuiglijk niet op de bodem en in het opgeboorde materiaal 
ter plaatse van het onderzoeksterrein waargenomen.  
 

3.6 Afwijkingen protocollen 
Er zijn bij de uitvoering van het onderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de geldende  
SIKB protocollen 2001 en 2002 naar voren gekomen. 
 

3.7 Afwijkingen strategie(ën) 
Er zijn bij de uitvoering van het onderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de NEN 
5740:2009/A1: 2016 naar voren gekomen. 
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4. Analyseresultaten en bespreking 
4.1 Analysemonsters 
De volgende monsters zijn geanalyseerd:  
  

Grondmonster Diepte (m-mv) Motivatie Analyse 
Mp. 2 en 16 t/m 20 0,0 – 0,5 Bovengrond Standaardpakket bodem + OCB 

Mp. 5, 6 en 11 t/m 15 0,0 – 0,5 Bovengrond Standaardpakket bodem + OCB 
Mp. 1, 3, 4 en 7 t/m 10 0,0 – 0,5 Bovengrond Standaardpakket bodem + OCB 

Mp. 1 t/m 6 0,5 – 1,0 Ondergrond Standaardpakket bodem 
Mp. 1 t/m 6 1,0 – 1,5 Ondergrond Standaardpakket bodem 

Grondwatermonster Filterstelling (m-mv) Motivatie Analyse 
Pb. 1 2,0 – 3,0 Grondwater Standaardpakket grondwater 
Pb. 2 2,0 – 3,0 Grondwater Standaardpakket grondwater 

TABEL 4-1 ANALYSEMONSTERS 

Analysemonsters zijn in het laboratorium voorbehandeld conform de eisen, opgesteld in het AS 3000 
(Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek). 
 
Het analysepakket “standaardpakket bodem” bestaat uit de paramaters droge stof, lutum en 
organische stof, zware metalen (barium, cadmium, kwik, kobalt, koper, molybdeen, nikkel, lood en 
zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), polychloorbifenylen (PCB) en minerale olie 
GC (C10-C40). 
 
Het analysepakket “standaardpakket water” bestaat uit de paramaters zware metalen (barium, 
cadmium, kwik, kobalt, koper, molybdeen, nikkel, lood en zink), vluchtige aromatische 
koolwaterstoffen (BTEXN), vluchtige organische chloorhoudende oplosmiddelen (VoCl) en minerale 
olie GC (C10-C40). De zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (EGV) zijn in het veld bepaald bij 
monsterneming. 
 

4.2 Afwijkingen laboratoriumwerkzaamheden 
Er zijn geen afwijkingen naar voren gekomen bij de uitvoering van de laboratoriumwerkzaamheden 
ten opzichte van de AS 3000 en/of analysemethoden van de individuele parameters. 
 

4.3 Toetsing analyseresultaten 
De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de Bodem Toets- en Validatieservice 
(BoToVa), waarbij de toetsmodules T12 en T13 zijn gehanteerd. 
 
Bij de interpretatie van de analyseresultaten is gebruik gemaakt van de toetsingstabel uit de 
Circulaire bodemsanering 2013. Hierin zijn voor de meeste gangbare parameters verwaarloosbare 
risiconiveaus (achtergrondwaarden, en voor grondwater streefwaarden) en maximaal toelaatbare 
risiconiveaus (interventiewaarden) weergegeven. 
 
Deze verwaarloosbare en maximaal toelaatbare risiconiveaus (Achtergrond- of Streefwaarden, 
respectievelijk Interventiewaarden) zijn berekend met behulp van onder meer (eco)toxicologische 
gegevens, en hebben betrekking op de vastgestelde Nederlandse Standaardbodem, met een 
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organische stofgehalte van 10% en een lutumgehalte van 25 %. 
 
De toetsing van gehalten aan onder andere PAK, minerale olie en zware metalen in grond is 
afhankelijk gesteld van de gemeten organische stof- en/of lutumgehalten, die meestal afwijken van 
de gehalten in de vastgestelde Standaardbodem. Bij de BoToVa-toetsing wordt daarom, per stof, het 
gemeten gehalte omgerekend naar een gestandaardiseerd gehalte. Deze gestandaardiseerde 
gehalten worden vervolgens getoetst aan de standaard toetsingswaarden, die in bijlage 5 zijn 
weergegeven. 
 
De getoetste analyseresultaten van de grond en het grondwater zijn weergegeven in de tabellen in 
de navolgende paragrafen. Onder de tabellen wordt de interpretatie van de toets-uitslag besproken. 
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4.  
 
De betekenis van de toetsingswaarden en de wijze van weergave staan vermeld in navolgend 
overzicht:  
 

Concentratieniveau Betekenis Weergave 
tabellen  

Weergave 
bijlage 5 

≤ AW-waarde of S-waarde 
(of < detectiegrens) 

Geen verhoging t.o.v. achtergrondwaarde 
of streefwaarde gemeten 

 
- 

> AW-waarde of S-waarde  Lichte verhoging gemeten  * 
> I-waarde Sterke verhoging gemeten  *** 
Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met factor 0,7)  (v) 

TABEL 4-2 WEERGAVE CONCENTRATIENIVEAUS EN TOETSUITSLAG 
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4.4 Milieuhygiënische kwaliteit grond 
 

Grondmonster Diepte  
(m-mv) 

Motivatie Analyseresultaten 

Mp. 2 en 16 t/m 20 0,0 – 0,5 Bovengrond - 

Mp. 5, 6 en 11 t/m 15 0,0 – 0,5 Bovengrond - 

Mp. 1, 3, 4 en 7 t/m 10 0,0 – 0,5 Bovengrond - 
Mp. 1 t/m 6 0,5 – 1,0 Ondergrond - 
Mp. 1 t/m 6 1,0 – 1,5 Ondergrond - 

TABEL 4-3 WEERGAVE CONCENTRATIENIVEAUS EN TOETSUITSLAG 

Uit tabel 4.3 blijkt het volgende. 
In de grondmonsters zijn geen gehalten aan de onderzochte parameters gemeten boven de 
achtergrondwaarden en/of detectiegrenzen. 
 

4.5 Milieuhygiënische kwaliteit grondwater 
 

Grondwater-monster 
Filterstelling  

(m-mv) 
Motivatie Analyseresultaten 

Pb. 1 2,0 – 3,0 Grondwater Barium > S 
Pb. 2 2,0 – 3,0 Grondwater Barium en dichloormethaan > S 

TABEL 4-4 WEERGAVE CONCENTRATIENIVEAUS EN TOETSUITSLAG 

Uit tabel 4.4 blijkt het volgende. 
In het grondwater zijn overschrijdingen van de streefwaarden aangetoond aan barium en 
dichloormethaan. De licht verhoogde gehalten aan barium zijn waarschijnlijk een gevolg van 
(fluctuerende) van nature verhoogde achtergrondconcentraties, die vaker voorkomen in de regio.  
 
Gelet op de hoogte van de gemeten gehalten aan organische parameters achten wij het niet 
aannemelijk dat de betreffende resultaten negatief zijn beïnvloed door de troebelheid van de 
grondwatermonsters. Wat het gemeten gehalte aan dichloormethaan in peilbuis 2 heeft veroorzaakt 
is niet geheel duidelijk. Gelet op de concentratie wordt nader onderzoek echter niet van meerwaarde 
geacht in relatie tot de onderzoeksdoelstelling.  
 
Verder zijn er in de grondwatermonsters geen gehalten aan de onderzochte parameters gemeten 
boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
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5. Samenvatting en conclusies 
5.1 Samenvatting 
In opdracht van Witpaard B.V. is door Eco Reest BV een verkennend milieukundig bodemonderzoek 
uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Wrakkenweg 1 te Creil. 
 
Aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen bestemmingswijziging het 
onderzoeksterrein. 
 
Doel van het onderzoek is een indruk te verkrijgen over de eventuele aanwezigheid van 
verontreinigingen in de grond en in het grondwater van het onderzoeksterrein. Dit gebeurt teneinde 
te bepalen of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen bestaan voor het toekomstige 
gebruik van de locatie (bedrijfsruimte). 
 
Vooronderzoek 
De onderzoekslocatie bestaat uit 10.000 m2 akkerland gesitueerd direct achter de huidige 
bedrijfslocatie aan de Wrakkenweg 1 te Creil. 
 
Veldwerkzaamheden 
Uit de veldwerkzaamheden blijkt dat de bodem van de onderzochte locatie opgebouwd is uit matig 
fijn, zwak siltig zand met een veenlaag en zwak zandig humeus klei als bovengrond. Het 
grondwaterniveau is tijdens het onderzoek vastgesteld op 1,20 en 1,24 m-mv. 
 
Tijdens het veldwerk zijn geen voor het onderzoek van belang zijnde zintuiglijke waarnemingen naar 
voren gekomen. 
 
Bij de beoordeling van het terrein en het opgeboorde materiaal is ook speciaal gelet op 
asbest(houdende) materialen. Deze zijn zintuiglijk niet op de bodem en in het opgeboorde materiaal 
ter plaatse van het onderzoeksterrein waargenomen.  
 
Uit de chemische analyses is het volgende naar voren gekomen: 
 
Grond: 
In de boven- en ondergrond zijn geen verhoogde gehalten gemeten. 
 
Grondwater: 
In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten gemeten aan barium en dichloormethaan 
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5.2 Conclusies en aanbevelingen 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in het grondwater overschrijdingen van de streefwaarden uit 
de Wet bodembescherming zijn aangetoond.  
 
De onderzoekshypothese, zijnde een onverdachte locatie, is hiermee derhalve verworpen. 
 
Gezien de aard en de concentraties van de aangetoonde parameters in relatie tot de bestemming  
van het terrein, concluderen wij dat verhoogde risico's voor de volksgezondheid en/of het milieu op 
basis van de aangetoonde milieuhygiënische bodemkwaliteit, niet te verwachten zijn. De resultaten 
van het onderzoek vormen dan ook geen aanleiding tot nader onderzoek en zijn geen 
milieuhygiënische belemmering in relatie tot de bedrijfsbestemming van het terrein. 
 
Toepassing van eventueel vrijkomende de grond op het terrein zelf achten wij milieuhygiënisch 
verantwoord. Toepassing van eventueel vrijkomende grond elders kan eventueel plaats vinden 
binnen een gemeentelijke bodemkwaliteitskaart of met een aanvullend grondonderzoek conform het 
Besluit Bodemkwaliteit. De gemeente waar de grond eventueel wordt toegepast is hierbij het 
bevoegd gezag. 

 
Als er vragen zijn naar aanleiding van het onderzoek, kunt u contact opnemen met ons bureau. 
 
Eco Reest BV 
J.R.W. Staal 
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Regionale ligging onderzoekslocatie met luchtfoto     Bijlage 1.1 
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VOORONDERZOEK NEN 5725:2017         Bijlage 2 
Stap 1 Aanleiding voor het vooronderzoek  
Bepaal de aanleiding voor het vooronderzoek A. opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek 

volgens paragraaf 6.2.1 
 

Stap 2; te behandelen onderzoeks-aspecten per aanleiding  Aanleidingen tot vooronderzoek 
 A B C D E F G 
Locatiegegevens Eigendomssituatie 0 0      

Hoogteligging        
Bodemopbouw en geohydrologie Bodemopbouw        

Antropogene lagen in de bodem        
Geohydrologie        

Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit Geval van ernstige bodemverontreiniging?        
Kwaliteit o.b.v. BKK  0      
O.b.v. uitgevoerde bodemonderzoeken        

Gebruik en beïnvloeding van de locatie, 
verdachte situatie, activiteiten, ongewoon 
voorval 

Voormalig  0      
Huidig        
Toekomst     0   
Asbestverdacht?        

Terreinverkenning 
 Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in het rapport te worden vermeld en gemotiveerd 
0 Optioneel 

 
Voor de bovenstaand vermelde mogelijke aanleidingen voor het vooronderzoek zijn onderzoeksvragen opgesteld, die gemotiveerd moeten worden 
beantwoord op basis van de resultaten van het vooronderzoek. Op basis van de antwoorden op de onderzoeksvragen kan vervolgens de 
onderzoekshypothese en -strategie worden bepaald.  
 
In de navolgende tabel zijn de onderzoeksvragen weergegeven voor Aanleiding A (opstellen onderzoekshypothese voor bodemonderzoek). De verplichte 
onderzoeksvragen zijn vetgedrukt weergegeven. 
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Onderzoeksvraag (aanleiding A) Antwoord en motivatie  
Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en 
is deze voldoende? 

Adres (x/y-coördinaten):  Wrakkenweg 1 te Creil  
(x. 173.744 - y.531.671) 

Kadastrale aanduiding: Gemeente Noordoostpolder, sectie F, nr. 2410 
Te onderzoeken terreindeel (info opdrachtgever): De locatie is een beoogde uitbreidingslocatie voor 

een bedrijfslocatie en heeft een oppervlakte van 
10.000 m2. 

Begrenzing onderzoekslocatie aangegeven op: Bijlage 1.2 
Afbakening onderzoekslocatie voldoende?  Ja  

Eigendomssituatie De heer Koos Johan Oijevaar (1/3 eigendom) 
De heer Maarten Cornelis Oijevaar (1/3 eigendom) 
De heer Herke Evert Oijevaar (1/3 eigendom) 

Rechthebbenden De heer Koos Johan Oijevaar (1/3 recht van) 
De heer Maarten Cornelis Oijevaar (1/3 recht van) 
De heer Herke Evert Oijevaar (1/3 recht van) 

Publiekrechtelijke beperkingen Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke en kadastrale registratie. 
Bouwjaar bebouwing op locatie (Kadaster BAG) n.v.t; Bouwjaar bebouwing naast de onderzoekslocatie:1954 
Historie o.b.v. oude kaarten (Topotijdreis)  Op kaartmateriaal tot en met 1953 is er geen land zichtbaar in verband met de drooglegging van de 

Noordoostpolder. Vanaf 1954 tot en met 1973 is er onbebouwd land zichtbaar op de locatie en omgeving. 
Vanaf 1974 is te zien dat de huidige bedrijfslocatie aan de Wrakkenweg bebouwd is. Onderhavige 
onderzoekslocatie is nimmer bebouwd geweest.  

Gemeente Noordoostpolder en de omgevingsdienst De Wrakkenweg 1 te Creil is in gebruik als bloembollenkwekerij. Op het perceel is een ondergrondse 
brandstoftank en een bestrijdingsmiddelenopslag aanwezig. Ter plaatse is in 1994 een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd door IJsselmeerbeton BV (kenmerk 60006/20.535, datum 14-1-1994). Uit het 
onderzoek bleek geen bezwaar tegen het gebruik van de locatie. Daarnaast zijn er van de Wrakkenweg 1 
te Creil diverse bouwvergunningen, sloopmeldingen en asbestinventarisaties bekend. De genoemde 
potentiele bodembedreigende activiteiten vinden plaats buiten de onderhavige onderzoekslocatie. 

Bodemloket Op de locatie is een bovengrondse dieseltank gesitueerd. In 1994 is door IJsselmeerbeton B.V. een 
verkennend bodemonderzoek verricht. 

Terreininspectie Een stuk bouwland. Op de locatie zijn geen verdachte locaties waargenomen. 
Verwachting archeologie (archeologische waarde) Middelhoge trefkans 
Is er sprake van potentiële bronnen van 
bodemverontreiniging, zowel vanuit het verleden 
als het heden?  

Nee 
Informatiebron  Locatie en verdacht aspect Verdachte parameter 
- - - 
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Onderzoeksvraag (aanleiding A) Antwoord en motivatie  
Is de bodem asbestverdacht?  
 

De locatie is altijd onbebouwd geweest en er is verder geen informatie die asbest in de bodem doet 
vermoeden. De locatie is derhalve beschouwd als asbest onverdacht.  

Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem 
in de bodemkwaliteitskaart en welke lagen zijn 
daarbij onderscheiden? 

De bodemkwaliteitsklasse van de locatie is de achtergrondwaarde. 

Wat is de bodemopbouw en geohydrologie en is er 
binnen het onderzoeksgebied sprake van 
verschillende fysische kwaliteiten en/of 
bodemvreemde lagen?  

Bodemopbouw (bron: TNO) 
Het maaiveldniveau bevindt zich op de onderzoekslocatie op circa 3,5 m- NAP. Direct onder het maaiveld is de Slecht 
Doorlatende Deklaag aanwezig. Deze bestaat uit een afwisseling van veen, klei, leem en al dan niet slibhoudende zanden. De 
deklaag is opgebouwd uit de Westland Formatie en de Formatie van Twente. De dikte van de Slecht Doorlatende Deklaag 
bedraagt circa 5 meter. 
Hieronder bevinden zich de goed doorlatende zanden van de Formatie van Kreftenheye en het bovenste deel van de 
Formatie van Drenthe. Deze afzettingen vormen het Eerste Watervoerend Pakket. Ter plaatse van de onderzoekslocatie 
heeft het Eerste Watervoerend Pakket een dikte van circa 10 meter. De onderzijde van het Eerste Watervoerend Pakket 
wordt gevormd door de Eerste Scheidende Laag. Deze laag bestaat uit de slibhoudende zanden en de kleien van de Eem 
Formatie en de leemlagen in het basale deel van de Formatie van Drenthe en in de Formatie van Eindhoven. De Eerste 
Scheidende Laag beslaat het dieptetraject van circa 20 tot 25 m-mv. 
Hieronder is het Tweede Watervoerend Pakket aanwezig. 
Richting grondwaterstroming, te verwachten grondwaterstand (bron: TNO) 
Uit de isohypsen, die op de TNO- kaarten vermeld zijn, is af te leiden, dat de regionale grondwaterstroming in het Tweede 
Watervoerend Pakket westelijk is. 
Fysisch afwijkende/bodemvreemde lagen: 
Er is geen informatie bekend over fysisch afwijkende en/of bodemvreemde lagen. 

Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving 
van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het 
grondwater?  

Bron  Locatie  Verdachte parameter 
Nee   

Wordt op de locatie of een deel daarvan (een 
geval van ernstige) bodemverontreiniging 
vermoed?  

Nee. 

Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 
afdoende bekend of is bodemonderzoek 
noodzakelijk?  

Er is geen recent bodemonderzoek conform NEN5740 van de locatie bekend. In het kader van de 
voorgenomen ontwikkeling is het noodzakelijk een dergelijk onderzoek uit te voeren. 

Welke hypothese en strategie zijn van toepassing 
bij de uitvoering van bodemonderzoek? 

Zie paragraaf 2.8 

 



Pagina 4 van 4 
 

Wrakkenweg 1 te Creil, projectnr. 181650 

De voor het vooronderzoek relevante bronnen zijn in de onderstaande tabel weergegeven: 
 

BRON VOORONDERZOEK SPECIFICATIE VAN DE BRON  BRON  
GERAADPLEEGD 

DATUM 
RAADPLEGEN BRON 

INFORMATIE 
BESCHIKBAAR 

Opdrachtgever Witpaard B.V. JA  9 juli 2018 JA  
Eigenaar  Via opdrachtgever  JA  9 juli 2018 JA  
     

Gemeente Noordoostpolder JA  17 juli 2018 JA  
Terreininspectie Veldwerk JA  30 juli 2018 JA  
     

Kadaster  http://www.kadaster.nl/  JA  12 juli 2018 JA  
Kadaster BAG viewer http://www.kadaster.nl/bag/bagviewer/  JA  12 juli 2018 JA  
Google Maps http://maps.google.nl/  JA  12 juli 2018 JA  
Bodemkwaliteitskaart  Rapportage actualisatie bodemkwaliteitskaart gemeente 

Noordoostpolder 
JA  12 juli 2018 JA  

Bodeminformatie Flevoland https://flevoland.omgevingsrapportage.nl/ JA  12 juli 2018 JA  
Bodemopbouw TNO JA  12 juli 2018 JA  
Historie van de locatie http://topotijdreis.nl  JA  12 juli 2018 JA  
Archeologische waarde http://archeologieinnederland.nl/bronnen-en-

kaarten/amk-en-ikaw  
JA  12 juli 2018 JA  

KLIC http://www.klic.nl  JA  25 juli 2018 JA  
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bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Creil
projectcode 1 8 1 6 5 0

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

type grondboring
datum 3 0 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 7 3 6 1 1 .0 2
y 5 3 1 5 7 2 .8 6
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0 6 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 3 0 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 7 3 6 1 5 .2 2
y 5 3 1 6 2 5 .7 8
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neut raal grijs, bruin, edelm an1

1 7 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 3 0 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 7 3 6 2 5 .7 2
y 5 3 1 6 7 0 .7 2

0

50

0
klei, zwak zandig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, bruin, edelm an1

1 8 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 3 0 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 7 3 6 4 4 .2 0
y 5 3 1 6 5 5 .6 0

0

50

0
klei, zwak zandig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, bruin, edelm an1

1 9 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 3 0 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 7 3 6 6 0 .1 0 0
y 5 3 1 6 4 8 .0 4

0

50

0
klei, zwak zandig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, bruin, edelm an1

2 0 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 3 0 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 7 3 6 7 7 .3 8
y 5 3 1 6 3 2 .5 0

0

50

0
klei, zwak zandig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, bruin, edelm an1



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

Asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

Bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

Water

OLIE OP W ATER REACTIE (OW )

GEUR INTENSITEIT (GI)

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

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

GRADATIE GRIND

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

BESCHRIJVING BODEM LAAG

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



Bijlage 3.2 Grondwatermetingen 
 
Op basis van de NEN 5744 zijn bij de monstername van grondwater de volgende metingen aan de orde: 

- Geleidingsvermogen (EGV of Ec); bij monstername mag dit maximaal 10 % afwijken van de 
voorlaatste meting; 

- Indien het geleidingsvermogen constant is, is een NTU-waarde (troebelheid) van 0 tot 10 
gewenst. Indien hier niet aan wordt voldaan moet bij de beoordeling van de analyseresultaten 
worden bekeken of dit van invloed is; 

- De zuurgraad (pH) wordt eveneens beoordeeld, de NEN5744 heeft hier echter geen normen of 
eisen aan verbonden. 

In onderstaande tabellen zijn de resultaten van de in het veld uitgevoerde grondwatermetingen 
weergegeven. 
 
Grondwaterbemonstering NEN5744 
Grondwaterbemonstering Pb 1; GWS: 1,24 m-mv 
Voorlaatste meting Laatste meting Beoordeling 
-  Zuurgraad 5,82 (pH)  NVT 
Geleidingsvermogen 1101 (µS/cm) Geleidingsvermogen 1097 (µS/cm)  Voldoet 
NVT Troebelheid 610 (ntu) Troebel 
 
Grondwaterbemonstering Pb 2; GWS: 1,20 m-mv 
Voorlaatste meting Laatste meting Beoordeling 
- Zuurgraad 5,71 (pH)  NVT 
Geleidingsvermogen 1097 (µS/cm) Geleidingsvermogen 1084 (µS/cm)  Voldoet 
NVT Troebelheid 630 (ntu) Troebel 
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Behoort bij rapport: 
Wrakkenweg 1 
Creil 
181650 
 

 



T.a.v. Jan Rolf Staal
Industrieweg 20
7921 JP  ZUIDWOLDE

Datum: 02-Aug-2018

Eco Reest

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 30-Jul-2018

Creil

181650
2018111484/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Creil

1 2 3 4 5

Tammo Bonkers? 1/3

181650

Analysecertificaat

02-Aug-2018/15:56

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

31-Jul-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018111484/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S % (m/m) 27.2Droge stof

S 88.1% (m/m) 87.4 90.2 80.0Droge stof

S 2.3% (m/m) ds 2.3 6.2 35.9 <0.7Organische stof

97.2% (m/m) ds 97.4 93.4 63.0 99.2Gloeirest

S 6.5% (m/m) ds 5.4 5.0 15.9 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 20mg/kg ds <20 <20 92 <20Barium (Ba)

S 0.21mg/kg ds 0.22 0.23 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 5.2 <3.0Kobalt (Co)

S 5.8mg/kg ds 6.1 7.1 6.8 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 7.2mg/kg ds 7.2 7.9 17 <4.0Nikkel (Ni)

S 13mg/kg ds 13 14 <10 <10Lood (Pb)

S 45mg/kg ds 46 51 37 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <9.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <15 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <15 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 13 14 51 <11Minerale olie (C21-C30)

10mg/kg ds 9.2 16 50 5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <18 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 110 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010beta-HCH

1

2

3

4

5

Mp. 2 en 16 t/m 20, 02: 0-50, 16: 0-50, 17: 0-50, 18: 0-50, 19: 0-50, 20: 0-50

Mp. 5, 6 en 11 t/m 15, 05: 0-50, 06: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50

Mp. 1, 3, 4 en 7 t/m 10, 03: 0-50, 04: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 01: 0-50

Mp. 1 t/m 6 Veen, 01: 50-100, 02: 50-100, 03: 50-100, 04: 50-100, 05: 50-100, 06: 50-100

Mp. 1 t/m 6 Zand, 01: 100-150, 02: 100-150, 03: 100-150, 04: 100-150, 05: 100-150, 06: 100-150 10236082

10236081

10236080

10236079

10236078

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

30-Jul-2018

30-Jul-2018

30-Jul-2018

30-Jul-2018

30-Jul-2018

M: MCERTS erkend



Creil

1 2 3 4 5

Tammo Bonkers? 2/3

181650

Analysecertificaat

02-Aug-2018/15:56

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

31-Jul-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018111484/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010gamma-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010delta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Hexachloorbenzeen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloor

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(cis- of A)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(trans- of B)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Hexachloorbutadieen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Aldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Dieldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Endrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Isodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Telodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-Endosulfan

Q <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010beta-Endosulfan

S <0.0020mg/kg ds <0.0020 <0.0020Endosulfansulfaat

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010gamma-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010p,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDE

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010p,p'-DDE

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDD

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010p,p'-DDD

S
1)1)1)

0.0021mg/kg ds 0.0021 0.0021HCH (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.0021mg/kg ds 0.0021 0.0021Drins (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014DDD (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014DDE (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014DDT (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.0042mg/kg ds 0.0042 0.0042DDX (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014Chloordaan (som) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

Mp. 2 en 16 t/m 20, 02: 0-50, 16: 0-50, 17: 0-50, 18: 0-50, 19: 0-50, 20: 0-50

Mp. 5, 6 en 11 t/m 15, 05: 0-50, 06: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50

Mp. 1, 3, 4 en 7 t/m 10, 03: 0-50, 04: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 01: 0-50

Mp. 1 t/m 6 Veen, 01: 50-100, 02: 50-100, 03: 50-100, 04: 50-100, 05: 50-100, 06: 50-100

Mp. 1 t/m 6 Zand, 01: 100-150, 02: 100-150, 03: 100-150, 04: 100-150, 05: 100-150, 06: 100-150 10236082

10236081

10236080

10236079

10236078

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

30-Jul-2018

30-Jul-2018

30-Jul-2018

30-Jul-2018

30-Jul-2018

M: MCERTS erkend



Creil

1 2 3 4 5

Tammo Bonkers? 3/3

181650

Analysecertificaat

02-Aug-2018/15:56

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

31-Jul-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018111484/1Certificaatnummer/Versie

S
1)1)1)

0.015mg/kg ds 0.015 0.015OCB (som) LB (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.016mg/kg ds 0.016 0.016OCB (som) WB (factor 0,7)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)1)1)

0.35mg/kg ds 0.35 0.35 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

Mp. 2 en 16 t/m 20, 02: 0-50, 16: 0-50, 17: 0-50, 18: 0-50, 19: 0-50, 20: 0-50

Mp. 5, 6 en 11 t/m 15, 05: 0-50, 06: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50

Mp. 1, 3, 4 en 7 t/m 10, 03: 0-50, 04: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 01: 0-50

Mp. 1 t/m 6 Veen, 01: 50-100, 02: 50-100, 03: 50-100, 04: 50-100, 05: 50-100, 06: 50-100

Mp. 1 t/m 6 Zand, 01: 100-150, 02: 100-150, 03: 100-150, 04: 100-150, 05: 100-150, 06: 100-150 10236082

10236081

10236080

10236079

10236078

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

30-Jul-2018

30-Jul-2018

30-Jul-2018

30-Jul-2018

30-Jul-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018111484/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10236078 02  0  50 0535636476 10765882

 10236078 16  0  50 0535685970 10765882

 10236078 17  0  50 0535685971 10765882

 10236078 18  0  50 0535685972 10765882

 10236078 19  0  50 0535685967 10765882

 10236078 20  0  50 0535685968 10765882

 10236079 05  0  50 0535685928 10765883

 10236079 06  0  50 0535685922 10765883

 10236079 11  0  50 0535685920 10765883

 10236079 12  0  50 0535685921 10765883

 10236079 13  0  50 0535685973 10765883

 10236079 14  0  50 0535685974 10765883

 10236079 15  0  50 0535685975 10765883

 10236080 01  0  50 0535636470 10765884

 10236080 03  0  50 0535636475 10765884

 10236080 04  0  50 0535685925 10765884

 10236080 07  0  50 0535685918 10765884

 10236080 08  0  50 0535685916 10765884

 10236080 09  0  50 0535685917 10765884

 10236080 10  0  50 0535685919 10765884

 10236081 01  50  100 0535636471 10765886

 10236081 02  50  100 0535636474 10765886

 10236081 03  50  100 0535636481 10765886

 10236081 05  50  100 0535636483 10765886

 10236081 06  50  100 0535685923 10765886

 10236081 04  50  100 0535685929 10765886

 10236082 01  100  150 0535636472 10765885

 10236082 02  100  150 0535636478 10765885

 10236082 03  100  150 0535636480 10765885

 10236082 05  100  150 0535636484 10765885

 10236082 06  100  150 0535685924 10765885

 10236082 04  100  150 0535685926 10765885

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018111484/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018111484/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

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

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

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

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB (25)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

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

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

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

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10236081
Certificate no.: 2018111484
Sample description.: Mp. 1 t/m 6 Veen, 01: 50-100, 02: 50-100, 03: 50-1
 V
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T.a.v. Jan Rolf Staal
Industrieweg 20
7921 JP  ZUIDWOLDE

Datum: 13-Aug-2018

Eco Reest

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 08-Aug-2018

Creil

181650
2018115068/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen
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Creil

1 2

Tammo Bonkers? 1/2

181650

Analysecertificaat

13-Aug-2018/13:01

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-Aug-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018115068/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 340µg/L 200Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0Kobalt (Co)

S <2.0µg/L <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L <3.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0Lood (Pb)

S 24µg/L 30Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S
2)

<0.20µg/L 0.53Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

Pb. 1, 1-1: 0-0

Pb. 2, 2-1: 0-0 10247362

10247361
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Aug-2018

08-Aug-2018

M: MCERTS erkend



Creil

1 2

Tammo Bonkers? 2/2

181650

Analysecertificaat

13-Aug-2018/13:01

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-Aug-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018115068/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

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

1

2

Pb. 1, 1-1: 0-0

Pb. 2, 2-1: 0-0 10247362

10247361
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Aug-2018

08-Aug-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018115068/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10247361 1 0691824524 10839905

 10247361 1 0800705458 10839905

 10247362 1 0691824536 10839906

 10247362 1 0800705426 10839906
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018115068/1
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Opmerking 1)

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

Opmerking 2)

Indicatieve waarde wegens verhoogde blanco.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018115068/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

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

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

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

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

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

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

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

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

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

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

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

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

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

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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BIJLAGE 5 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behoort bij rapport: 
Wrakkenweg 1 
Creil 
181650 
 

 



Analyse Eenheid Mp. 2 en  
16 t/m 20 

GSSD  Mp. 5, 6 en 
11 t/m 15 

GSSD  Mp. 1, 3, 4, 
7 t/m 10 

GSSD  

Diepte (m-mv)  0,0 – 0,5   0,0 – 0,5   0,0 – 0,5   
Bodemtype correctie           
Organische stof  2.30   2.30   6.20   
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)  6.5   5.40   5   
Voorbehandeling           
Cryogeen malen AS3000  Uitgevoerd   Uitgevoerd   Uitgevoerd   
Bodemkundige analyses           
Droge stof % (m/m) 88.1 88.10  87.4 87.40  90.2 90.20  
Organische stof % (m/m) ds 2.3 2.300  2.3 2.300  6.2 6.200  
Gloeirest % (m/m) ds 97.2   97.4   93.4   
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 6.5 6.5  5.4 5.400  5.0 5  
Metalen           
Barium (Ba) mg/kg ds 20 49.60  <20 38.07  <20 39.45  
Cadmium (Cd) mg/kg ds 0.21 0.3338 - 0.22 0.3553 - 0.23 0.3194 - 
Kobalt (Co) mg/kg ds <3.0 4.948 - <3.0 5.382 - <3.0 5.559 - 
Koper (Cu) mg/kg ds 5.8 10.30 - 6.1 11.19 - 7.1 11.77 - 
Kwik (Hg) mg/kg ds <0.050 0.04677 - <0.050 0.04755 - <0.050 0.04645 - 
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 1.050 - <1.5 1.050 - <1.5 1.050 - 
Nikkel (Ni) mg/kg ds 7.2 15.27 - 7.2 16.36 - 7.9 18.43 - 
Lood (Pb) mg/kg ds 13 18.79 - 13 19.15 - 14 19.44 - 
Zink (Zn) mg/kg ds 45 86.36 - 46 92.46 - 51 96.10 - 
Minerale olie           
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3.0 9.130  <3.0 9.130  <3.0 3.387  
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5.0 15.22  <5.0 15.22  <5.0 5.645  
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5.0 15.22  <5.0 15.22  <5.0 5.645  
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 33.48  13 56.52  14 22.58  
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 10 43.48  9.2 40  16 25.81  
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6.0 18.26  <6.0 18.26  <6.0 6.774  
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 106.5 - <35 106.5 - <35 39.52 - 
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB           
alfa-HCH mg/kg ds <0.0010 0.003043 - <0.0010 0.003043 - <0.0010 0.001129 - 
beta-HCH mg/kg ds <0.0010 0.003043 - <0.0010 0.003043 - <0.0010 0.001129 - 
gamma-HCH mg/kg ds <0.0010 0.003043 - <0.0010 0.003043 - <0.0010 0.001129 - 
delta-HCH mg/kg ds <0.0010 0.003043  <0.0010 0.003043  <0.0010 0.001129  
Hexachloorbenzeen mg/kg ds <0.0010 0.003043 - <0.0010 0.003043 - <0.0010 0.001129 - 
Heptachloor mg/kg ds <0.0010 0.003043 - <0.0010 0.003043 - <0.0010 0.001129 - 
Heptachloorepoxide(cis- of A) mg/kg ds <0.0010 0.003043  <0.0010 0.003043  <0.0010 0.001129  
Heptachloorepoxide(trans- of B) mg/kg ds <0.0010 0.003043  <0.0010 0.003043  <0.0010 0.001129  
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0.0010 0.003043 - <0.0010 0.003043 - <0.0010 0.001129 - 
Aldrin mg/kg ds <0.0010 0.003043  <0.0010 0.003043  <0.0010 0.001129  
Dieldrin mg/kg ds <0.0010 0.003043  <0.0010 0.003043  <0.0010 0.001129  
Endrin mg/kg ds <0.0010 0.003043  <0.0010 0.003043  <0.0010 0.001129  
Isodrin mg/kg ds <0.0010 0.003043  <0.0010 0.003043  <0.0010 0.001129  
Telodrin mg/kg ds <0.0010 0.003043  <0.0010 0.003043  <0.0010 0.001129  
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0.0010 0.003043 - <0.0010 0.003043 - <0.0010 0.001129 - 
beta-Endosulfan mg/kg ds <0.0010 0.0007000  <0.0010 0.0007000  <0.0010 0.0007000  
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0.0020 0.006087  <0.0020 0.006087  <0.0020 0.002258  
alfa-Chloordaan mg/kg ds <0.0010 0.003043  <0.0010 0.003043  <0.0010 0.001129  
gamma-Chloordaan mg/kg ds <0.0010 0.003043  <0.0010 0.003043  <0.0010 0.001129  
o,p'-DDT mg/kg ds <0.0010 0.003043  <0.0010 0.003043  <0.0010 0.001129  
p,p'-DDT mg/kg ds <0.0010 0.003043  <0.0010 0.003043  <0.0010 0.001129  
o,p'-DDE mg/kg ds <0.0010 0.003043  <0.0010 0.003043  <0.0010 0.001129  
p,p'-DDE mg/kg ds <0.0010 0.003043  <0.0010 0.003043  <0.0010 0.001129  
o,p'-DDD mg/kg ds <0.0010 0.003043  <0.0010 0.003043  <0.0010 0.001129  
p,p'-DDD mg/kg ds <0.0010 0.003043  <0.0010 0.003043  <0.0010 0.001129  
HCH (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0021   0.0021   0.0021   
Drins (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0021 0.009130 - 0.0021 0.009130 - 0.0021 0.003387 - 
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0014 0.006087 - 0.0014 0.006087 - 0.0014 0.002258 - 
DDD (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0014 0.006087 - 0.0014 0.006087 - 0.0014 0.002258 - 
DDE (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0014 0.006087 - 0.0014 0.006087 - 0.0014 0.002258 - 
DDT (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0014 0.006087 - 0.0014 0.006087 - 0.0014 0.002258 - 
DDX (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0042   0.0042   0.0042   
Chloordaan (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0014 0.006087 - 0.0014 0.006087 - 0.0014 0.002258 - 



Analyse Eenheid Mp. 2 en  
16 t/m 20 

GSSD  Mp. 5, 6 en 
11 t/m 15 

GSSD  Mp. 1, 3, 4, 
7 t/m 10 

GSSD  

Diepte (m-mv)  0,0 – 0,5   0,0 – 0,5   0,0 – 0,5   
OCB (som) LB (factor 0,7) mg/kg ds 0.015 0.06391 - 0.015 0.06391 - 0.015 0.02371 - 
OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg ds 0.016   0.016   0.016   
Polychloorbifenylen, PCB           
PCB 28 mg/kg ds <0.0010 0.003043  <0.0010 0.003043  <0.0010 0.001129  
PCB 52 mg/kg ds <0.0010 0.003043  <0.0010 0.003043  <0.0010 0.001129  
PCB 101 mg/kg ds <0.0010 0.003043  <0.0010 0.003043  <0.0010 0.001129  
PCB 118 mg/kg ds <0.0010 0.003043  <0.0010 0.003043  <0.0010 0.001129  
PCB 138 mg/kg ds <0.0010 0.003043  <0.0010 0.003043  <0.0010 0.001129  
PCB 153 mg/kg ds <0.0010 0.003043  <0.0010 0.003043  <0.0010 0.001129  
PCB 180 mg/kg ds <0.0010 0.003043  <0.0010 0.003043  <0.0010 0.001129  
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 0.02130 - 0.0049 0.02130 - 0.0049 0.007903 - 
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, 
PAK 

          

Naftaleen mg/kg ds <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  
Fenanthreen mg/kg ds <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  
Anthraceen mg/kg ds <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  
Fluorantheen mg/kg ds <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  
Chryseen mg/kg ds <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.35 0.3500 - 0.35 0.3500 - 0.35 0.3500 - 

 
Legenda 
GSSD 

 
gestandaardiseerde waarde 

 niet getoetst 
- kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
* groter dan achtergrondwaarde 
*** groter dan interventiewaarde 
 
Deze toetsing is met behulp van BoToVa uitgevoerd. 
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/ 
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomsten van deze toetsing. 
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com. 



Analyse Eenheid Mp. 1 t/m 6  GSSD  Mp. 1 t/m 6  GSSD  
Diepte (m-mv)  0,5 – 1,0   1,0 – 1,5   
Bodemtype correctie        
Organische stof  35.9   0.700   
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)  15.9   2   
Voorbehandeling        
Cryogeen malen AS3000  Uitgevoerd   Uitgevoerd   
Bodemkundige analyses        
Droge stof % (m/m) 27.2 27.20     
Organische stof % (m/m) ds 35.9 35.90  <0.7 0.4900  
Gloeirest % (m/m) ds 63.0   99.2   
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 15.9 15.90  <2.0 1.400  
Droge stof % (m/m)    80.0 80  
Metalen        
Barium (Ba) mg/kg ds 92 130.2  <20 54.25  
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.20 0.08686 - <0.20 0.2410 - 
Kobalt (Co) mg/kg ds 5.2 7.254 - <3.0 7.383 - 
Koper (Cu) mg/kg ds 6.8 5.313 - <5.0 7.241 - 
Kwik (Hg) mg/kg ds <0.050 0.03355 - <0.050 0.05029 - 
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 1.050 - <1.5 1.050 - 
Nikkel (Ni) mg/kg ds 17 22.97 - <4.0 8.167 - 
Lood (Pb) mg/kg ds <10 5.845 - <10 11.02 - 
Zink (Zn) mg/kg ds 37 34.18 - <20 33.22 - 
Minerale olie        
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <9.0 2.100  <3.0 10.5  
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <15 3.5  <5.0 17.5  
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <15 3.5  <5.0 17.5  
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 51 17  <11 38.5  
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 50 16.67  5.0 25  
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <18 4.200  <6.0 21  
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 110 36.67 - <35 122.5 - 
Chromatogram olie (GC)  Zie bijl.      
Polychloorbifenylen, PCB        
PCB 28 mg/kg ds <0.0010 0.0002333  <0.0010 0.003500  
PCB 52 mg/kg ds <0.0010 0.0002333  <0.0010 0.003500  
PCB 101 mg/kg ds <0.0010 0.0002333  <0.0010 0.003500  
PCB 118 mg/kg ds <0.0010 0.0002333  <0.0010 0.003500  
PCB 138 mg/kg ds <0.0010 0.0002333  <0.0010 0.003500  
PCB 153 mg/kg ds <0.0010 0.0002333  <0.0010 0.003500  
PCB 180 mg/kg ds <0.0010 0.0002333  <0.0010 0.003500  
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 0.001633 - 0.0049 0.02450 - 
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK        
Naftaleen mg/kg ds <0.050 0.01167  <0.050 0.03500  
Fenanthreen mg/kg ds <0.050 0.01167  <0.050 0.03500  
Anthraceen mg/kg ds <0.050 0.01167  <0.050 0.03500  
Fluorantheen mg/kg ds <0.050 0.01167  <0.050 0.03500  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.050 0.01167  <0.050 0.03500  
Chryseen mg/kg ds <0.050 0.01167  <0.050 0.03500  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.050 0.01167  <0.050 0.03500  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.050 0.01167  <0.050 0.03500  
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0.050 0.01167  <0.050 0.03500  
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0.050 0.01167  <0.050 0.03500  
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.35 0.1167 - 0.35 0.3500 - 

 
Legenda 
GSSD 

 
gestandaardiseerde waarde 

 niet getoetst 
- kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
* groter dan achtergrondwaarde 
*** groter dan interventiewaarde 
 
Deze toetsing is met behulp van BoToVa uitgevoerd. 
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/ 
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomsten van deze toetsing. 
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com. 



Analyse Eenheid Pb. 1 GSSD  Pb. 2 GSSD  
Diepte filterstelling (m-mv)  2,0 – 3,0   2,0 – 3,0   
Metalen        
Barium (Ba) µg/L 340 340 * 200 200 * 
Cadmium (Cd) µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - 
Kobalt (Co) µg/L <2.0 1.400 - <2.0 1.400 - 
Koper (Cu) µg/L <2.0 1.400 - <2.0 1.400 - 
Kwik (Hg) µg/L <0.050 0.0350 - <0.050 0.0350 - 
Molybdeen (Mo) µg/L <2.0 1.400 - <2.0 1.400 - 
Nikkel (Ni) µg/L <3.0 2.100 - <3.0 2.100 - 
Lood (Pb) µg/L <2.0 1.400 - <2.0 1.400 - 
Zink (Zn) µg/L 24 24 - 30 30 - 
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen        
Benzeen µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - 
Tolueen µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - 
Ethylbenzeen µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - 
o-Xyleen µg/L <0.10 0.0700  <0.10 0.0700  
m,p-Xyleen µg/L <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0.21 0.2100 - 0.21 0.2100 - 
BTEX (som) µg/L <0.90   <0.90   
Naftaleen µg/L <0.020 0.0140 - <0.020 0.0140 - 
Styreen µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - 
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen        
Dichloormethaan µg/L <0.20 0.1400 - 0.53 0.5300 * 
Trichloormethaan µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - 
Tetrachloormethaan µg/L <0.10 0.0700 - <0.10 0.0700 - 
Trichlooretheen µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - 
Tetrachlooretheen µg/L <0.10 0.0700 - <0.10 0.0700 - 
1,1-Dichloorethaan µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - 
1,2-Dichloorethaan µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - 
1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0.10 0.0700 - <0.10 0.0700 - 
1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0.10 0.0700 - <0.10 0.0700 - 
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <0.10 0.0700  <0.10 0.0700  
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0.10 0.0700  <0.10 0.0700  
CKW (som) µg/L <1.6   <1.6   
Tribroommethaan µg/L <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  
Vinylchloride µg/L <0.10 0.0700 - <0.10 0.0700 - 
1,1-Dichlooretheen µg/L <0.10 0.0700 - <0.10 0.0700 - 
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0.14 0.1400 - 0.14 0.1400 - 
1,1-Dichloorpropaan µg/L <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  
1,2-Dichloorpropaan µg/L <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  
1,3-Dichloorpropaan µg/L <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0.42 0.4200 - 0.42 0.4200 - 
Minerale olie        
Minerale olie (C10-C12) µg/L <10 7  <10 7  
Minerale olie (C12-C16) µg/L <10 7  <10 7  
Minerale olie (C16-C21) µg/L <10 7  <10 7  
Minerale olie (C21-C30) µg/L <15 10.5  <15 10.5  
Minerale olie (C30-C35) µg/L <10 7  <10 7  
Minerale olie (C35-C40) µg/L <10 7  <10 7  
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L <50 35 - <50 35 - 

 
Legenda 
GSSD 

 
gestandaardiseerde waarde 

 niet getoetst 
- kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde
* groter dan streefwaarde 
*** groter dan interventiewaarde 
 
Deze toetsing is met behulp van BoToVa uitgevoerd. 
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/ 



Toetsing BoToVa Grond 
Analyse Eenheid RG AW T I
Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds 20 190 555 920
Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,2 0,6 6,8 13
Kobalt (Co) mg/kg ds 3 15 103 190
Koper (Cu) mg/kg ds 5 40 115 190
Kwik (Hg) mg/kg ds 0,05 0,15 18,1 36
Molybdeen (Mo) mg/kg ds 1,5 1,5 95,8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 4 35 67,5 100
Lood (Pb) mg/kg ds 10 50 290 530
Zink (Zn) mg/kg ds 20 140 430 720
   
Minerale olie 
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,007 0,02 0,51 1
   
PAK 
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 1,5 20,8 40
 
Toetsing BoToVa Grondwater 
Analyse Eenheid RG S T I
Metalen 
Barium (Ba) μg/L 20 50 338 625
Cadmium (Cd) μg/L 0,2 0,4 3,2 6
Kobalt (Co) μg/L 2 20 60 100
Koper (Cu) μg/L 2 15 45 75
Kwik (Hg) μg/L 0,05 0,05 0,175 0,3
Molybdeen (Mo) μg/L 2 5 153 300
Nikkel (Ni) μg/L 3 15 45 75
Lood (Pb) μg/L 2 15 45 75
Zink (Zn) μg/L 10 65 433 800
   
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen μg/L 0,2 0,2 15,1 30
Tolueen μg/L 0,2 7 504 1000
Ethylbenzeen μg/L 0,2 4 77 150
Xylenen (som) factor 0,7 μg/L 0,2 0,2 35,1 70
Naftaleen μg/L 0,02 0,01 35 70
Styreen μg/L 0,2 6 153 300
   
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan μg/L 0,2 0,01 500 1000
Trichloormethaan μg/L 0,2 6 203 400
Tetrachloormethaan μg/L 0,1 0,01 5 10
Trichlooretheen μg/L 0,1 24 262 500
Tetrachlooretheen μg/L 0,1 0,01 20 40
1,1-Dichloorethaan μg/L 0,2 7 454 900
1,2-Dichloorethaan μg/L 0,2 7 204 400
1,1,1-Trichloorethaan μg/L 0,1 0,01 150 300
1,1,2-Trichloorethaan μg/L 0,1 0,01 65 130
Tribroommethaan μg/L 630
Vinylchloride μg/L 0,2 0,01 2,5 5
1,1-Dichlooretheen μg/L 0,1 0,01 5 10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 μg/L 0,1 0,01 10 20
Dichloorpropanen som factor 0.7 μg/L 0,6 0,8 40,4 80
   
Minerale olie 
Minerale olie totaal (C10-C40) μg/L 50 50 325 600
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DNR 2011 van toepassing,  

die op aanvraag  

wordt toegezonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witpaard BV 

T.a.v. Dhr. R. Beens 

Postbus 337 

8260 AC Kampen 

 

28 september 2018 

 
Betreft: Verkennend bodemonderzoek t.p.v. Wrakkenweg 1 te Creil 

Kenmerk: 181650.ve2 

Uw contactpersoon: J.R. Staal 

Type document: Briefrapportage  

 

Geachte heer Beens, 

 

Hierbij rapporteren wij u inzake het verkennend bodemonderzoek ter plaatse van de 

Wrakkenweg 1 te Creil.  

 

Aanleiding en doelstelling 

Aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen uitbreiding van een 

bedrijfsloods ter plaatse van het onderzoeksterrein.  

 

Doel van het onderzoek is een indruk te verkrijgen over de eventuele aanwezigheid van 

verontreinigingen in de grond en in het grondwater van het onderzoeksterrein. Dit gebeurt 

teneinde te bepalen of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen bestaan voor het 

toekomstige gebruik van de locatie (bedrijfsbestemming). 

  

Kwaliteit en onafhankelijkheid 

Eco Reest is samen met Gebouwen Inspectie Nederland een adviesbureau, gericht op 

advisering in relatie tot ruimte, gebouwen en ondernemen. Beide bedrijven beschikken over 

een kwaliteitssysteem, gericht op het klantgericht leveren van kwalitatief hoogstaande 

diensten. 

 

 

Eco Reest Holding B.V. is gecertificeerd volgens “NEN-EN-ISO 9001:2008”, voor het geven van 

milieukundig advies in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen, gebouwen en 

managementondersteuning, met inbegrip van de uitvoering van gerelateerde 

onderzoeksactiviteiten. 

 

 

Eco Reest BV is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). Als aangesloten 

adviesbureau zorgen we samen met de andere leden voor een betere borging van kwaliteit in de 

uitvoering van (water)bodemonderzoek en -saneringen. 

 

Onze onafhankelijkheid is van groot belang om voor u het beste advies op te stellen, zonder 

dat we voorkeur hebben voor leveranciers of producten.  

 

Er bestaat geen functionele relatie tussen opdrachtgever en Eco Reest BV. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2001-2002 

 

Briefrapportage verkennend bodemonderzoek Wrakkenweg 1 te Creil   

(Kenmerk 181650) 
 

Pagina 2 van 6 
 

 

Beschrijving locatie 

De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van ca. 1.000 m2 en bestaat uit een grasveld en 

tuin, gelegen voor een bestaande bedrijfsloods aan de Wrakkenweg 1 te Creil. Men is 

voornemens ter plaatse de loods uit te breiden. De locatie is beschouwd als onverdacht voor 

bodemverontreiniging. Ter plaatse van de Wrakkenweg 1 is door ons bureau dit jaar reeds 

eerder een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (kenmerk 181650, rapportage d.d. 14 

augustus 2018). Betreffende het vooronderzoek conform NEN5725:2017 wordt verwezen 

naar dit rapport.  

 

Onderzoeksopzet en hypothese verkennend bodemonderzoek 

Op basis van de informatie uit het vooronderzoek is het onderzoek opgezet conform de 

richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld in de NEN 5740:2009, § 5.1. Het onderzoeksterrein is 

beschouwd als een onverdachte locatie. 

 

Uitgevoerde veldwerkzaamheden 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder procescertificaat op grond van de BRL SIKB 2000 

“Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor Eco Reest BV Zuidwolde is 

gecertificeerd en erkend door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

 

Het veldwerk heeft plaats gevonden conform SIKB protocol 2001 “Plaatsen van 

handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 

waterpassen” en SIKB protocol 2002 “Het nemen van grondwatermonsters”, waarbij de 

werkzaamheden zijn uitgevoerd door gecertificeerde en erkende veldmedewerkers. 

 

Het certificaatnummer is K96988/01, en de certificerende instelling is KIWA te Rijswijk.  

In onderstaande tabel zijn de kwaliteitsaspecten opgenomen voor de uitvoering van het 

veldwerk. 

 

Tabel 1 Erkende veldwerkers 

Aspect onderzoek Toegepaste protocol Erkend veldmedewerker 

Uitvoering monsterneming grond  SIKB protocol 2001 Dhr. W.B. Aasman 

Uitvoering monsterneming grondwater  SIKB protocol 2002 Dhr. T. Bonkes 

 

Het veldwerk is uitgevoerd 10 september 2018. Het grondwater is bemonsterd op 19 

september 2018.   

 

Uitvoering werkzaamheden grond 

Het veldwerk heeft bestaan uit het verrichten van 6 boringen tot circa 0,5 m-mv (nrs. 103 

t/m 108) en 2 boringen tot 2,0 m-mv (nrs. 101 en 102). Boring 1 is vervolgens doorgezet tot 

3,2 m-mv en afgewerkt met peilbuizen ten behoeve van het grondwateronderzoek 

(filterstelling 2,2 - 3,2 m-mv, grondwaterstand 1,7 m-mv). 

 

Van het opgeboorde materiaal zijn per 50 cm, of per afwijkende bodemlaag representatieve 

monsters genomen, die zijn beschreven qua textuur, geur en kleur. In bijlage 1.2 is een 

situatieschets van het terrein opgenomen met daarop aangegeven de ligging van de 

monsterpunten. 
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Uitvoering werkzaamheden grondwater 

Op basis van de NEN 5744 zijn bij de monstername van grondwater de volgende metingen 

uitgevoerd: 

• Geleidingsvermogen (EGV of Ec); bij monstername mag dit maximaal 10 % afwijken 

van de voorlaatste meting; 

• Indien het geleidingsvermogen (zie bovenstaand) constant is, is een NTU-waarde 

(troebelheid) van 0 tot 10 gewenst. Indien hier niet aan wordt voldaan moet bij de 

beoordeling van de analyseresultaten worden bekeken of dit van invloed is; 

• De zuurgraad (pH) wordt eveneens beoordeeld, de NEN5744 heeft hier echter geen 

normen of eisen aan verbonden. 

 
Tabel 2 Resultaten grondwaterbemonstering NEN 5744 

Grondwaterbemonstering 

Voorlaatste meting Laatste meting Beoordeling 

- Zuurgraad 6,6 (pH)  NVT 

Geleidingsvermogen 1845 (µS/cm) Geleidingsvermogen 1847 (µS/cm) Voldoet  

- Troebelheid 8,4  (ntu) Niet troebel 

 

Op basis van tabel 2 blijkt het geleidingsvermogen voldoende constant om over te gaan tot 

bemonstering. Het grondwater is voorts beoordeeld als niet troebel.  

 

Bodemopbouw 

De bodemopbouw van de locatie is samengevat in tabel 3.  

 

Tabel 3 Bodemopbouw onderzoekslocatie 

Diepte (m-mv) 

 

Omschrijving 

 

0,0 - 0,5 Sterk zandige klei of matig fijn zand 

0,5 - 1,0 Matig fijn zand 

1,0 - 1,5 Sterk zandige klei of sterk zandig veen 

1,5 - 3,3 Matig fijn zand 

   3,3 Diepst verkende bodemlaag 

 

Het grondwaterniveau is tijdens de monstername van het grondwater vastgesteld op een 

diepte van 2,0 m-mv. 

 

Het terrein en het opgeboorde materiaal zijn in het veld zintuiglijk beoordeeld op 

bijzonderheden. Er zijn geen voor het onderzoek van belang zijnde waarnemingen naar 

voren gekomen. 

 

Bij de beoordeling van het terrein en het opgeboorde materiaal is ook speciaal gelet op 

asbest(houdende) materialen. Deze zijn zintuiglijk niet op de bodem en in het opgeboorde 

materiaal ter plaatse van het onderzoeksterrein waargenomen.  
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Analyses 

Na bemonstering van grond en grondwater zijn de monsters gekoeld opgeslagen, en ter 

analyse aangeboden aan het laboratorium. 

 

Alle geanalyseerde monsters zijn in het laboratorium voorbehandeld conform de eisen, 

opgesteld in het AS 3000 (Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek). In tabel 4.1 zijn de geanalyseerd grond- en grondwatermonsters 

weergegeven. 
 

Tabel 4 Analysemonsters grond en grondwater  

Grondmonster Diepte (m-mv) Motivatie Analyse 

Mp. 102 t/m 108 0,0 - 0,5 Bovengrond Standaardpakket bodem 

Mp. 101 en 102 1,5 - 2,0 Ondergrond Standaardpakket bodem 

Grondwatermonster Filterstelling (m-mv) Motivatie Analyse 

Pb. 1 2,2 - 3,2 Grondwater Standaardpakket grondwater 

 

Het analysepakket “standaardpakket bodem” genoemd in tabel 4.1 bestaat uit de 

paramaters droge stof, lutum en organische stof, zware metalen (barium, cadmium, kwik, 

kobalt, koper, molybdeen, nikkel, lood en zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen 

(PAK), polychloorbifenylen (PCB) en minerale olie GC (C10-C40). 

 

Het analysepakket “standaardpakket water” bestaat uit de paramaters zware metalen 

(barium, cadmium, kwik, kobalt, koper, molybdeen, nikkel, lood en zink), vluchtige 

aromatische koolwaterstoffen (BTEXN), vluchtige organische chloorhoudende oplosmiddelen 

(VoCl) en minerale olie GC (C10-C40). De zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (EGV) zijn in het 

veld bepaald bij monsterneming. 

 

Toetsing 

De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de Bodem Toets- en 

Validatieservice (BoToVa), waarbij de toetsmodules T12 en T13 zijn gehanteerd. 

 

Bij de interpretatie van de analyseresultaten is gebruik gemaakt van de toetsingstabel uit de 

Circulaire bodemsanering 2013. Hierin zijn voor de meeste gangbare parameters 

verwaarloosbare risiconiveaus (achtergrondwaarden, en voor grondwater streefwaarden) en 

maximaal toelaatbare risiconiveaus (interventiewaarden) weergegeven. 

 

Deze verwaarloosbare en maximaal toelaatbare risiconiveaus (Achtergrond- of 

Streefwaarden, respectievelijk Interventiewaarden) zijn berekend met behulp van onder 

meer (eco)toxicologische gegevens, en hebben betrekking op de vastgestelde Nederlandse 

Standaardbodem, met een organische stofgehalte van 10% en een lutumgehalte van 25 %. 

 

De toetsing van gehalten aan onder andere PAK, minerale olie en zware metalen in grond is 

afhankelijk gesteld van de gemeten organische stof- en/of lutumgehalten, die meestal 

afwijken van de gehalten in de vastgestelde Standaardbodem. Bij de BoToVa-toetsing wordt 

daarom, per stof, het gemeten gehalte omgerekend naar een gestandaardiseerd gehalte. 

Deze gestandaardiseerde gehalten worden vervolgens getoetst aan de standaard 

toetsingswaarden. 
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De getoetste analyseresultaten van de grond en het grondwater zijn weergegeven in de 

tabellen in de navolgende paragrafen. Onder de tabellen wordt de interpretatie van de 

toets-uitslag besproken. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3.  

 

De betekenis van de toetsingswaarden en de wijze van weergave staan vermeld in tabel 5. 

 

Tabel 5 Betekenis van de toetsingswaarden  

Concentratieniveau Betekenis 
Weergave 

tabellen  

Weergave 

bijlage 5 

≤ AW-waarde of S-waarde 

(of < detectiegrens) 

Geen verhoging t.o.v. 

achtergrondwaarde of streefwaarde 

gemeten 

 

- 

> AW-waarde of S-waarde  Lichte verhoging gemeten  * 

> I-waarde Sterke verhoging gemeten  *** 

Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met factor 

0,7) 

 
(v) 

 

Tabel 5 is de legenda voor de interpretatie van de geanalyseerde grond- en 

grondwatermonsters, zoals weergegeven in tabellen 6 en 7. 

 

Milieuhygiënische kwaliteit grond 

Tabel 6 Geanalyseerde grondmonsters met toetsing  

Grondmonster Diepte (m-mv) Motivatie Analyseresultaten 

Mp. 102 t/m 108 0,0 - 0,5 Bovengrond - 

Mp. 101 en 102 1,5 - 2,0 Ondergrond - 

 

Uit tabel 6 blijkt dat in de grondmonsters geen gehalten aan de onderzochte parameters zijn 

gemeten boven de achtergrondwaarden en/of detectiegrenzen. 

 

Milieuhygiënische kwaliteit grondwater 

Tabel 7 Geanalyseerde grondwateremonsters met toetsing  

Grondwatermonster Filterstelling (m-mv) Motivatie Analyseresultaten 

Pb. 1 2,2 - 3,2 Grondwater Barium > S 

 

Uit tabel 4.4 blijkt dat in het grondwater van peilbuis 1 een gehalte aan barium is gemeten 

boven de streefwaarde. Dit gehalte is waarschijnlijk een gevolg van (fluctuerende) van 

nature verhoogde achtergrondconcentraties, die vaker voorkomen in de regio. Verder zijn er 

in het grondwatermonster geen gehalten aan de onderzochte parameters gemeten boven de 

streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
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Conclusies en aanbevelingen 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in het grondwater een overschrijding van de 

streefwaarde aan barium uit de Wet bodembescherming zijn aangetoond. Het verhoogde 

gehalte wordt beschouwd als een natuurlijke achtergrondconcentratie.  

 

De onderzoekshypothese, zijnde een onverdachte locatie, is hiermee derhalve bevestigd. 

 

Gezien de aard en de concentraties van de aangetoonde parameters in relatie tot de 

bestemming  van het terrein, concluderen wij dat verhoogde risico's voor de 

volksgezondheid en/of het milieu op basis van de aangetoonde milieuhygiënische 

bodemkwaliteit, niet te verwachten zijn. De resultaten van het onderzoek vormen dan ook 

geen aanleiding tot nader onderzoek en zijn geen milieuhygiënische belemmering in relatie 

tot de bedrijfsbestemming van het terrein. 

 

Toepassing van eventueel vrijkomende grond op het terrein zelf achten wij milieuhygiënisch 

verantwoord. Toepassing van eventueel vrijkomende grond elders kan eventueel plaats 

vinden binnen een gemeentelijke bodemkwaliteitskaart of met een aanvullend 

grondonderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit. De gemeente waar de grond eventueel 

wordt toegepast is hierbij het bevoegd gezag.  

 

Als er vragen zijn naar aanleiding van het onderzoek, kunt u contact opnemen met ons 

bureau. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Eco Reest BV 

 

Verificatie: 

 

J.R.W. Staal BBA  J.G.M. ten Broeke MSc.  

 

Bijlagen: 1.1: regionale ligging onderzoekslocatie 

1.2: Locatieoverzicht met meetpunten  

2: Bodemprofielen  

3: Analysecertificaat  

 4: Analysemethoden 
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bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Creil
projectcode 1 8 1 6 5 0

datum 2 8 -0 9 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1  van 2

1 0 1 gras, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 0 -0 9 -2 0 1 8

boorm eester W a
x 1 7 3 7 5 6 .1 3
y 5 3 1 4 8 6 .7 6

0

50

100

150

200

250

300

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, zwart , 
edelm an, kleibrokjes

-100
klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal zwart , grijs, edelm an

-150
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, geel, edelm an

-200
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, geel, edelm an

1

2

3

4

1

220

320320

120

170

1 0 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 9 -2 0 1 8

boorm eester W a
x 1 7 3 7 3 0 .5 1
y 5 3 1 4 7 5 .3 2

0

50

100

150

200

0
klei, sterk zandig, neut raal bruin, 
geel, edelm an

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an

-100
veen, sterk zandig, neut raal zwart , 
bruin, edelm an

-150
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, geel, edelm an

1

2

3

4

1 0 3 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 9 -2 0 1 8

boorm eester W a
x 1 7 3 7 4 1 .0 6
y 5 3 1 4 6 6 .3 4

0

50

0
klei, sterk zandig, neut raal bruin, 
grijs, edelm an1

1 0 4 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 9 -2 0 1 8

boorm eester W a
x 1 7 3 7 4 4 .1 0 0
y 5 3 1 4 7 7 .3 7

0

50

0
klei, sterk zandig, neut raal bruin, 
grijs, edelm an1

1 0 5 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 9 -2 0 1 8

boorm eester W a
x 1 7 3 7 3 1 .2 9
y 5 3 1 4 8 4 .3 0

0

50

0
klei, sterk zandig, neut raal bruin, 
grijs, edelm an1

1 0 6 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 9 -2 0 1 8

boorm eester W a
x 1 7 3 7 4 3 .6 8
y 5 3 1 4 8 6 .8 2

0

50

0
klei, sterk zandig, neut raal bruin, 
grijs, edelm an1

1 0 7 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 9 -2 0 1 8

boorm eester W a
x 1 7 3 7 4 3 .2 1
y 5 3 1 4 9 9 .5 7

0

50

0
klei, sterk zandig, neut raal bruin, 
grijs, edelm an1

1 0 8 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 9 -2 0 1 8

boorm eester W a
x 1 7 3 7 6 3 .1 6
y 5 3 1 4 9 1 .0 2

0

50

0
klei, sterk zandig, neut raal bruin, 
grijs, edelm an1



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

Asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

Bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

Water

OLIE OP W ATER REACTIE (OW )

GEUR INTENSITEIT (GI)

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

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

GRADATIE GRIND

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

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  Photo Ionisat ie Detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water
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T.a.v. Jan Rolf Staal
Industrieweg 20
7921 JP  ZUIDWOLDE

Datum: 13-Sep-2018

Eco Reest

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 10-Sep-2018

Creil

181650
2018130653/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Creil

1 2

Wiebe Aasman 1/2

181650

Analysecertificaat

13-Sep-2018/12:40

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Sep-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018130653/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 87.1% (m/m) 80.9Droge stof

S 3.1% (m/m) ds <0.7Organische stof

96.4% (m/m) ds 99.3Gloeirest

S 7.3% (m/m) ds <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 21mg/kg ds <20Barium (Ba)

S 0.26mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S 10mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S 0.052mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S 8.3mg/kg ds <4.0Nikkel (Ni)

S 15mg/kg ds <10Lood (Pb)

S 49mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

6.0mg/kg ds 5.4Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

Mp. 102 t/m 108, 102: 0-50, 103: 0-50, 104: 0-50, 105: 0-50, 106: 0-50, 107: 0-50, 108: 0-50

Mp. 101 en 102, 101: 150-200, 102: 150-200 10294815

10294814

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Sep-2018

10-Sep-2018

M: MCERTS erkend



Creil

1 2

Wiebe Aasman 2/2

181650

Analysecertificaat

13-Sep-2018/12:40

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Sep-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018130653/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.35mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

Mp. 102 t/m 108, 102: 0-50, 103: 0-50, 104: 0-50, 105: 0-50, 106: 0-50, 107: 0-50, 108: 0-50

Mp. 101 en 102, 101: 150-200, 102: 150-200 10294815

10294814

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Sep-2018

10-Sep-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018130653/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10294814 102  0  50 0535433391 11168303

 10294814 103  0  50 0535696709 11168303

 10294814 104  0  50 0535696708 11168303

 10294814 105  0  50 0535696707 11168303

 10294814 106  0  50 0535696706 11168303

 10294814 107  0  50 0535696705 11168303

 10294814 108  0  50 0535696704 11168303

 10294815 101  150  200 0535433393 11168304

 10294815 102  150  200 0535696712 11168304

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018130653/1
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Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018130653/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

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

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

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
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P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Jan Rolf Staal
Industrieweg 20
7921 JP  ZUIDWOLDE

Datum: 21-Sep-2018

Eco Reest

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 19-Sep-2018

Creil

181650
2018135778/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Creil

1

Wiebe Aasman 1/2

181650

Analysecertificaat

21-Sep-2018/10:36

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

19-Sep-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018135778/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 520µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 20µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 Pb. 101, 101-1: 220-320 10310194

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

19-Sep-2018

M: MCERTS erkend



Creil

1

Wiebe Aasman 2/2

181650

Analysecertificaat

21-Sep-2018/10:36

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

19-Sep-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018135778/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

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

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

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

1 Pb. 101, 101-1: 220-320 10310194

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

19-Sep-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018135778/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10310194 1  220  320 0680329784 11250045

 10310194 1  220  320 0680329778 11250045

 10310194 1  220  320 0800705853 11250045

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018135778/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.
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IBAN: NL71BNPA0227924525 
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018135778/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

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

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

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

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

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

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

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

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

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

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

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

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

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

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.
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3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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Behoort bij rapport: 

Wrakkenweg 1  

Creil 

181650 

 
 



Analyse Eenheid Mp. 102 t/m 108 GSSD  Mp. 101 en 102 GSSD  

Diepte (m-mv)  0,0 - 0,5   1,5 - 2,0   

Bodemtype correctie        

Organische stof  3.10   0.700   

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)  7.30   2   

Voorbehandeling        

Cryogeen malen AS3000  Uitgevoerd   Uitgevoerd   

Bodemkundige analyses        

Droge stof % (m/m) 87.1 87.10  80.9 80.90  

Organische stof % (m/m) ds 3.1 3.100  <0.7 0.4900  

Gloeirest % (m/m) ds 96.4   99.3   

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 7.3 7.300  <2.0 1.400  

Metalen        

Barium (Ba) mg/kg ds 21 48.95  <20 54.25  

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0.26 0.3954 - <0.20 0.2410 - 

Kobalt (Co) mg/kg ds <3.0 4.674 - <3.0 7.383 - 

Koper (Cu) mg/kg ds 10 16.95 - <5.0 7.241 - 

Kwik (Hg) mg/kg ds 0.052 0.06825 - <0.050 0.05029 - 

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 1.050 - <1.5 1.050 - 

Nikkel (Ni) mg/kg ds 8.3 16.79 - <4.0 8.167 - 

Lood (Pb) mg/kg ds 15 21.11 - <10 11.02 - 

Zink (Zn) mg/kg ds 49 89.61 - <20 33.22 - 

Minerale olie        

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3.0 6.774  <3.0 10.5  

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5.0 11.29  <5.0 17.5  

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5.0 11.29  <5.0 17.5  

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 24.84  <11 38.5  

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 6.0 19.35  5.4 27  

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6.0 13.55  <6.0 21  

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 79.03 - <35 122.5 - 

Polychloorbifenylen, PCB        

PCB 28 mg/kg ds <0.0010 0.002258  <0.0010 0.003500  

PCB 52 mg/kg ds <0.0010 0.002258  <0.0010 0.003500  

PCB 101 mg/kg ds <0.0010 0.002258  <0.0010 0.003500  

PCB 118 mg/kg ds <0.0010 0.002258  <0.0010 0.003500  

PCB 138 mg/kg ds <0.0010 0.002258  <0.0010 0.003500  

PCB 153 mg/kg ds <0.0010 0.002258  <0.0010 0.003500  

PCB 180 mg/kg ds <0.0010 0.002258  <0.0010 0.003500  

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 0.01581 - 0.0049 0.02450 - 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK        

Naftaleen mg/kg ds <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  

Fenanthreen mg/kg ds <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  

Anthraceen mg/kg ds <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  

Fluorantheen mg/kg ds <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  

Chryseen mg/kg ds <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.35 0.3500 - 0.35 0.3500 - 

 
Legenda 

 

GSSD gestandaardiseerde waarde 

 niet getoetst 

- kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

* groter dan achtergrondwaarde 

*** groter dan interventiewaarde 

 

 



 

Analyse Eenheid Pb. 101 GSSD  

Filterstelling (m-mv)  2,3 - 3,2   

Metalen     

Barium (Ba) µg/L 520 520 * 

Cadmium (Cd) µg/L <0.20 0.1400 - 

Kobalt (Co) µg/L <2.0 1.400 - 

Koper (Cu) µg/L <2.0 1.400 - 

Kwik (Hg) µg/L <0.050 0.0350 - 

Molybdeen (Mo) µg/L <2.0 1.400 - 

Nikkel (Ni) µg/L <3.0 2.100 - 

Lood (Pb) µg/L <2.0 1.400 - 

Zink (Zn) µg/L 20 20 - 

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen     

Benzeen µg/L <0.20 0.1400 - 

Tolueen µg/L <0.20 0.1400 - 

Ethylbenzeen µg/L <0.20 0.1400 - 

o-Xyleen µg/L <0.10 0.0700  

m,p-Xyleen µg/L <0.20 0.1400  

Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0.21 0.2100 - 

BTEX (som) µg/L <0.90   

Naftaleen µg/L <0.020 0.0140 - 

Styreen µg/L <0.20 0.1400 - 

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen     

Dichloormethaan µg/L <0.20 0.1400 - 

Trichloormethaan µg/L <0.20 0.1400 - 

Tetrachloormethaan µg/L <0.10 0.0700 - 

Trichlooretheen µg/L <0.20 0.1400 - 

Tetrachlooretheen µg/L <0.10 0.0700 - 

1,1-Dichloorethaan µg/L <0.20 0.1400 - 

1,2-Dichloorethaan µg/L <0.20 0.1400 - 

1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0.10 0.0700 - 

1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0.10 0.0700 - 

cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <0.10 0.0700  

trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0.10 0.0700  

CKW (som) µg/L <1.6   

Tribroommethaan µg/L <0.20 0.1400  

Vinylchloride µg/L <0.10 0.0700 - 

1,1-Dichlooretheen µg/L <0.10 0.0700 - 

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0.14 0.1400 - 

1,1-Dichloorpropaan µg/L <0.20 0.1400  

1,2-Dichloorpropaan µg/L <0.20 0.1400  

1,3-Dichloorpropaan µg/L <0.20 0.1400  

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0.42 0.4200 - 

Minerale olie     

Minerale olie (C10-C12) µg/L <10 7  

Minerale olie (C12-C16) µg/L <10 7  

Minerale olie (C16-C21) µg/L <10 7  

Minerale olie (C21-C30) µg/L <15 10.5  

Minerale olie (C30-C35) µg/L <10 7  

Minerale olie (C35-C40) µg/L <10 7  

Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L <50 35 - 

 
Legenda 

 

Monster Analytico-nrEindoordeel 

Pb. 101, 101-1: 220-320 10310194 Overschrijding Streefwaarde

 
GSSD gestandaardiseerde waarde 

 niet getoetst 

- kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

* groter dan achtergrondwaarde 

*** groter dan interventiewaarde 

 



 

  

 bestemmingsplan "Landelijk gebied, Wrakkenweg 1 te Creil" (ontwerp)  
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Bijlage 3  Quickscan ecologie 
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1. Inleiding 

In opdracht van Witpaard B.V. is door Eco Reest BV een quickscan Wet natuurbescherming 

uitgevoerd ter plaatse van de Wrakkenweg 1 te Creil. 

 

1.1 Aanleiding en doelstelling 

Aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen uitbreiding van een bedrijfsloods en de uitbreiding 

van het bouwblok en de daarmee samenhangende bestemmingswijziging van het onderzoeksterrein. 

 

Doel van de quickscan Wet natuurbescherming is een beeld te krijgen van de aanwezige habitats en 

de voorkomende beschermde dier- en plantensoorten ter plaatse van de onderzoekslocatie. 

  

1.2 Scope 

In dit rapport is een quickscan Wet natuurbescherming beschreven. Hierin is onderzocht of er 

negatieve effecten te verwachten zijn op beschermde soorten en zo ja, of nader soortgericht 

onderzoek noodzakelijk is.  

 

Bij ruimtelijke ingrepen moet vooraf worden getoetst of schade op kan treden aan bestaande Natura 

2000-gebieden. Indien er sprake is van “verslechtering of significante verstoring” of “significante 

gevolgen” op een Natura 2000-gebied is een vergunning nodig. De aard van de voorgenomen 

plannen, de afstand tussen de onderzoekslocatie tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 

(IJsselmeer op circa 3,5 kilometer) en de aard van het tussenliggende gebied (agrarisch gebied) 

maken het niet noodzakelijk dat onderzocht wordt of de ontwikkeling negatieve invloeden heeft op 

dit natuurgebied. Onderhavig onderzoek wordt uitgevoerd ten behoeve van de bestemmingswijziging 

van het terrein. Er is nog geen daadwerkelijke ontwikkeling van het onderzoeksterrein gepland. Er is 

dan ook geen sprake van toename van bedrijfsactiviteiten en verkeer. Een toetsing in het kader van 

de PAS en onderzoek in het kader van gebiedsbescherming binnen de Wet natuurbescherming is 

daarom niet nodig.  

 

1.3 Kwaliteitsborging 

Eco Reest streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteit van onderzoek te leveren. 

 

 

 

Eco Reest Holding is gecertificeerd volgens “NEN-EN-ISO 9001:2008”, voor het geven van milieukundig 

advies in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen, gebouwen en managementondersteuning, met 

inbegrip van de uitvoering van gerelateerde onderzoeksactiviteiten. 

 

Eco Reest is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Als aangesloten adviesbureau zorgen we 

samen met de andere leden voor een betere borging van kwaliteit in de uitvoering van ecologisch 

onderzoek.  

 

 

 

Naast kwaliteit is onafhankelijkheid van groot belang om onze opdrachtgever van dienst te zijn met 

het beste advies voor zijn vraagstuk. Wij merken dan ook op dat er geen functionele relatie bestaat 

tussen opdrachtgever en Eco Reest BV, hetgeen betekent dat het advies van Eco Reest onafhankelijk 

is van de belangen van de opdrachtgever en derden. 
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Eco Reest BV is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus en maakt gebruik van een 

overkoepelende ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 9 van de Flora- en 

faunawet voor zover dit betreft het vangen, bemachtigen en met het oog daarop opsporen van 

beschermde inheemse soorten (ontheffing ff/75a/2014/061, geldig tot 16 maart 2020). Deze 

ontheffing van de Flora- en faunawet is ook geldig onder de huidige Wet natuurbescherming. 

 

Conform de eisen uit onze ethische code behandelt Eco Reest BV alle gegevens vertrouwelijk, 

waarvan wij kennisnemen als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden, behoudens in geval 

van wettelijke verplichtingen. 

 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de locatie, omgeving en het ontwikkelingsplan beschreven. In dit hoofdstuk 

wordt tevens aangegeven welke beschermde gebieden in de directe omgeving aanwezig zijn. 

Hoofdstuk 3 bevat een samenvatting van de regelgeving uit de Wet natuurbescherming die hier 

relevant is. In hoofdstuk 4 worden de gebruikte onderzoeksmethoden beschreven. De resultaten van 

de toets aan de Wet natuurbescherming worden beschreven in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 worden 

conclusies weergegeven en aanbevelingen gedaan. Besloten wordt met een overzicht van 

geraadpleegde bronnen. 
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2. Onderzoekslocatie en nabije omgeving 

In dit hoofdstuk worden de huidige en toekomstige situatie van de onderzoekslocatie beschreven en 

wordt een overzicht gegeven van de beschermde gebieden in de omgeving van de onderzoekslocatie. 

 

2.1 Beschrijving onderzoekslocatie en directe omgeving 

De onderzoekslocatie is opgedeeld in twee delen van respectievelijk 1 hectare en circa 1.000 m2. Het 

terrein van 1 hectare bestaat uit een braakliggende akker ten noordwesten van de huidige 

bedrijfslocatie aan de Wrakkenweg 1 te Creil. Ter plaatse is een bloembollen-akkerbouwbedrijf 

gevestigd.  

 

Tussen de akker en de huidige bedrijfslocatie is een (vrijwel droogstaande) sloot en groensingel 

aanwezig. De omgeving van het onderzoeksterrein bestaat uit agrarische bedrijven en 

landbouwgronden.  

 

Het terreindeel van circa 1.000 m2 bestaat uit een grasveld en deel van een tuin aan de straatzijde 

van het bedrijfsterrein.  

 

In onderstaande figuur 2.1 is de onderzoekslocatie aangegeven. 

 

 
Figuur 2.1. Plangebieden rood omlijnd (bron luchtfoto: Google Maps) 

 

In figuur 2.2 tot en met 2.7 zijn overzichtsfoto’s opgenomen van de onderzoekslocatie.  
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Figuur 2.2. Overzicht zuidwestgrens onderzoeksterrein met vrijwel droogstaande sloot en groensingel. 

 

 
Figuur 2.3. Overzicht braakliggende akker vanuit oostelijke richting. 



 Pagina 8 van 24  

 

 

 

 

 

Quickscan Wet natuurbescherming  

Wrakkenweg 1 te Creil (Kenmerk: 181652, versie 2) 

 

 

 

 
Figuur 2.4. Overzicht zuidwestgrens onderzoeksterrein vanuit zuiden, met rechts op foto bestaande bedrijfsloods.  

 

 
Figuur 2.5. Vrijwel droogstaande sloot. 
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Figuur 2.6. Grasveld voor bedrijfsloods aan straatzijde. 

 

 
Figuur 2.7. Overzicht grasveld en achterliggende tuin aan straatzijde.  

 

  



 Pagina 10 van 24  

 

 

 

 

 

Quickscan Wet natuurbescherming  

Wrakkenweg 1 te Creil (Kenmerk: 181652, versie 2) 

 

 

2.2 Beschrijving toekomstige plannen 

De opdrachtgever is voornemens het bouwblok van het terrein uit te breiden met circa 1 hectare ter 

plaatse van het onderzoeksterrein. De bestemming van het terrein wordt hierbij gewijzigd. 

Vooralsnog zijn er geen directe ontwikkelingswerkzaamheden gepland.  

 

2.3 Beschermde gebieden in de omgeving 

2.3.1 Natura 2000 

De onderzoekslocatie is gelegen ten oosten van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, het 

IJsselmeer (zie figuur 2.8). De afstand tussen de onderzoekslocatie en dit Natura 2000-gebied 

bedraagt circa 3,5 kilometer.  

 

Gelet op de afstand tot het gebied, de aard van het tussenliggende gebied (agrarisch terrein), de 

kernopgave van het gebied en de aard van de voorgenomen bestemminswijziging wordt geen 

onderzoek in het kader van gebiedsbescherming binnen de Wet natuurbescherming uitgevoerd (zie 

ook paragraaf 1.2 scope). 

 

 
Figuur 2.8. De afstand tussen de onderzoekslocatie en het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (bron: Rijksoverheid). 
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2.3.2 Natuurnetwerk Nederland 

Op de kaart in figuur 2.9 is te zien dat in de directe omgeving van het plangebied (binnen rode 

contour) geen sprake is van een gebied uit het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Gezien de afstand 

tussen het plangebied en het dichtstbijzijnde onderdeel van het NNN (groen vlak) wordt een 

aantasting van de wezenlijke waarden en kenmerken van NNN gebieden niet verwacht.  

 

Daar er geen sprake is van aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken van het NNN is verder 

onderzoek naar invloeden op het NNN niet van toepassing. 

 

 
Figuur 2.9. Ligging onderzoekslocatie ten opzichte van het NNN (bron: provincie Flevoland). 
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3. Natuurwetgeving 

In Nederland is de bescherming van soorten en gebieden geregeld in de Wet natuurbescherming. De  

provincies zijn bevoegd gezag met betrekking tot het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen voor 

soortenbescherming en vergunningen ten behoeve van gebiedsbescherming. 

 

3.1 Soortenbescherming 

De Wet natuurbescherming gaat uit van het ‘nee, tenzij’-principe. Dit betekent dat activiteiten met 

een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. Van dit verbod kan onder 

voorwaarden worden afgeweken met een ontheffing of een vrijstelling.  

Binnen de Wet natuurbescherming wordt bij ruimtelijke ingrepen onderscheid gemaakt tussen 

Europees beschermde soorten (artikel 3.5 soorten) en nationaal beschermde soorten (artikel 3.10 

soorten). De lijst Europees beschermde soorten bestaat uit soorten die genoemd zijn in: 

 

• Habitat Richtlijn bijlage IV onderdeel a 

• Bijlage 2 verdrag van Bern 

• Bijlage 1 verdrag van Bonn 

 

Vogels 

Ten aanzien van vogels is in artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming het volgende opgenomen: 

 

• Het is verboden van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld 

in artikel 1 van de Vogelrichtlijn opzettelijk te doden of te vangen.  

• Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in artikel 1 

van de Vogelrichtlijn te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.  

• Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te rapen en 

deze onder zich te hebben.  

• Het is verboden vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn opzettelijk te storen.  

Verstoren mag wel indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding 

van de desbetreffende vogelsoort. Bovenstaande houdt in dat de nesten van alle inheemse soorten 

zijn beschermd indien deze in gebruik zijn. Voor het verstoren van broedende vogels is een 

ontheffing nodig. Net als onder de Flora- en faunawet, zijn nestplaatsen van een aantal vogelsoorten 

jaarrond beschermd (mits niet definitief verlaten). Het betreft nesten van de boomvalk, buizerd, 

gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, oehoe, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, 

sperwer, steenuil, wespendief en zwarte wouw. 

 

Overige soorten 

Voor overige Europees beschermde soorten (uit  bijlage IV, onderdeel a van de Habitatrichtlijn) is 

Artikel 3.5 van toepassing. Volgens dit artikel is het verboden Europees beschermde soorten: 

 

• Opzettelijk te doden of te vangen; 

• opzettelijk te verstoren; 

• eieren opzettelijk te vernielen of te rapen; 

• voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of te vernielen; 

• planten opzettelijk te plukken, te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 



 Pagina 13 van 24  

 

 

 

 

 

Quickscan Wet natuurbescherming  

Wrakkenweg 1 te Creil (Kenmerk: 181652, versie 2) 

 

 

In de Wet natuurbescherming is een lijst met nationaal beschermde soorten opgenomen. Hierop is 

artikel 3.10 van deze wet van toepassing. Artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming houdt in dat 

het verboden is nationaal beschermde soorten:  

 

• Opzettelijk te doden of te vangen; 

• voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of te vernielen; 

• planten opzettelijk te plukken, verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 

Provincies beslissen zelf voor welke soorten van deze lijst een vrijstelling geldt.  

 

3.2 Gebiedsbescherming 

Natura 2000 

Met de Wet natuurbescherming is de gebiedsbescherming van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn 

in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De beschermde gebieden uit de beide richtlijnen 

worden aangeduid als Natura 2000-gebieden. 

 

In het aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied zijn zowel de te beschermen waarden van de 

Vogelrichtlijn- als het Habitatrichtlijngebied opgenomen. Dit zijn habitattypen of soorten die 

typerend zijn voor een bepaald gebied. Deze kwalificerende habitattypen en soorten zijn in het 

aanwijzingsbesluit opgenomen als zogenaamde instandhoudingsdoelen. Elk gebied is specifiek voor 

een of meer van deze instandhoudingsdoelen aangewezen. Met deze nationale deelverplichtingen 

wordt bijgedragen aan de Europese verplichting die beoogt het goede voortbestaan van deze 

natuurwaarden zeker te stellen.   

 

Indien er sprake is van “verslechtering of significante verstoring” of “significante gevolgen” op een 

Natura 2000-gebied is een vergunning nodig. Deze wordt aangevraagd bij de provincie waar de 

ingreep plaatsvindt. De effecten op de beschermde waarden kunnen zowel direct als indirect 

(externe werking) zijn. “Extern” betekent zowel dat instandhoudingsdoelen beschermd moeten zijn 

tegen invloed van buiten het gebied als dat soorten die een levensfunctie buiten het gebied hebben, 

daar ook volledige bescherming genieten. 

 

Bij het bepalen of de ontwikkeling negatieve gevolgen kan hebben, moet ook rekening gehouden 

worden met de overige ontwikkelingen in de omgeving van het beschermde gebied. Door een 

combinatie (cumulatie) van activiteiten kunnen namelijk ook negatieve effecten optreden. Hierbij 

wordt als richtlijn gehanteerd dat alleen plannen en projecten, waarover een definitief besluit is 

genomen, bij deze beoordeling worden betrokken. 

 

Sinds 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden, waarin het beleid 

voor stikstofgevoelige natuurgebieden is geregeld. De PAS heeft betrekking op Natura 2000-gebieden 

waar stikstofgevoelige natuur aanwezig is. Als onderdeel van de PAS wordt met het rekenprogramma 

AERIUS bepaald of de stikstofdepositie door de voorgenomen plannen zodanig verandert dat een 

melding of vergunningsaanvraag bij de provincie nodig is. 
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Natuurnetwerk Nederland 

Het Natuurnetwerk Nederland NNN is een samenhangend netwerk van gebieden met veel 

natuurwaarden. Het NNN moet voorkomen dat planten en dieren door isolatie van gebieden 

uitsterven en dat de Nederlandse biodiversiteit afneemt. In het NNN zijn opgenomen: 

 

• Natura 2000-gebieden, bestaande natuurgebieden, reservaten en 

natuurontwikkelingsgebieden en (robuuste) verbindingen; 

• landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheersgebieden); 

• grote wateren. 

 

Voor het NNN geldt het toetsingskader van het Structuurschema Groene Ruimte 1995 (SGR). Dit is 

overgenomen in de Nota Ruimte. Deze nota stelt dat ruimtelijke ingrepen moeten worden getoetst 

op mogelijk negatieve effecten voor de aanwezige natuur- en landschapswaarden. Voor het hele 

NNN geldt een ‘nee, tenzij beginsel’. Op grond hiervan dient directe of indirecte aantasting van bos- 

en natuurgebied waar mogelijk te worden voorkomen. Er is vrijwel altijd een 

compensatieverplichting in het provinciaal beleid opgenomen.  

 

3.3 Zorgplicht 

In artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming is een zorgplicht opgenomen. Deze geldt voor zowel 

soorten als gebieden. Dit houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht neemt voor Natura 2000-

gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun 

directe leefomgeving. In artikel 1.11 is het als volgt verwoord:  

 

De zorg houdt in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of 

nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt (…); 

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 

b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke 

maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of 

c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zo veel mogelijk beperkt of 

ongedaan gemaakt.  

Deze zorg geldt voor alle individuen van in Nederland voorkomende soorten planten en dieren, 

ongeacht of deze soort beschermd is en ongeacht of ontheffing of vrijstelling is verleend.  
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4. Methode 

4.1 Literatuurstudie 

Voorafgaand aan het veldbezoek is gestart met een bureaustudie naar het voorkomen van flora en 

fauna ter plaatse van de onderzoekslocatie en de nabije omgeving. Deze bureaustudie heeft bestaan 

uit het opvragen van gegevens van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) van de afgelopen 

tien jaar. Hierin is een overzicht gegeven van de ontheffingsplichtige soorten in de Wet 

natuurbescherming binnen een straal van ongeveer een kilometer rond de onderzoekslocatie. Deze 

staan weergegeven in onderstaande tabel.  

 

Tabel 4.1 Beschermde soorten binnen een kilometer van het onderzoeksgebied  

Soort Bescherming 

Eekhoorn Wnb art. 3.10 

Bosvleermuis  Bern II, HR IV  

Gewone dwergvleermuis HR IV 

Laatvlieger Bern II, HR IV 

Rosse vleermuis Bern II, HR IV 

Ruige dwergvleermuis Bern II, HR IV 

Rugstreeppad Bern II, HR IV 

 

Verder is gebruik gemaakt van bestaande literatuur (verspreidingsatlassen en dergelijke). Er zijn geen 

gegevens aangekocht van bijvoorbeeld PGO’s (Particuliere Gegevensbeherende Organisaties). 

 

4.2 Veldbezoek 

Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 24 juli 2018 en is uitgevoerd door de heer J.R.W. Staal van 

Eco Reest BV. Het veldbezoek heeft overdag plaatsgevonden. Tijdens de inventarisatie waren de 

weersomstandigheden als volgt: droog, helder, windkracht 2 Bft, temperatuur 30 graden Celsius. 

 

Het bezoek is erop gericht om te beoordelen of de onderzoekslocatie geschikte biotopen bevat voor 

beschermde dier- en plantensoorten. Hiervoor zijn de onderzoekslocatie en de nabije omgeving 

onderzocht op potentiële leef- en groeiplaatsen van beschermde dier- en plantensoorten. 
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5. Resultaten 

Onderstaand zijn de resultaten van zowel het literatuuronderzoek als het veldbezoek weergegeven. 

 

5.1 Vaatplanten 

De NDFF maakt geen melding van beschermde vaatplanten binnen een straal van een kilometer rond 

de onderzoekslocatie.  

 

De onderzoekslocatie bestaat ter plaatse van het terreindeel van 1 hectare uit een braakliggende 

akker. Hier zijn geen vaatplanten aangetroffen. In de scheidingssloot tussen de akker en het 

bestaande bedrijfsterrein zijn grassen en riet aangetroffen. Slechts in de tussenliggende singel is 

sprake van enige wisselende vegetatie bestaande uit perzikkruid, harig wilgenroosje, ridderzuring, 

diverse distels en kamille. De opslag in de singel bestaat uit onder meer hazelaar, zwarte els en 

zomer eik.  

 

Ter plaatse van het terreindeel van circa. 1.000 m2 is een grasveld aanwezig. Naast enkele grassen 

zijn hier algemene soorten als paardenbloem, pinksterbloem en perzikkruid aangetroffen. De 

aangrenzende tuin is afgezet met beukenhagen en herbergt een boomgaard met fruitbomen van 

geringe omvang.  

 

Ter plaatse zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen. Gelet op de eigenschappen en 

beheer (voedselrijke bedrijfslocatie en landbouwgrond) van het plangebied worden dergelijke 

beschermde soorten ook niet verwacht in het plangebied. 

 

5.2 Vogels 

In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn gedurende het veldbezoek enkele vogelsoorten 

aangetroffen. Het betreffen onder andere de boerenzwaluw, tjiftjaf en de houtduif. Ter plaatse van 

de onderzoekslocatie zijn geen jaarrond beschermde nesten waargenomen. Deze worden gelet op 

het ontbreken van geschikte nestlocaties ook niet verwacht. Er zijn eveneens geen andere 

vogelnesten aangetroffen binnen het onderzoeksterrein. 

 

Opgemerkt wordt dat het voorkomen van vogelnesten op voorhand niet uitgesloten kan worden. 

Alle in gebruik zijnde nesten zijn beschermd. Indien er in de toekomst geen 

ontwikkelingswerkzaamheden plaatsvinden binnen het broedseizoen (globaal 1 maart t/m 1 

september), of wanneer de werkzaamheden starten voor het broedseizoen en doorlopen tot in het 

broedseizoen wordt er geen overtreding van de Wet natuurbescherming verwacht wat betreft 

nestlocaties voor vogels. Indien de werkzaamheden binnen het broedseizoen starten moet 

voorafgaand hieraan de locatie worden vrijgegeven door een ervaren ecoloog. Als bij de controle 

nesten van vogels, of in aanbouw zijnde nesten worden aangetroffen moeten de werkzaamheden 

worden uitgesteld tot het nest niet meer in gebruik is.  

 

5.3 Grondgebonden zoogdieren 

De NDFF maakt melding van het voorkomen van de eekhoorn binnen een straal van een kilometer 

rond de onderzoekslocatie. De eekhoorn wordt echter binnen de onderzoekslocatie niet verwacht. 
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Door het ontbreken van bomen van voldoende omvang en (behoudens de singel en beukenhaag) 

groenstructuren in de omgeving ontbreekt het aan geschikt habitat.  

 

Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen aangetroffen van grondgebonden zoogdieren ter plaatse van 

de onderzoekslocatie. Gelet op het habitattype zouden de onderzoekslocatie en directe omgeving, 

onderdeel kunnen uitmaken van het leefgebied van algemene zoogdieren zoals diverse algemene 

muizensoorten, haas en ree.  

 

De bovengenoemde en verwachte diersoorten zijn aangemerkt als vrijgestelde soorten of soorten die 

alleen onder de zorgplicht vallen waarvoor in het kader van bestendig beheer, bestendig gebruik, 

onderhoud aan infrastructuur of ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling geldt. Dit houdt in dat in 

het kader van de Wet natuurbescherming geen ontheffing noodzakelijk is voor het uitvoeren van de 

voorgenomen werkzaamheden. Daarnaast worden populaties van bovengenoemde soorten niet in 

gevaar gebracht. Het zal voornamelijk gaan om verstoring van individuen.  

 

5.4 Vleermuizen 

In de omgeving van het onderzoeksterrein zijn waarnemingen van de bosvleermuis, gewone 

dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis bekend in de NDFF. Ter 

plaatse van het onderzoeksterrein zijn geen gebouwen of bomen van voldoende omvang aanwezig. 

Verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen binnen het plangebied derhalve worden uitgesloten.  

 

Mogelijk maakt het onderzoeksterrein deel uit van het foerageergebied van in de omgeving 

voorkomende soorten vleermuizen. Gelet op het aanbod van beschikbare foerageergebieden en 

gebieden met een groter potentieel in de omgeving, wordt de aanwezigheid van een essentieel 

foerageergebied niet verwacht binnen het plangebied. Aangezien het plangebied niet beschikt over 

geschikte lijnvormige elementen wordt een essentiële vliegroute eveneens niet verwacht.  

 

5.5 Amfibieën en reptielen 

In de omgeving van het onderzoeksterrein is de rugstreeppad waargenomen. Deze waarnemingen 

dateren uit 2014, gedurende de bouw van de laatste uitbreiding op het huidige erf. Tijdens het 

veldbezoek zijn echter geen amfibieën of reptielen waargenomen ter plaatse van het 

onderzoeksterrein. Voor de in de in het verleden aangetroffen rugstreeppad ontbreken momenteel 

geschikte elementen (schuilmogelijkheden van voldoende omvang en ondiepe poelen) om als habitat 

te kunnen dienen. Opgemerkt wordt dat bij eventuele toekomstige ontwikkeling de locatie wel 

geschikt kan geraken als gevolg van grondverzet en dergelijke ter plaatse. Hier zal bij een 

toekomstige bouwfase rekening mee gehouden moeten worden.  

 

Gelet op de aard van het plangebied wordt het voorkomen van reptielen ter plaatse van het 

plangebied uitgesloten. Strikt beschermde amfibieën soorten worden gelet op het ontbreken van 

geschikt habitat ter plaats niet verwacht. Mogelijk is er plaatselijk sprake van incidentele 

verblijfplaatsen van algemeen voorkomende amfibieën (bijvoorbeeld bruine kikker en gewone pad).  

 

De verwachte diersoorten zijn aangemerkt als vrijgestelde soorten waarvoor in het kader van 

bestendig beheer, bestendig gebruik, onderhoud aan infrastructuur of ruimtelijke ontwikkelingen 

een vrijstelling geldt. Dit houdt in dat in het kader van de Wet natuurbescherming geen ontheffing 

noodzakelijk is voor het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden. Daarnaast worden 
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populaties van bovengenoemde soorten niet in gevaar gebracht. Het zal voornamelijk gaan om 

verstoring van individuen.  

 

5.6 Vissen 

De scheidingssloot tussen het plangebied en het bestaande bedrijfsterrein stond gedurende het 

veldbezoek vrijwel geheel droog en daarmee ongeschikt als verblijfplaats voor vissen. De sloot is in 

watervoerende toestand voorts ongeschikt als habitat voor strikt beschermde vissoorten. 

 

Het merendeel van de beschermde vissoorten (behoudens de grote modderkruiper) heeft 

grindbeddingen, grof zand en een betrekkelijk hoge stroomsnelheid nodig als habitat en paaigebied. 

De grote modderkruiper leeft juist in wateren die relatief ondiep zijn, met een dikke modderlaag en 

een lager zuurstofgehalte. Ook in watervoerende toestand ontbreken deze kenmerken in de sloot.  

 

5.7 Overige soorten 

Door het ontbreken van sleutelfactoren zoals waardplanten speelt onderhavig onderzoekslocatie 

geen cruciale rol voor plaatselijke beschermde vlinderpopulaties. Omdat er op de onderzoekslocatie 

geen geschikte permanent watervoerende elementen aanwezig zijn, kan de aanwezigheid van 

essentieel leefgebied van beschermde libellen worden uitgesloten. 

 

Tijdens het veldbezoek zijn geen algemene diersoorten uit de overige soortgroepen aangetroffen. 

Zeldzame, beschermde of Rode Lijstsoorten zijn niet aangetroffen tijdens het veldbezoek. Belangrijke 

reden hiervoor is dat ter plaatse geen geschikt habitat aanwezig is voor deze soorten. 

 

De overige in de Wet natuurbescherming opgenomen ontheffingsplichtige soorten zijn dusdanig 

zeldzaam en grotendeels gebonden aan specifieke biotopen zoals heide, hoogveen, laagveen en 

beken, dat het onwaarschijnlijk is dat de onderzoekslocatie voor deze soorten een functie vervult. 
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6. Samenvatting en conclusie 

6.1 Algemeen 

In opdracht van Witpaard B.V. is door Eco Reest BV een quickscan Wet natuurbescherming 

uitgevoerd ter plaatse van de Wrakkenweg 1 te Creil. 

 

Aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen uitbreiding van een bedrijfsloods en de uitbreiding 

van het bouwblok en de daarmee samenhangende bestemmingswijziging van het onderzoeksterrein. 

 

Doel van de quickscan Wet natuurbescherming is een beeld te krijgen van de aanwezige habitats en 

de voorkomende beschermde dier- en plantensoorten ter plaatse van de onderzoekslocatie. 

 

De onderzoekslocatie is opgedeeld in twee delen van respectievelijk 1 hectare en circa 1.000 m2. Het 

terrein van 1 hectare bestaat uit een braakliggende akker ten noordwesten van de huidige 

bedrijfslocatie aan de Wrakkenweg 1 te Creil. Ter plaatse is een bloembollen-akkerbouwbedrijf 

gevestigd. Het terreindeel van circa 1.000 m2 bestaat uit een grasveld en deel van een tuin aan de 

straatzijde van het bedrijfsterrein.  

 

6.2 Conclusie en aanbevelingen soortenbescherming 

Binnen het onderzoeksterrein zijn geen jaarrond beschermde nesten als beschreven in de Wet 

natuurbescherming aangetroffen. Daarnaast zijn er geen beschermde soorten of potentiële nest – of 

verblijfplaatsen voor beschermde soorten aangetroffen.  

 

De te verwachten diersoorten zijn aangemerkt als vrijgestelde soorten of soorten die alleen onder de 

zorgplicht vallen waarvoor in het kader van bestendig beheer, bestendig gebruik, onderhoud aan 

infrastructuur of ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling geldt. Dit houdt in dat in het kader van de 

Wet natuurbescherming geen ontheffing noodzakelijk is voor de voorgenomen bestemmingswijziging 

of het uitvoeren van eventuele ontwikkelingswerkzaamheden in de toekomst. Populaties van 

bovengenoemde soorten worden bij toekomstige ontwikkeling niet in gevaar gebracht. Het zal 

voornamelijk gaan om verstoring van individuen.  

 

Het voorkomen van vogelnesten akan op voorhand niet uitgesloten worden. Alle in gebruik zijnde 

nesten zijn beschermd. Indien er in de toekomst geen ontwikkelingswerkzaamheden plaatsvinden 

binnen het broedseizoen (globaal 1 maart t/m 1 september), of wanneer de werkzaamheden starten 

voor het broedseizoen en doorlopen tot in het broedseizoen wordt er geen overtreding van de Wet 

natuurbescherming verwacht wat betreft nestlocaties voor vogels. Indien de werkzaamheden binnen 

het broedseizoen starten moet voorafgaand hieraan de locatie worden vrijgegeven door een ervaren 

ecoloog. Indien bij de controle nesten van vogels, of in aanbouw zijnde nesten worden aangetroffen 

moeten de werkzaamheden worden uitgesteld tot het nest niet meer in gebruik is.  

 

Opgemerkt wordt tot slot dat bij eventuele toekomstige ontwikkeling de locatie wel geschikt kan 

geraken voor de rugstreeppad als gevolg van grondverzet en dergelijke ter plaatse. Hier zal bij een 

toekomstige bouwfase rekening mee gehouden moeten worden. 
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6.3 Conclusie gebiedsbescherming 

De onderzoekslocatie is gelegen ten oosten van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied het 

IJsselmeer. De afstand tussen de onderzoekslocatie en dit Natura 2000-gebied bedraagt circa 3,5 

kilometer. Gelet op de afstand tot het gebied, de kernopgave van het gebied en de aard van de 

voorgenomen bestemmingswijziging is geen onderzoek in het kader van gebiedsbescherming binnen 

de Wet natuurbescherming uitgevoerd.  

 

Daarnaast is de locatie gelegen buiten het Natuurnetwerk Nederland. Daar er geen sprake is van 

aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken van het NNN is verder onderzoek naar invloeden 

op het NNN niet van toepassing. 

 

6.4 Verantwoording 

De initiatiefnemer of opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de rapportage. Eco 

Reest BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud, interpretaties of conclusies 

indien gebruik wordt gemaakt van deelaspecten van deze rapportage, zonder verwijzing naar de 

volledige rapportage. Bovendien aanvaardt Eco Reest BV geen aansprakelijkheid voor kosten en 

vertraging die optreden als gevolg van het voorkomen van beschermde flora en fauna. 

 

Eco Reest BV 

J.R.W. Staal   
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Bijlage  1 
 

 

Overzicht vrijgestelde soorten provincie Flevoland 

 
Vrijgestelde soorten (artikel 3.10 eerste lid, onderdeel c) Provincie Flevoland 

Zoogdieren 

 

Aardmuis (Microtus agrestis) 

Bosmuis (Apodemus sylvaticus) 

Bunzing (Mustela putorius) 

Dwergmuis (Micromys minutus) 

Dwergspitsmuis (Sorex minutus) 

Egel (Erinaceus europaeus) 

Gewone bosspitsmuis (Sorex araneus) 

Haas (Lepus europeus) 

Hermelijn (Mustela erminea) 

Huisspitsmuis (Crocidura russula) 

Konijn (Oryctolagus cuniculus) 

Ondergrondse woelmuis (Pitymys subterraneus) 

Ree (Capreolus capreolus) 

Rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus) 

Steenmarter (Martes foines) 

Tweekleurige bosspitsmuis (Sorex coronatus) 

Veldmuis (Microtus arvalis) 

Vos (Vulpes vulpes) 

Wezel (Mustela nivalis) 

Woelrat (Arvicola terrestris) 

Amfibieën 

 

Bruine kikker (Rana temporaria) 

Gewone pad (Bufo bufo) 

Kleine watersalamander (Triturus vulgaris) 

Meerkikker Pelophylax ridibundus (Rana ridibunda) 

Middelste groene kikker / Bastaardkikker (Pelophylax klepton esculentus 

Rana esculenta) 
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Bijlage:  Vervolg voor de initiatiefnemer 
 

 

Onderwerp: Meldingen en/of vergunningen 
Realisatie nieuw bedrijfsgebouw aan de Wrakkenweg 1, Creil 

Datum:  14-11-2018 
 
 
In verband met de voorgenomen wijzigingen kan het noodzakelijk zijn maatregelen te treffen, teneinde nadelige gevolgen voor waterstaatswerken en het 
oppervlaktewatersysteem te voorkomen (dan wel te beperken). U als initiatiefnemer bent hiervoor verantwoordelijk, alsmede voor het tijdig indienen van 

de nodigde meldingen en/of vergunningaanvragen hiertoe. Voor het realiseren van het plan zijn de volgende meldingen en/of vergunningaanvragen 
(mogelijk) aan de orde ten aanzien van de wateraspecten: 

 

 Werkzaamheden/activiteiten Wet-/regelgeving Proceduretermijn 

Waterstaatswerken 

- aanleggen nieuw lozingspunt hemelwater 

- aanleggen nieuw lozingspunt huishoudelijk- / 
bedrijfsafvalwater 

vergunningplicht op basis van de Waterwet 

en de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 
(OLO) 

8 weken 

Grondwater 

       mogelijk: uitvoeren bronnering tijdens civieltechnische werken, dit betreft:  

- onttrekken van grondwater vergunning- of meldplicht* op basis van de 

Waterwet en de Keur Waterschap 
Zuiderzeeland 2017 (OLO) 

4 of 8 weken 

- lozen van grondwater meldplicht op basis van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer (AIM) of vergunningplicht* op 
basis van de Waterwet (OLO) 

4 of 8 weken 

Lozingen 

- lozen afvalwater: afstromend hemelwater niet 
afkomstig van een bodembeschermende 

voorziening (dak, terreinverharding) 

meldplicht op basis van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer (AIM) 

4 of 8 weken 

- lozen van huishoudelijk- / bedrijfsafvalwater 
afkomstig van het nieuwe bedrijfsgebouw 

vergunningplicht op basis van de Waterwet 
en/of meldplicht op basis van het 

Activiteitenbesluit milieubeheer (AIM  

4, 8 of 26 weken 

* afhankelijk van het debiet geldt een meld- of vergunningplicht 

 
 
Voor informatie omtrent het aanvragen van een watervergunning of het indienen van een melding verwijzen wij de initiatiefnemer naar de website van 
Waterschap Zuiderzeeland: www.zuiderzeeland.nl of het Omgevingsloket online (OLO, www.omgevingsloket.nl). Meldingen op grond van het 

Activiteitenbesluit milieubeheer worden ingediend via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) op www.aimonline.nl. Bepaalde meldingen in het kader 
van de Keur kunnen ook worden ingediend via het webformulier op de website van Waterschap Zuiderzeeland: www.zuiderzeeland.nl. Bij meerdere 
meldingen en/of aanvragen kunnen deze mogelijk gecombineerd worden. Informeer hierover bij het team Waterprocedures. 

 
Voor informatie omtrent het aanvragen van een watervergunning of het indienen van een melding kan contact worden opgenomen met het team 
Waterprocedures van het waterschap via e-mailadres waterprocedures@zuiderzeeland.nl of telefoonnummer 06-11 32 41 78, b.g.g. (0320) 274 911. 

http://www.zuiderzeeland.nl/
http://www.omgevingsloket.nl/
http://www.aimonline.nl/
http://www.zuiderzeeland.nl/
mailto:waterprocedures@zuiderzeeland.nl
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datum 1-10-2018
dossiercode    20181001-37-18882

Geachte heer/mevrouw Ruben Beens,

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.

Het verharden van grond met bebouwing of bestrating leidt tot een versnelling van de afvoer van neerslag naar het watersysteem. Waar het
verharde oppervlak als gevolg van een ruimtelijke ontwikkeling toeneemt, dienen compenserende maatregelen te worden genomen om
piekafvoeren te verwerken. Afwenteling op omliggende gebieden wordt voorkomen en de bergingsruimte in het watersysteem blijft
behouden.

Randvoorwaarde(n) wateroverlast
Het plangebied is gelegen in het landelijk gebied. Het verhard oppervlak neemt als gevolg van de ontwikkeling netto met 1.000 m2 toe.
Indien deze toename groter of gelijk is aan 2500 m2 dan is compensatie noodzakelijk.

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 5,5% van de netto toename aan verharding* als open
water moet worden gecompenseerd. Bij de hantering van de bergingsnorm (onderdeel van beleidsregel compensatie toename verharding en
versnelde afvoer) gaat het om het benodigde oppervlak open water op de hoogte van het streefpeil.

* 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.

Indien (vanwege lange termijn ontwikkelingen) een inrichtingsplan nog niet is uitgewerkt, wordt voor een indicatieve berekening van aan te
leggen berging de toename van het verhard oppervlak ingeschat. Voor een bedrijventerrein wordt uitgegaan van een verhard oppervlak van
90% van het uitgeefbaar terrein (60% daken en 30% wegen en terreinen). Voor een woonwijk is dit een verhard oppervlak van 45% van het
uitgeefbaar terrein (30% daken en 15% wegen en terreinen).



Oplossingen voor eventuele waterhuishoudkundige problemen dienen bij voorkeur in het eigen projectgebied gevonden te worden. Indien dit
niet mogelijk is, dient dichtbij het projectgebied compensatie gezocht te worden. Dit moet binnen hetzelfde peilgebied zijn of eventueel
benedenstrooms. De compensatie wordt niet later gerealiseerd dan de uitvoering van de rest van het plan. De reeds aanwezige ruimte voor
berging mag niet afnemen.

Bij plannen waarbij meer dan 250.000 m2 verharding wordt toegevoegd, kan niet worden volstaan met de bergingsnorm. Dan is het nodig
om de te realiseren compensatie door middel van een model te toetsen aan de normering wateroverlast Flevoland. U kunt contact opnemen
met het waterschap om de aanpak te bespreken.

Indien overwogen wordt om het plangebied te voorzien van één of meerdere stuwen dan moet door middel van een specifieke
maatwerkberekening worden aangetoond dat er voldoende gecompenseerd wordt zodat de afvoer gelijk blijft en/of geen sprake is van
afname van bergingscapaciteit in het oorspronkelijke peilgebied. U kunt contact opnemen met het waterschap om de aanpak te bespreken.

Bij een nieuwe ontwikkeling die gelegen is in een natuurgebied en waarbij meer dan 2500 m2 verharding wordt toegevoegd is de
bergingsnorm niet van toepassing. Hierbij is een maatwerkberekening nodig om aan te tonen dat de toekomstige afvoer bij maatgevende
gebeurtenissen gelijk blijft aan de huidige afvoer. U kunt contact opnemen met het waterschap om de aanpak te bespreken.

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.

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.

Ten behoeve van de planontwikkeling is geen bronnering van grondwater nodig.

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.

In het ontwerp van het watersysteem wordt uitgegaan van het principe 'schoon houden, scheiden, zuiveren'.

Randvoorwaarde(n)
Conform de Waterwet (Ww) is het verboden om zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in welke vorm dan
ook te brengen in oppervlaktewateren. Schoon regenwater mag zonder waterstaatswerk direct geloosd worden op oppervlaktewater. Indien
hiervoor een voorziening zoals een drain of buis wordt aangebracht is hiervoor een een vergunning nodig.

[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.



Voor bestaande gebieden wordt gestreefd naar het afkoppelen van verhard oppervlak. Het ombouwen van bestaande stelsels naar "zuiverend"
gescheiden stelsels heeft een sterke voorkeur. Afstromend regenwater van vervuilde oppervlakken wordt gezuiverd.

Randvoorwaarde(n)

In bestaand gebied wordt ernaar gestreefd om schoon regenwater af te koppelen van het rioolstelsel.

Onder schoon hemelwater wordt verstaan:
- Hemelwater van verhardingen met een verkeersintensiteit lager dan 1000 voertuigen per dag;
- Hemelwater vanaf parkeerplaatsen met minder dan 50 plaatsen;
- Hemelwater van daken/woningen waarbij geen voor het watersysteem; schadelijke uitloogbare stoffen zijn gebruikt;
- Hemelwater van onverhard terrein;
- Hemelwater van centrumgebieden (m.u.v. marktterreinen).

Het hemelwater afkomstig van schone oppervlakken wordt geïnfiltreerd of direct afgevoerd naar open water. Ook ter compensatie van het
afgekoppelde verharde oppervlak dient extra open water of alternatieve berging te worden aangelegd.

Het hemelwater stroomt onder vrij verval af, direct of indirect (eventueel via een lokale zuivering) richting open water. Het afstromend
hemelwater wordt vanaf de erfgrens, en waar mogelijk, bovengronds aangeboden.Vuil hemelwater is afstromend hemelwater dat niet onder
schoon is vermeld. Verharde oppervlakken die vervuild zijn of waar de kans op vervuiling groot is worden afgevoerd via een
(in)filtratievoorziening, (in)filtratieberm en/of slibafscheider. Een bodempassage wordt gedimensioneerd volgens de Leidraad Riolering. De
afvoer van minder schone verharde oppervlakken via het rioolstelsel vindt plaats op basis van expert-judgement.

In het geval huishoudelijk- of bedrijfsafvalwater niet wordt aangeboden via het bestaande rioolstelsel denken wij graag met u mee over de
verwerking van dit afvalwater. U wordt verzocht contact op te nemen met Team Waterprocedures van het waterschap. Er wordt de volgende
voorkeursvolgorde in het omgaan met afvalwater gehanteerd:
1. Lozingen / emissies worden voorkomen.
2. Afvalwater wordt vergaand hergebruikt.
3. Aansluiting afvalwaterstroom op riolering.
4. Afvoer per as (transport).
5. Opslag en gelijkmatige verspreiding

___________________________________________________________________________________

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 2017



datum 1-10-2018
dossiercode    20181001-37-18882

Samenvatting ingevulde gegevens watertoets

De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland. Voor algemene informatie over
de watertoets van Zuiderzeeland kunt u ook terecht op onze website www.zuiderzeeland.nl. Mocht u specifieke vragen hebben naar
aanleiding van deze toets dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 0320-274911. U kunt ook een email sturen naar
watertoets@zuiderzeeland.nl.

Uit deze toets volgt de normale procedure.

Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.
______________________________________________________________________________________________

Algemene gegevens

Gegevens aanvrager
Aanvrager: Ruben Beens
Organisatie: Witpaard
Email: ruben.beens@witpaard.nl
Adres: Dorpsweg 103
8271 BL, IJsselmuiden
Telefoon:

Gegevens project
Naam van het project: Landelijk gebied, Wrakkenweg 1 te Creil
Planomschrijving: Landelijk gebied, Wrakkenweg 1 te Creil Op het perceel Wrakkenweg 1 te Creil in de gemeente Noordoostpolder is het
bedrijf Gebr. Oijevaar & Zn. gevestigd. Dit betreft een bloembollen-akkerbouwbedrijf. Gebr. Oijevaar & Zn is voornemens haar
bedrijfsactiviteiten uit te breiden door een nieuw bedrijfsgebouw te realiseren. Hiervoor is echter een vergroting van het bouwvlak
noodzakelijk. Het plan is om een bedrijfsgebouw aan de wegzijde/voorzijde van het perceel te realiseren. Daarnaast bestaat het voornemen
om aan de achterzijde van het perceel het agrarisch bouwvlak te vergroten tot een grootte van 3 hectare.
Adres: Wrakkenweg 1
8312 PZ Creil
Kadastrale gegevens: NOP00 - F - 2410, NOP00 - F - 2411, NOP00 - F - 2412, NOP00 - F - 2413

Gegevens gemeente:
Gemeente Noordoostpolder
Contactpersoon: Remco van Dalfsen
Telefoon: 0648734683
Email contactpersoon: r.vandalfsen@noordoostpolder.nl
_______________________________________________________________________________________________

Overzicht toetsing plangebied en beantwoording vragen

Kaartlagen

Heeft u een beperkingsgebied geraakt? ja

Compensatie-opgave toename verharding?

5,5%



Indien in het gegeven antwoord 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.

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Noordoostpolder

Vragen

Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee

Is er sprake van uitbreiding van de lozing in landelijk gebied (>9 ve.) of in het stedelijk gebied (>30 ve.)? nee

Betreft het een nieuw verhard oppervlak in het landelijk gebied groter dan 2500 m2 of in het stedelijk gebied groter dan 750 m2? nee

Worden in het plan maatregelen getroffen waardoor het waterpeil verandert met 10 cm of meer? nee

Is er sprake van [grond]wateroverlast? nee

Is er sprake van afstromend regenwater van een oppervlak van 50 of meer parkeerplaatsen en/of weg met meer dan 1000
voertuigbewegingen per dag? {afstromend regenwater van vervuild oppervlak}

Aanvullende vragen ten behoeve van de normale procedure

Ligt het plangebied binnen tien meter van een bestaande watergang?ja

Wordt er water gedempt? nee

Neemt het verhard oppervlak in stedelijk gebied toe?
nee, met m2

Neemt het verhard oppervlak in landelijk gebied toe?
ja, met 1.000 m2

Wordt er water [bijvoorbeeld regenwater] geloosd op het oppervlaktewater? nee

Worden er meer dan 50 parkeerplaatsen aangelegd? nee

Is voor de planontwikkeling een bodemsanering noodzakelijk? nee

Is voor de uitvoering grondwerk nodig? ja

Is voor de bouwwerkzaamheden een bronbemaling noodzakelijk? nee

Gaat u binnen het plangebied permanent grondwater onttrekken? nee

Er is sprake van een opbarstrisico.

Wordt nieuw water aangelegd (bijvoorbeeld ter compensatie van verharding)? nee

Bent u van plan flauwe oevers aan te leggen? nee

Overweegt u infiltratiebermen of wadi's aan te leggen? nee

Worden kunstwerken aangebracht zoals bijvoorbeeld duikers of bruggen?



nee

Wordt er in het plangebied mogelijk gebruik gemaakt van bodemenergie, ook wel warmte koude opslag (WKO) genoemd? nee

Welk soort ruimtelijk plan doorloopt in dit geval de watertoets? Wijzigingsplan
________________________________________________________________________

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

Ingetekend plangebied 

De WaterToets 2017



 



 

  

 bestemmingsplan "Landelijk gebied, Wrakkenweg 1 te Creil" (ontwerp)  

 51 

  

Regels 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan 

het bestemmingsplan Landelijk gebied, Wrakkenweg 1 te Creil met 
identificatienummer: NL.IMRO.0171.BP00629-ON01 van de gemeente 
Noordoostpolder; 

1.2  verbeelding 

de digitale verbeelding van het bestemmingsplan Landelijk gebied, Wrakkenweg 1 te 
Creil 

1.3  bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en daarbij 
behorende bijlagen; 

1.4  aanduiding 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 
ingevolge de regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen 
van deze gronden; 

1.5  aanduidingsgrens 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.6  ander-werk 

een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheid; 

1.7  bebouwing 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde; 

1.8  bebouwingsgebied 

achtererfgebied alsmede de grond onder de woning, uitgezonderd de grond onder de 
oorspronkelijke woning; 

1.9  bebouwingspercentage 

de oppervlakte van gebouwen uitgedrukt in procenten van de nader aangegeven 
gronden; 

1.10  bedrijfsgebouw 

een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf; 

1.11  bedrijfswoning 

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het 
huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van 
het gebouw of het terrein noodzakelijk is; 

1.12  beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte 

de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een 
aanhuisverbonden beroep dan wel een (dienstverlenend) bedrijf of een 
dienstverlenende instelling, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke; 

1.13  bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak; 
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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 

een functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw 
verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand 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  bouwvlak 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten; 

1.19  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; 

1.20  dak 

iedere bovenbeëindiging van een gebouw of bijbehorend bouwwerk; 

1.21  aan huis verbonden bedrijf 

de in Bijlage 2 "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; 

1.22  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; 

1.23  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; 

1.24  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.  

1.25   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); 
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1.26  openbaar toegankelijk gebied 

Wabo: een weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de 
Wegenverkeerswet 1994, alsmede pleinen, parken, plantsoenen, openbaar water en 
ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen toegankelijk is, met uitzondering 
van wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting van percelen door langzaam 
verkeer; 

1.27  voorerfgebied 

erf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied; 

1.28  voorkant 

erf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied, aangegeven met een lijn op de 
verbeelding;  

1.29  woning 

een gebouw of een gedeelte van een gebouw, krachtens aard en indeling geschikt en 
bestemd voor de huisvesting van één huishouden. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/Hoofdstuk1/Artikel1/geldigheidsdatum_13-09-2010
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/Hoofdstuk1/Artikel1/geldigheidsdatum_13-09-2010
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/Hoofdstuk1/Artikel1/geldigheidsdatum_13-09-2010
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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; 

 

2.5  De hoogte van een dakopbouw 

vanaf de afdekking van de bovenste bouwlaag tot aan het hoogste punt van de 
dakopbouw; 

 

2.6  De hoogte van een kap 

vanaf de bovenkant goot, boeibord of daarmee gelijk te stellen constructiedeel tot aan 
het hoogste punt van de kap; 

 

2.7  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; 

 

2.8  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; 

 

2.9  Het bebouwd oppervlak van een bouwperceel 

de oppervlakte van alle op een bouwperceel gelegen bouwwerken tezamen; 

 

2.10  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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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Agrarisch 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

1. De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. agrarische bedrijvigheid; 

 in de vorm van een grondgebonden agrarisch bedrijf, 

 in de vorm van een intensieve veehouderij, uitsluitend binnen 
bebouwingsvlakken waarin op de verbeelding de aanduiding "intensieve 
veehouderij toegestaan” voorkomt, en elders uitsluitend als tweede tak, 

b. instandhouding van de openheid van het landschap;  

c. instandhouding van het aanwezige cultuurhistorisch waardevolle 
verkavelingspatroon;  

d. instandhouding en ontwikkeling van de afschermende erfbeplanting, met 
daarbij behorende erfsloot;  

e. extensieve openluchtrecreatie, zoals kavelpaden, en  

f. sloten en andere watergangen. 

2. Onder bedrijven als bedoeld in lid 1 zijn detailhandelsbedrijven niet begrepen, 
tenzij het detailhandel betreft, als ondergeschikte nevenactiviteit, in ter plaatse 
voortgebrachte producten en/of in AGF (aardappelen, groente en fruit), met een 
maximale verkoopvloeroppervlakte van 100 m². 

 

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Toegestane bebouwing 

Op de gronden als bedoeld in lid 3.1 mag bebouwing worden gebouwd ten behoeve 
van de onder lid 3.1 genoemde functies. Onder de hiervoor bedoelde bebouwing zijn 
begrepen, ten hoogste één woning zijnde de bedrijfswoning, en daarbij behorende 
bijgebouwen. 

 

3.2.2  Voorwaarde voor het bouwen 

3.2.3  Bouwen 

Voor het bouwen van bebouwing als bedoeld in lid 3.2.1, gelden de volgende regels: 

a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd; 

b. de afstand van gebouwen binnen het bouwvlak tot het hart van de erfsloot mag 
niet minder dan 14 meter bedragen; 

c. de bedrijfswoning mag uitsluitend worden gebouwd binnen een strook van 25 
meter vanaf de aan de weg zijde gelegen grens van het op de verbeelding 
aangegeven bebouwingsvlak; 

d. de afstand van de bedrijfswoning tot de weg mag niet minder dan de bestaande 
afstand bedragen; 

e. de inhoud van de bedrijfswoning mag niet meer dan 1.200 m3 bedragen; 

f. de dakhelling van de bedrijfswoning mag niet minder dan 30º en niet meer dan 
60o bedragen; 

http://r_nl.imro.0171.bp00594-on01.html/
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g. de goothoogte van een niet inpandige bedrijfswoning mag niet minder dan 4,5 
meter en niet meer dan 6 meter bedragen, met dien verstande dat indien de 
bestaande goothoogte minder dan bedraagt de goothoogte niet minder dan de 
bestaande goothoogte mag gedragen; 

h. de hoogte van een niet inpandige bedrijfswoning mag niet meer dan 10 meter 
bedragen; 

i. de gezamenlijke oppervlakte van bij een zelfde bedrijfswoning behorende 
vergunningsplichtige bijgebouwen mag niet meer dan 120 m2 bedragen; 

j. bijgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd 3 meter achter het verlengde 
van de voorgevelrooilijn van de betreffende bedrijfswoning; 

k. de gezamenlijke bedrijfsoppervlakte van gebouwen ten behoeve van intensieve 
veehouderij mag binnen elk bouwvlak niet meer dan 2.500 m2 bedragen; 

l. de oppervlakte van kassen als bedoeld in lid 3.2.1 mag niet meer bedragen dan 
2.500 m2; 

m. voor zover niet anders in dit lid is bepaald, mogen de goothoogte en bouwhoogte, 
inhoud, dakhelling en oppervlakte van niet meer of minder bedragen dan in de 
tabel hierna is aangegeven: 

 

Bouwwerken max. goothoogte max. hoogte 

bedrijfsgebouwen 8,5 m 11 m 

kassen 6 m 10 m 

bijhorende bouwwerken 3,5 m 6 m 

bouwwerken voor mestopslag - 6 m 

silo's  - 20 m 

erf- en terreinafscheidingen voor de 
voorgevelrooilijn 

- 1 m 

overige erf- en terreinafscheidingen - 2 m 

overige ander bouwwerken, geen 
gebouw zijnde 

- 4 m 

overige andere bouwwerken, buiten 
bebouwingsvlak 

- 1,5 m 

 

3.2.4  Toegestane bebouwing buiten het bouwvlak 

Op de grond als bedoel in lid 3.1 mogen ander bouwwerken, hieronder niet begrepen 
bouwwerken voor mestopslag, sleufsilo's en andere silo's en boogkassen, buiten het 
bouwvlak gebouwd worden. 

 

3.3  Afwijken van de bouwregels 

3.3.1  Afwijking silo's en bassins buiten bouwvlak 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in lid 3.2.4 
voor het bouwen van mestsilo's, waarvan de hoogte niet meer mag bedragen dan 4,5 
meter en voor het bouwen van sleufsilo's, spoel- en waterbassins waarvan de hoogte 
niet meer mag bedragen dan 2 meter, buiten het bouwvlak op een afstand van ten 
hoogste 30 meter vanaf de achterzijde van het bouwvlak. 

 



 

  

 bestemmingsplan "Landelijk gebied, Wrakkenweg 1 te Creil" (ontwerp)  

 59 

  

3.3.2  Afwijking mestverwerking en mestbewerking 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in lid 3.1, 
voor 

het bewerken en verwerken van mest met behulp van een mestvergistingsinstallatie 
ten 

behoeve van het verkrijgen van biogas, mits: 

 er sprake is van een volwaardig agrarisch bedrijf, 

 de mestbewerking en mestverwerking ten behoeve van het verkrijgen van 
biosgas geen zelfstandige bedrijfsactiviteit betreft, 

 in geval van co-vergisting uitsluitend producten worden bewerkt die zijn vermeld 
op de positieve lijst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
en 

 is of wordt voorzien in een goede inpassing van een en ander in het landschap 
door middel van afschermende erfbeplanting. 

 

3.4  Specifieke gebruiksregels 

3.4.1  Parkeren 

Het parkeren ten behoeve van de bestemming dient plaats te vinden binnen het erf. 

 

3.4.2  Geoorloofd gebruik 

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

a. 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; 

b. de uitstraling van de woning intact blijft; 

c. het gebruik geen onevenredig nadelige gevolgen heeft voor het woon- en 
leefmilieu; 

d. het gebruik geen onevenredig nadelige gevolgen heeft op de normale afwikkeling 
van het verkeer; 

e. het parkeren ten behoeve van het gebruik binnen het bestemmingsvlak op eigen 
terrein plaatsvindt; 

f. geen detailhandel wordt uitgeoefend; 

g. de activiteit uitsluitend door de bewoner(s) wordt uitgeoefend; 

h. in geval van een bedrijfsactiviteit, het een activiteit betreft die genoemd is in de 
Lijst van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten. 

 

3.4.3  Voorwaardelijke verplichting erfsingel 

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend: 

a. het gebruik van en het in gebruik laten nemen van bouwwerken gelegen buiten 
de bestaande erfsingel overeenkomstig de in lid 3.1 opgenomen 
bestemmingsomschrijving, zonder de aanplant en instandhouding van een 
erfsingel conform het in Bijlage 1 opgenomen Inrichtingstekening met bijhorend 
beplantingsplan. Zolang geen bebouwing buiten de bestaande erfsingel wordt 
opgericht moet de bestaande erfsingel in stand worden gehouden. 
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3.4.4  Strijdig gebruik 

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het 
ophogen van gronden ten behoeve van het gebruik van gronden voor permanente 
bollenteelt. 

 

3.5  Afwijken van de gebruiksregels 

3.5.1  Afwijking kamperen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in lid 3.1, 
3.2.1 en 3.2.4 ten behoeve van het: 

a. binnen het bouwvlak waar sprake is van een hoofdactiviteit agrarisch, gebruiken 
van gronden als standplaats voor ten hoogste 15 kampeermiddelen, 

b. en uitsluitend binnen het bouwvlak bouwen van daarbij behorende, niet voor 
bewoning bestemde gebouwen, zoals sanitaire ruimten, en andere bouwwerken, 
tot een goothoogte en hoogte van 3 meter respectievelijk 5 meter en een inhoud 
van 50 m3,  

mits: is of wordt voorzien in een goede inpassing van een en ander in het landschap 
door middel van afschermende erfbeplanting, met daarbij behorende sloot, waarbij de 
breedte van de erfbeplanting niet minder dan 6 meter mag bedragen. 

 

3.5.2  Afwijking ander gebruik agrarische bedrijfsbebouwing 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in lid 3.1, 
ten behoeve van het gebruiken van bestaande agrarische bedrijfsgebouwen binnen 
een bouwvlak en uitsluitend als tweede tak, voor het volgende niet-agrarisch gebruik: 

a. loonwerk- en veehandelbedrijven; 

b. het bieden van overnachtingsmogelijkheden, met een gezamenlijke oppervlakte 
van maximale 100 m2; 

c. horeca ten dienste van extensieve recreatie, zoals een theehuis, een terras, een 
speeltuin, een pannenkoekenrestaurant, met een gezamenlijke oppervlakte van 
maximale 100 m2; 

d. educatief centrum gericht op de landbouw en/of natuur; 

e. opslag en stalling van caravans, campers en boten, etc.; 

f. kunstnijverheid, ateliers en musea, 

g. (kinder-)dagopvang, met een gezamenlijke oppervlakte van maximale 100 m2 , 
en 

h. detailhandel gerelateerd aan het onder c en f genoemde ander gebruik tot een 
een maximale vloeroppervlakte van 100 m2.  

Bij het afwijken dienen de volgende bepalingen in acht te worden genomen: 

1. 1. de nevenactiviteit mag op ten hoogste 20% van het erf plaatsvinden met een 
maximum oppervlakte van 2000 m2 , 

2. de agrarische functie van aangrenzende, niet bij het bedrijf behorende gronden 
en bebouwing mag niet onevenredig worden belemmerd, 

3. in vergelijking met het agrarisch gebruik mag geen onevenredig grotere 
verkeersbelasting op aangrenzende wegen en paden plaatsvinden, 

4. het parkeren behorende bij het andere gebruik dient binnen het bouwvlak op 
eigen terrein plaats te vinden; 

5. er mag geen opslag van goederen, behorende bij het andere gebruik, in open 
lucht plaatsvinden, en 

6. het andere gebruik dient qua aarde en schaal te passen bij de specifieke 
kwaliteiten en schaal van de omgeving, met name op het gebied van visuee 
aspecten, zoals reclame-uitingen en technische installaties. 
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3.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of werkzaamheden 

3.6.1  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden en algemeen 

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van 
burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, 
geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) op en in de hierna aangegeven 
gronden de daarbij aangegeven andere werken en werkzaamheden uit te voeren: 

 

Gronden met de bestemming a b c d e f g h i 

Agrarisch + + + + + + + + * 

 

* = omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of 
van 

werkzaamheden vereist. 

+ = activiteit is zonder meer toegestaan. 

- = activiteit is zonder meer uitgesloten. 

a. aanleggen en verharden van wegen en paden en het aanleggen of aanbrengen 
van andere oppervlakteverhardingen anders dan ten behoeve van in- en uitritten, 

b. verlagen van de bodem en afgraven van gronden, en het ophogen en egaliseren 
van gronden,  

c. aanleggen van watergangen, sloten en andere waterpartijen, 

d. aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen 
en de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur, tenzij 
daarvoor een bouwvergunning is vereist, 

e. diepploegen, zijnde het extra diep – circa 0,5 m of meer – omploegen, 

f. vellen en rooien van houtopstanden, 

g. dempen van watergangen, sloten en andere waterpartijen, 

h. bebossen of anderszins beplanten met hoogopgaande houtige gewassen en 
boswallen, waaronder begrepen het kweken en telen van (laan)bomen, met 
uitzondering van erfsingel, wegbeplanting en laagblijvende houtige gewassen, 

i. het vellen en rooien van bestaande erfsingels en het aanplanten van nieuwe 
erfsingels bij erfvergroting. Voorts geldt dat werken en werkzaamheden slechts 
toelaatbaar zijn, indien door die werken of werkzaamheden, dan wel door de 
daarvan te verwachten gevolgen, één of meer waarden of functies van de in die 
artikelen bedoelde gronden niet onevenredig wordt aangetast dan wel de 
mogelijkheden voor herstel van de waarden of functies niet onevenredig wordt 
verkleind. 

 

3.6.2  Uitzonderingen plicht tot omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, 
 geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden 

Het in lid 3.6.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken van en 

werkzaamheden: 

a. in het kader van het normale beheer en het onderhoud, 

b. op en in gronden die binnen agrarische bouwpercelen zijn begrepen, 

c. het aanleggen van verhardingen ten behoeve van in- en uitritten, 

d. waarvoor een monumentenvergunning is vereist inzake de Monumentenwet 
1988, 
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e. mechanisch worden uitgevoerd en daarmee vallen onder de werking van de Wet 

f. Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netwerken, 

g. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het 
bestemmingsplan, 

h. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 4  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 5  Strijdig gebruik 

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het 
gebruiken of laten gebruiken: 

a. als seksinrichting; 

b. vrijstaande bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woonruimte;  

c. van gronden en gebouwen voor de uitoefening van detailhandel, behoudens als 
ondergeschikte nevenactiviteit, in ter plaatse van voortgebrachte producten en/of 
in AGF (aardappelen, groente en fruit);  

d. als opslag-, stort- of bergplaats van machines, voer- en vaartuigen en andere al 
of niet afgedankte stoffen, voorwerpen en producten, tenzij dit gebruik verband 
houdt met het op de bestemming gerichte beheer van de gronden; 

alsmede: 

e. de omzetting dan wel verkamering van zelfstandige woonruimte in kleinschaliger 
wonen dan wel onzelfstandige woonruimte. 
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Artikel 6  Algemene afwijkingsregels 

6.1  Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van de 
regels voor: 

a. het bouwen van niet voor bewoning bestemde bebouwing ten behoeve van 
nutsvoorzieningen, mits de goothoogte nier meer dan 3 m en de inhoud niet meer 
dan 50 m3 bedraagt;  

b. een afwijking van de grens of richting van paden en waterlopen en ligging van 
bouwgrenzen en grenzen van bouwvlakken en aanduidingen, mits wordt 
aangetoond dat de afwijking noodzakelijk is voor de aanpassing van het plan aan 
de bij uitmeting blijkende werkelijke toestand van het terrein; voorts geldt dat de 
afwijking niet meer mag bedragen dan 5 m ten opzichte van hetgeen is 
aangegeven;  

c. een afwijking van de bepalingen ten aanzien van maten en percentages, mits die 
afwijkingen beperkt blijven tot ten hoogste 10% van de in het plan aangegeven 
maten en percentages; een en ander geldt niet met betrekking tot de inhoud van 
de bedrijfswoning en de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken 



 

  

 bestemmingsplan "Landelijk gebied, Wrakkenweg 1 te Creil" (ontwerp)  

 66 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 7  Overgangsrecht bouwwerken 

7.1  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. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

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

7.2  Afwijken 

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

7.3  Uitzondering 

Het eerste lid 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.  
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Artikel 8  Overgangsrecht gebruik 

8.1  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, behoudens voor zover uit de Richtlijnen 79/409/EEG en 92/43/EEG van 
de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van 
de vogelstand onderscheidenlijk van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna beperkingen voortvloeien ten aanzien 
van ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaand gebruik. 

8.2  Strijdig gebruik 

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste 
lid, 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. 

8.3  Verbod 

Indien het gebruik, bedoeld in eerste lid, 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. 

8.4  Uitzondering 

Het eerste lid 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 9  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan Landelijk gebied, Wrakkenweg 1 te Creil. 

 

 

maart 2019. 
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Bijlagen bij de regels 
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Bijlage 1  Inrichtingstekening met bijhorend beplantingsplan 
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Beplantingsadvies voor een erfsingel.

Schematische doorsnede van een erfsingel.

Sloot Rij 1       Rij 2       Rij 3       Rij 4       Rij 5           Bebouwing

Verplichtingen (aantal en afstanden)

De onderlinge afstand van de rijen is maximaal 150 centimeter.

De onderlinge afstand in de rijen is maximaal 150 centimeter.

Per 2,25 m2 wordt minimaal één boom/struik geplant.

De erfsingel dient minimaal 6 meter breed te zijn, dit is gemeten van hart boom/struik 1e rij 

tot hart boom/struik laatste rij. Een bredere singel verdient de voorkeur.

Aanbevelingen (soortkeuze van de beplanting) opmerkingen/bijzonderheden:

hoeveelh.  naam latijnse naam Maat (hoogte in cm.)

Soortkeuze voor bomen is:

5% haagbeuk Carpinus betulus 60-100 verdraagd schaduw

10% winterlinde Tilia cordata 80-100 heeft licht nodig

10% eik Quercus robur 80-120 verdraagd lichte schaduw

5% veldesdoorn Acer campestre 60-100 struikvormige boom 

10% els Alnus glutinosa 80-100 snelle groeier

10% gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 80-100 verdraagd schaduw

Soortkeuze voor struiken is:

5% rode kornoelje Cornus sanguinea 50-80 verdraagd schaduw

5% gele kornoelje Cornus mas 50-80 verdraagd schaduw

5% gewone liguster Ligustrum vulgare 60-100 houdt  's winters lang zijn blad

10% hazelaar Corylus avellana 50-80 verdraagd schaduw

5% vogelkers Prunus padus 50-80 wordt een boom met bloemen

5% kardinaalmuts Euonymus europaea 60-100 zonnige standplaats

5% hondsroos Rosa canina 50-80 zonnige standplaats

5% gelderse roos Viburnum opulus 50-80 zonnige standplaats

5% wegedoorn Rhamnus cartharticus 60-100 verdraagd schaduw  (voor kalkrijke grond)

Bovengenoemde struiken kunt u het beste in groepen planten van 5 tot 7 van de zelfde soort. 

Bomen en struiken moeten over de gehele singel gelijkmatig verdeeld zijn.

M:\stedenbouwkundig advies\Stedenbouw algemeen\Welstand\20170516 nieuw beplantingsplan voor erfsingel 6 meter.xls



Een afstand van 4 meter tussen gebouwen en de stam van de eerste rij beplanting is verplicht.

M:\stedenbouwkundig advies\Stedenbouw algemeen\Welstand\20170516 nieuw beplantingsplan voor erfsingel 6 meter.xls
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Bijlage 2  Lijst van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten  
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