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VOORWOORD

Voor u l igt een boekwerk waarin een studie is gedaan naar het herinrichten van een stuk grond met bestaande school aan de Nimrodstraat te Tollebeek.

Deze locatie komt voort uit aangegeven woonwensen in de dorpsvisie van Tollebeek uit 2014 en een verder uitgeschreven ambitienota ‘Wonen en meer in 

Tollebeek’. 

De basis voor eventuele herontwikkeling van een bepaald gebied is vaak een verkavelingsstudie. Door een studie te doen naar diverse mogelijkheden op 

het gebied van kavelinrichting kan er geconcludeert worden of herontwikkeling haalbaar, representatief en verkoopbaar is. Tevens dient een 

verkavelingsstudie als handvat voor eventuele verdere ontwikkelingen (te denken valt aan gesprekken met de gemeente en eventuele verdere 

uitwerkingen).

In dit boekwerk wordt er een kavelstudie voorgesteld welke als basis kan dienen voor verdere uitwerking.

Na de kavelstudie volg er een voorstel v.w.b. het gewenste beeldkwaliteit in dit gebied.

Het boekwerk sluit af met een plan B op de getoonde gebiedsontwikkeling. Dit plan B zou gerealiseerd kunnen worden wanneer blijkt dat het 

appartementencomplex niet haalbaar is.
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KAVELSTUDIE

Op de hiervoorgaande situatietekening is een kavelinrichting weergegeven welke voortvloeit uit de voorgaande locatieanalyse en overleg met de ge-

meente Noordoostpolder.

De indeling is voortgekomen uit het handhaven en respecteren van de bestaande belijningen in de omgeving. Door op deze belijningen verder de 

borduren past de herinrichting binnen het bestaande stedenbouwkundige beeld van dat deel van Tollebeek.

Doordat bijvoorbeeld de rooilijnen van het naastgelegen woonerf worden verlengd en uitgebreid blijft de bedachte bebouwingslijn- en richting gehand-

haafd. Haaks op de hoofdroute bevinden zich de secundaire routes welke toegang geven tot het woonerf. Haaks op deze secundaires route zijn weer 

ondergeschikte routes aanwezig welke de bereikbaarheid lopend en fietsend bevorderd. Ook deze haakse route is een afgeleide van de haakse 

belijning op de hoofdroute in de bestaande situatie. Ook op dit onderdeel wordt het stedenbouwkundige idee verder uitgebreid.

Het plan bestaat uit 4 stuks 2-onder-1 kap woningen, 2 woonblokken van 3 woningen, 1 vr ijstaande woning en een 

appartementencomplex wat bestaat uit een 10-tal seniorenappartementen. De woonblokken en appartementencomplexen hebben losse 

parkeervoorzieningen welke meegenomen zijn in het plan. De 2-onder-1 kap- en vr ijstaande woningen hebben eventueel ook een parkeervoorziening 

op hun eigen terrein.
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DISCLAIMER

Auteursrecht

Op alle ontwerpen van Team 2 Studio voor de bouwkunst B.V. rust auteursrecht, dan wel het 

intellectuele eigendomsrecht van de ontwerper, deze blijven dan ook eigendom Team 2 Studio 
voor de bouwkunst B.V. 

Niets hiervan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, 
of openbaar gemaakt worden, in welke vorm dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door foto-
kopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schr iftelijke toestemming van 

Team 2 Studio voor de bouwkunst B.V. 

Alle handmatige schetsen, art impressions, bouwkundige tekeningen, bestekken, begrotingen, 

beramingen,berekeningen, rapporten, verslagen, contracten, en andere bescheiden, evenals 
modellen, computerbestanden en alle andere informatiedragers die door Team 2 Studio voor de 
bouwkunst B.V.  ten behoeve van de uitvoering van de opdracht zijn vervaardigd, blijven eigendom 

van Team 2 Studio voor de bouwkunst B.V. , dan wel het intel lectueel eigendomsrecht van de 
ontwerper.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van enig ontwerp van Team 2 Studio voor 
de bouwkunst B.V. te herhalen – evenmin indien het slechts een deel van een ontwerp betreft- 

zonder  de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Team 2 Studio voor de bouwkunst B.V. 

Aan haar toestemming kan Team 2 Studio voor de bouwkunst B.V. voorwaarden verbinden, het 

betalen van een geldelijke vergoeding daaronder begrepen.

Situer ing

Het is mogel ijk dat de aangegeven maatvoering of schaal niet klopt ten opzichte 
van de werkelijkheid. Mogelijk is de geschetste situer ing niet volledig. De ge-
bruiker vrijwaart O+M Team 2 B.V. tegen alle aanspraken van eigen of van derden 

wegens geleden of nog te l ijden schade, direct of indirect voortvloeiende uit het 
gebruik van de door de Team 2 Studio voor de bouwkunst B.V.  beschikbaar 
gestelde gegevens.

Acceptatie van de opdracht

Aanvaarding van de opdracht geschiedt uitsluitend met toepassing van de bepal-
ingen, zoals genoemd in de DNR 2005 (Rechtsverhouding opdrachttgever- archi-
tect, ingenieur en adviseur).

Op al onze werkzaamheden zijn de Rechtsverhouding opdrachttgever- architect, 
ingenieur en adviseur, van toepassing. Mocht u niet over een exemplaar beschik-

ken, dan kunt u deze geheel kosteloos via onze website 
(http://www.om-team2.nl/dnr/DNR-2005.pdf) te downloaden.

Tevens bestaat er de mogelijkheid om een exemplaar op te vragen via het sec-
retariaat van onze studio, of u besteld via de BNAte Amsterdam of de ONRI te ‘s 

Gravenhage een exemplaar.

Colofon

Een uitgave van Team 2 Studio voor de bouwkunst B.V., 
apr il 2018, Vollenhove.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schr iftelijke 
toestemming van Team 2 Studio voor de bouwkunst B.V. word-
en verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel 

van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, 
elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in 
aanvull ing op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve 

van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen 
oefening, studie of gebruik welk(e) niet str ikt pr ivé van aard 

is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of 
tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-
uitzending. 
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1 INLEIDING

In opdracht van de BJZ.nu is een akoestisch onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting

door wegverkeerslawaai op de gevels van nieuwe woningen in het bestemmingsplan aan de

Nimrodstraat te Tollebeek. Het plangebied ligt tussen de Nimrodtstraat en de

Zuidwesterringweg, gemeente Noordoostpolder (zie situatie en plot in bijlage I).

1.1 Wijzigen bestemmingsplan t.b.v. het bouwplan en de Wet geluidhinder

Op basis van artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij vaststelling of herziening van

een bestemmingsplan of vaststelling van een projectafwijkingsbesluit een akoestisch

onderzoek te worden ingesteld. Het akoestisch onderzoek bepaalt de geluidsbelasting aan

de gevel van de geluidsgevoelige bestemming die vanwege de weg wordt ondervonden. Het

onderzoek is alleen noodzakelijk als de geluidsgevoelige bestemming binnen de wettelijke

geluidszone van de weg gesitueerd is. In artikel 74.1 van de Wgh is aangegeven dat wegen

aan weerszijden van de weg een wettelijke geluidszone hebben waarvan de grootte is

opgenomen in onderstaande tabel.

Wettelijke geluidszones van wegen :

Aantal rijstroken stedelijk gebied buitenstedelijk gebied

1 of 2 rijstroken

3 of 4 rijstroken

5 of meer rijstroken

200 m

350 m

350 m

250 m

400 m

600 m

De zone is gelegen aan weerszijden van de weg en begint naast de buitenste rijstrook.

Eventuele parkeerstroken, voet- of fietspaden en vluchtstroken worden niet tot de weg

gerekend en vallen binnen de zone.

De zone langs een weg omvat het gebied waarbinnen extra aandacht moet worden

geschonken aan het geluid afkomstig van de betrokken weg. Binnen een zone moet worden

gestreefd naar een akoestisch optimale situatie. Dit betekent dat er bij nieuwe

ontwikkelingen, zoals het opstellen van bestemmingsplannen, het verlenen van (individuele)

bouwvergunningen en het aanleggen van infrastructurele werken, het akoestische aspect

van de plannen direct in kaart moet worden gebracht. Zodoende kan in een vroeg stadium

worden onderkend of plannen doorgang kunnen vinden danwel of maatregelen nodig zijn om

een akoestisch gunstig klimaat te creëren.

De hiervoor genoemde zones gelden niet voor :

wegen die zijn aangeduid als woonerf (art 74.2);

wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art 74.2);

De geplande woningen ligt in “stedelijk” gebied binnen de wettelijk vastgestelde geluidszone,

als bedoeld in art. 74 van de Wet geluidhinder, van de Zuidwesterringweg.

1.2 Grenswaarden

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting LDEN op de gevels van een woning t.g.v.

een weg bedraagt 48 dB.

Onder bepaalde voorwaarden kan voor een geluidgevoelige bestemming volgens de Wet

geluidhinder door B & W een ontheffing worden verleend tot een hogere grenswaarde van

maximaal 63 dB voor wegverkeerslawaai (art 83 lid 2 van de Wgh) in stedelijk gebied.
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Om een hogere grenswaarde aan te kunnen vragen moet worden voldaan aan twee

voorwaarden :

- de optredende geluidbelasting moet lager zijn dan de maximaal toelaatbare

gevelbelasting van de Wet geluidhinder;

- de situatie moet passen in het gemeentelijk geluidsbeleid ten aanzien van vaststelling

van de hogere grenswaarden.

Voor het verkrijgen van een hogere waarde dient voor wegverkeerslawaai de procedure

gevolgd te worden. Daarbij hoort de ter visielegging van het akoestisch onderzoek.

30 km uur wegen

Volgens jurisprudentie blijkt een 30 km/uur weg in de beoordeling te moeten worden

meegenomen, indien vooraf aangenomen had kunnen worden dat deze weg een

geluidbelasting veroorzaakt die hoger ligt dan de voorkeursgrenswaarde (48 dB). De

toetsing moet worden uitgevoerd in verband met een belangenafweging in het kader van een

goede ruimtelijke ordening. Deze belangenafweging moet worden gemaakt bij het wijzigen

van een bestemmingsplan in dit geval voor de Nimrodstraat. Een 30 km/uur weg wordt op

dezelfde wijze getoetst als een weg met een wettelijke zone.

1.3 Berekening geluidbelasting

De op de bouwvlakken/woningen invallende geluidbelasting LDEN kan worden bepaald met

een rekenmodel, volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012, standaard-methode I

of II. In deze situatie is binnen de randvoorwaarden gebruik gemaakt van de rekenmethode

II.

Deze methoden zijn gebaseerd op het berekenen van de geluidemissie (afhankelijk van het

aantal en type voertuigen, het soort wegdek, de rijsnelheid en enkele correctiefactoren) en

de geluidoverdracht tussen de weg en de immissiepunten (geplande

bouwvlak/woninggevel).
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2 GELUIDBELASTING

2.1 Verkeerscijfers

Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt rekening gehouden met een prognose van

de verkeersgegevens voor een weekdag in de toekomstige situatie over minimaal 10 jaar

(2028).

Van de provinciale weg N713 (Zuidwesterringweg) zijn volgens de provincie geen tellingen

of prognoses bekend. Deze weg dient ter ontsluiting van noord Tollebeek en het agrarisch

gebied ten noorden van de lijn Tollebeek-Urk. Het is geen doorgaade route tussen dorpen

en ook geen sluiproute. In het agrarisch gebied liggen alleen 10-tallen boederijen en geen

dorpen met meerdere woningen. De N713 zal voornamelijk worden gebruikt door

langeafstands verkeer van en naar bestemmingen buiten Tollebeek. Het aantal huishoudens

in Tollebeek noord en boerderijen in het agrarisch gebied dat regelmatig gebruik maakt van

de N713 bedraagt ca 150. Een richtlijn voor het aantal bewegingen per woning is 6 á 7

auto’s per etmaal. Deze rijden niet allemaal over dezelfde route op N317. In een “worst

case” scenario wordt de intensiteit op de N713 t.h.v. het plangebied geraamd op maximaal

1000 mtvgn/etmaal. Omdat er in het ontsluitingsgebied van de N713 geen ontwikkelingen

zijn te verwachten zal de intensiteit in 2028 ook ca 1000 mtvgn/etmaal bedragen. Voor de

uurintensiteit en voertuigcategorien worden kentallen aangehouden voor een rustige N-weg.

Op de Nimrodstraat rijdt hoofdzakelijk bestemmingsverkeer naar de aanliggende woningen,

geraamd wordt hooguit 500 mtvgn/etmaal met weinig vrachtverkeer.

Omdat van de wegen geen tellingen en een prognose bekend zijn wordt hier gewerkt met de

omgekeerde rekenmethode. Hierbij wordt met de gegeven afstand van de woning tot de

weg, het wegdektype en een "worst case" scenario voor andere aspecten de

verkeersintensiteit berekend waarbij nog juist aan de grenswaarde voor geluid wordt

voldaan. Voor de uurverdeling zijn kentallen aangehouden van vergelijkbare wegen. Een

overzicht van de verkeersgegevens is terug te vinden in tabel I.

TABEL I : overzicht weg- en verkeersgegevens

Omschrijving Nimrodstraat Zuidwesterringweg (N713)

- etmaalintensiteit weekdag 2028

- dag/avond/nachtuurintensiteit %

- percent. lichte motorvoert. D/A/N

- percent. middelzw vrachtw. D/A/N

- percent. zware vrachtw. D/A/N

- wettelijke rijsnelheid km/uur

- wegdek

500

6.8/3.2/0.7

98/98/98

1/1/1

1/1/1

30

klinkers in keperverb

1000

6.8/3.3/0.65

95/97/95

3/2/3

2/1/2

80

DAB

2.2 Berekening geluidbelasting en toetsing

Toetsing van de geluidbelasting aan de grenswaarden gebeurd volgens de Wgh per weg.

Alvorens de geluidbelasting te toetsen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB mag de

berekende waarde op grond van art. 110g van de Wet geluidhinder worden verminderd met

een tijdelijke aftrek (i.v.m. het stiller worden van motorvoertuigen) van 5 dB voor wegen met

een wettelijk maximum snelheid tot 70 km/uur.

Voor wegen waar de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer

bedraagt, wijzigt de aftrek op basis van artikel 110g Wgh (art. 3.4, lid 1) in:
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4 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB is.

3 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 56 dB is;

2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting.

Om de hoogte van de reductie te bepalen, zal er eerst berekend moeten worden hoeveel de

geluidsbelasting zonder aftrek bedraagt.

Berekend is de geluidbelasting LDEN op de grens van het bouwvlakken van de geplande

woningen, dat is de gemiddelde geluidbelasting van de dag, avond en nachtperiode.

De geluidbelasting is berekend conform het gestelde in het “Reken- en meetvoorschrift

geluidhinder 2012” ex art 110d van de wet geluidhinder, methode II. De geluidbelasting is

berekend op een waarneemhoogte van 1.5 en 4.5 m boven het maaiveld.

In het rekenmodel (DGMR-Geomilieu V.4.30) zijn schematisch opgenomen :

- de wegen met intensiteiten,

- verharde bodemgebieden (algemene bodemfactor : zacht =1),

- waarneempunten op een hoogte van 1.5 m boven de vloer met een waarneemhoogte

van 1.5 en 4.5 m boven het maaiveld.

Voor de Zuidwesterringweg en Nimrodstraat zijn waarneempunten 1, 2 respectievelijk 3

gehanteerd, op de gevels het dichtst bij de weg.

Voor de rekenmodelgegevens wordt verwezen naar de berekening in bijlage I.

De geluidbelasting t.g.v. de Nimrodstraat en Zuidwesterringweg op de maatgevende gevels

bedraagt maximaal 45 respectievelijk 47 dB en is lager dan de voorkeursgrenswaarde van

48 dB.

Voor een geluidbelasting van 48 dB mag de intensiteit op de Nimrodstraat en de

Zuidwesterringweg met 100 respectievelijk 25% toenemen. Een dergelijke toename is niet

realistisch.

Voor de geplande woningen is voor het aspect wegverkeerslawaai sprake van een goed

woon- en leefklimaat.

Ing. Wim Buijvoets.
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rekenparameters

Rapport: Lijst van model eigenschappen

Model: eerste model

Model eigenschap

Omschrijving eerste model

Verantwoordelijke Wim

Rekenmethode RMW-2012

    

Aangemaakt door Wim op 29-6-2018

Laatst ingezien door Wim op 19-9-2018

Model aangemaakt met Geomilieu V4.30

    

Dagperiode 07:00 - 19:00

Avondperiode 19:00 - 23:00

Nachtperiode 23:00 - 07:00

Samengestelde periode Lden

Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Berekening volgens rekenmethode RMG-2012

Zoekafstand [m] --

Max. reflectie afstand tot bron [m] --

Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --

Standaard bodemfactor 1,00

Zichthoek [grd] 2

Maximum reflectiediepte 1

Reflectie in woonwijkschermen Ja

Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Luchtdemping Conform standaard

Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Meteorologische correctie Conform standaard

Waarde voor C0 3,50
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modelgegevens

Model: eerste model

versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N))

1 Zuidwesterringweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  80  80  80

2 Nimrodstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30
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modelgegevens

Model: eerste model

versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N)

1 --  80  80  80 --  80  80  80 --   1000,00   6,70   3,30   0,80 -- -- -- --

2 --  30  30  30 --  30  30  30 --    500,00   6,80   3,20   0,70 -- -- -- --

19-9-2018 10:27:15Geomilieu V4.30



modelgegevens

Model: eerste model

versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N)

1 --  95,00  97,00  95,00 --   3,00   2,00   3,00 --   2,00   1,00   2,00 -- -- -- -- --     63,65     32,01      7,60

2 --  98,00  98,00  98,00 --   1,00   1,00   1,00 --   1,00   1,00   1,00 -- -- -- -- --     33,32     15,68      3,43
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modelgegevens

Model: eerste model

versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k

1 --      2,01      0,66      0,24 --      1,34      0,33      0,16 --   71,07   80,67   85,90   93,23  100,45   96,64   89,76

2 --      0,34      0,16      0,04 --      0,34      0,16      0,04 --   76,89   81,31   88,17   89,40   92,72   85,95   80,83
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modelgegevens

Model: eerste model

versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k

1   78,60   67,30   76,98   82,16   89,55   97,28   93,48   86,59   75,33   61,84   71,44   76,67   84,00   91,22   87,41

2   74,24   73,61   78,04   84,90   86,13   89,44   82,67   77,56   70,96   67,01   71,44   78,29   79,53   82,84   76,07
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modelgegevens

Model: eerste model

versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

1   80,53   69,37 -- -- -- -- -- -- -- --

2   70,96   64,36 -- -- -- -- -- -- -- --
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modelgegevens

Model: eerste model

versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

1 Urkerweg -- 3,50m (L/R) 0,00

1 verharding 0,00
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modelgegevens

Model: eerste model

versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

1 woning     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2 woning     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3 woning laagbouw     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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modelgegevens

Model: eerste model

versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

1      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

2      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

3 laagbouw      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
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resultaten incl aftrek Nimrodstraat

Rapport: Resultatentabel

Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Nimrodstraat

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A 1,50 45 42 35 45

1_B 4,50 45 42 35 45

2_A 1,50 -- -- -- --

2_B 4,50 -- -- -- --

3_A laagbouw 1,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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resultaten incl aftrek Zuidwesterringweg

Rapport: Resultatentabel

Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Zuidwesterringweg

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A 1,50 -- -- -- --

1_B 4,50 -- -- -- --

2_A 1,50 44 40 34 44

2_B 4,50 47 43 37 47

3_A laagbouw 1,50 46 43 37 47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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1 INLEIDING 
    
    
1.1  Algemeen 
 
In opdracht van BJZ.nu is in juli/augustus 2018 door Sigma Bouw & Milieu een   
verkennend milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd op een deel van de locatie gelegen aan de 
Nimrodstraat perceel sectie EX nrs. 2 en 354 (ged.) te Tollebeek (gemeente Noordoostpolder). 
De plaats en situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1 en 2. 
 
In dit onderzoek worden allereerst de locatiegegevens, de historische gegevens ofwel het bodemgebruik 
in het verleden evenals de resultaten van eventuele voorgaande bodemonderzoeken besproken. 
Vervolgens wordt de bodemopbouw, geologie en geohydrologie besproken. Op basis van de resultaten 
van het vooronderzoek is een onderzoekshypothese opgesteld. Het verdere onderzoek is op basis van 
deze hypothese uitgevoerd. 
De onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd. Aan de hand van de interpretatie van de 
onderzoeksresultaten wordt een eindconclusie geformuleerd.  
 
kwaliteitsborging: 
Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2008. 
 
Het verkennend milieukundig bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen uit het besluit 
uitvoeringskwaliteit Bodembeheer (KWALIBO). Zo is de gehanteerde onderzoeksstrategie opgesteld 
volgens de normen NEN-5725 en NEN-5740 en zijn de veld- en laboratoriumwerkzaamheden  
uitgevoerd volgens geldende beoordelingsrichtlijnen en accreditatieschema’s. 
 
De veldwerkzaamheden van Sigma Bouw & Milieu zijn verricht onder het procescertificaat BRL SIKB 
2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) waarvoor Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd 
en erkend door het ministerie van VROM. In het kader van het onderhavige onderzoek zijn de 
protocollen 2001 (plaatsen van handboringen en peilbuizen t.b.v. het nemen van grond- en 
grondwatermonsters) en 2002 (het nemen van grondwatermonsters) van toepassing.  
 
Sigma Bouw & Milieu verklaart bij deze volledig onafhankelijk te zijn in de uitvoering van het onderzoek 
en op geen enkele wijze gerelateerd te zijn aan de eigenaar van het te onderzoeken terrein. 
 
 
1.2  Aanleiding van het verkennend milieukundig bodemonderzoek 
 
Aanleiding tot de uitvoering van dit verkennend milieukundig bodemonderzoek vormt de wens inzicht te 
verkrijgen in de kwaliteit van de bodem in verband met een geplande nieuwbouw van een op de 
onderzoekslocatie. 
 
 
1.3  Doel van het onderzoek 
 
Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en vast 
te stellen of er sprake is van bodemverontreiniging. Aan de hand van dit onderzoek wordt inzicht 
verkregen in hoeverre het bodemgebruik van de locatie heeft geleid tot verontreiniging. 
Op basis van de onderzoeksresultaten kan een milieuhygiënische beoordeling worden gegeven ten 
aanzien van de beoogde c.q. de toekomstige gebruiksmogelijkheden van de locatie. 
Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging zal worden 
beoordeeld of vervolgonderzoek noodzakelijk geacht wordt.  
 
 
1.4  Referentiekader van het onderzoek 
 
Teneinde de kwaliteit van de bodem op de onderhavige locatie juist in te schatten is de onderzoeksopzet 
van het bodemonderzoek gebaseerd op de onderzoeksstrategie voor verkennend bodemonderzoek, 
onderzoeksnorm NEN 5740+A1 (literatuur 1). 
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1.5  Opbouw van het rapport 
 
In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 

 vooronderzoek, (hoofdstuk 2) 

 veldonderzoek, (hoofdstuk 3) 

 chemisch-analytisch onderzoek, (hoofdstuk 4) 

 conclusies en aanbevelingen, (hoofdstuk 5). 
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2 VOORONDERZOEK 
 
Het vooronderzoek wordt voorafgaand aan het feitelijke onderzoek (veld- en chemisch-analytisch 
onderzoek) uitgevoerd. Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over het vroegere en 
huidige gebruik van de onderzoekslocatie en de omgeving, onder meer gericht op het vinden van 
mogelijke bronnen van bodembelasting. Het vooronderzoek richt zich tevens op informatie betreffende 
de bodemgesteldheid en geohydrologie van de onderzoekslocatie. 
De uitwerking van het vooronderzoek is gebaseerd op de leidraad bij het uitvoeren van verkennend, 
oriënterend en nader bodemonderzoek, onderzoeksnorm NEN 5725 (literatuur 9).  
 
Afhankelijk van de aanleiding van het onderzoek en/of de initiële verdenking van een locatie wordt de 
diepgang van het vooronderzoek bepaald. De norm NEN 5725 onderscheidt hiermee drie verschillende 
typen vooronderzoek te weten: 1) een beperkt vooronderzoek, 2) een standaard vooronderzoek of 3) 
een uitgebreid vooronderzoek.  
Om te kunnen bepalen welk type vooronderzoek van toepassing is moet van de locatie eerst de 
basisinformatie worden verzameld, vervolgens wordt de aanleiding van het onderzoek vastgesteld en ten 
slotte wordt de mate van verdachtheid van de locatie bepaald. 
 
2.1  Basisinformatie  
 
In tabel 2.1 is een overzicht van de basisinformatie weergegeven. 
 
tabel 2.1  overzicht basisinformatie 
adres Nimrodstraat vm nr. 1 
plaats Tollebeek 
gemeente Noordoostpolder 
topografisch overzicht Zie bijlage 1 
coördinaten X = 174,721 Y=521,422 
kadastrale aanduiding Gemeente Noordoostolder 

sectie EX nr. 2 en 354 (ged.) 
 

oppervlakte onderzoekslocatie (plangebied) ca. 4.970 m
2
 

toekomstig bodemgebruik nieuwbouw 
huidig bodemgebruik braak 
voormalig bodemgebruik schoolgebouw 
ophogingen/dempingen/stortingen 
opvullingen en verhardingen 

 

toepassing van asbesthoudende bouw-, bodem- of 
verhardingsmaterialen 

In de afgebroken bebouwing niet uit te 
sluiten (niet bekend) 

voorgaand 
bodemonderzoek  
op de onderzoekslocatie 
 
 
 
 
 
voorgaand 
bodemonderzoek  
in de omgeving 

► Nimrodstraat 1, verkennend bodemonderzoek d.d. 28-03-2006, ref. 
Nillesen, B020060047 
conclusies: 
●de locatie is onverdacht 
●zintuiglijk zijn geen bijzonderheden waargenomen 
●de boven- en ondergrond bevat geen verhoogde gehalten 
●het grondwater bevat geen verhoogde gehalten 
 
► riooltrace St. Hubertusplaats e.a. verkennend bodemonderzoek d.d. 07-
07-2003, ref. Tauw, 4289509 
conclusies: 
● er moet op de locatie een oriënterend onderzoek worden uitgevoerd 
naar de aard en ernst van de (mogelijke) verontreiniging 
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► Zuidwesterringweg, Domineesweg, Espelerringweg. verkennend 
bodemonderzoek d.d. 21-09-2017, ref. Tauw, R001-1245049ASB-srb-
V01-NL en Tauw d.d. 11-05-2017 
conclusies: 
● de resultaten van het uitgevoerde (historische) bodemonderzoek geven 
aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende 
zijn onderzocht in het kader van de Wet bodembescherming 
 
 
► De Brakken. verkennend bodemonderzoek d.d. 31-01-1989, ref. 
Heidemij, 634/33054 R007  
conclusies: 
● er moet op de locatie een oriënterend onderzoek worden uitgevoerd 
naar de aard en ernst van de (mogelijke) verontreiniging 
 

  
 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Nimrodstraat (vm. nr. 1) perceel gemeente Noordoostpolder 
sectie EX nr. 2 en 354 (ged.), binnen de bebouwde kom van Tollebeek (gemeente Noordoostpolder). 
De topografische ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. 
 
De onderzoekslocatie betreft een deel van het kadastrale perceel Noordoostpolder, sectie EX nr. 2 en 
354 (ged.) gelegen aan de Nimrodstraat (vm. nr. 1) te Tollebeek. 
 
Op de locatie stond tot ca. 2017 een schoolgebouw van de Mariaschool. Het schoolgebouw is 
afgebroken en opgeruimd. 
 
De opdrachtgever is voornemens om op de onderzoekslocatie nieuwbouw te realiseren. 
 
Het onderhavige onderzoek heeft betrekking op het terreindeel t.p.v. de geplande nieuwbouw 
(plangebied). 
De onderzoekslocatie, het beoogde plangebied, is thans onbebouwd en is deels in gebruik als grasveld 
en deels als bos. 
 
Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het terreindeel t.p.v. de 
geplande nieuwbouw, zoals weergegeven in bijlage 2. 
De onderzoekslocatie, het beoogde plangebied, heeft een oppervlakte van ca. 4.970 m

2
 (zie bijlage 2).    

 
In de directe omgeving van de locatie bevinden zich woningen binnen de bebouwde kom. 
Aan de noordzijde grenst de onderzoekslocatie aan de Zuidwesteringweg. 
Aan de zuidoostzijde grenst de onderzoekslocatie aan naastgelegen woningen (Nimrodstraat 3 en 
Dianalaan 1). 
Aan de zuidwestzijde grenst de onderzoekslocatie aan de Nimrodstraat en een tegenovergelegen 
rouwcentrum (Vossenburcht 17). 
Aan de noordwestzijde grenst de locatie aan een naastgelegen bosperceel. 
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2.2  Keuze type vooronderzoek  
 
Het onderhavige bodemonderzoek betreft een verkennend bodemonderzoek in het kader van een 
geplande nieuwbouw op de onderzoekslocatie. 
Op basis van het stroomschema (figuur 1 blz.14) uit de NEN 5725 wordt in dit geval een standaard 
vooronderzoek volgens hoofdstuk 6 uit de NEN 5725 uitgevoerd. 
 
 
2.3  Standaard vooronderzoek  
 
De hieronder vermelde historische gegevens zijn ontleend aan gegevens die door de opdrachtgever en 
eigenaar  zijn verstrekt alsmede gegevens uit het milieuarchief van de gemeente Noordoostpolder 
(verkregen via de mevr. H. Blankestijn), de bodematlas van de provincie Flevoland (met historisch 
bodembestand), Bodemloket.nl, topografische kaarten, Topotijdreis.nl en het handels bestand van de 
Kamer van Koophandel. 
Het uitgevoerde vooronderzoek heeft betrekking tot de onderhavige onderzoekslocatie alsmede de 
aangrenzende percelen binnen een straal van 25 meter.  
 

voormalige bodemgebruik 
 
bodemgebruik in het verleden tot heden: (bron: opdrachtgever/gemeente/topografische kaarten) 

 De onderzoekslocatie betreft een deel van het kadastrale perceel Noordoostpolder, sectie EX nr. 2 
en 354 (ged.) gelegen aan de Nimrodstraat (vm. nr. 1) te Tollebeek. 

 Op de locatie stond tot ca. 2017 een schoolgebouw van de Mariaschool. Het schoolgebouw is 
 afgebroken en opgeruimd. 
 De opdrachtgever is voornemens om op de onderzoekslocatie nieuwbouw te realiseren. 
 Het onderhavige onderzoek heeft betrekking op het terreindeel t.p.v. de geplande nieuwbouw 
 (plangebied). 
 De onderzoekslocatie, het beoogde plangebied, is thans onbebouwd en is deels in gebruik als 

grasveld en deels als bos. 
Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het terreindeel t.p.v. de 
geplande nieuwbouw, zoals weergegeven in bijlage 2. 
De onderzoekslocatie, het beoogde plangebied, heeft een oppervlakte van ca. 4.970 m

2
 (zie bijlage 

2).    

   Op de locatie was in het verleden een schoolgebouw gevestigd. Het afgebroken schoolgebouw 
dateerde van 1957/1958 (bron: Kadaster). 

 Voor zover na te gaan is de onderzoekslocatie, het beoogde bouwvlak, in het verleden, voor 1961, 
niet eerder bebouwd geweest. 

 Op basis van oude topografische kaarten is op de locatie vanaf de drooglegging tot 1961 geen 
bebouwing te herkennen.  

 Op basis van historische luchtfoto’s vanaf 1949 is te zien dat de onderzoekslocatie, het  beoogde 
bouwplan, destijds niet bebouwd was. 

 Ten behoeve van de afgebroken bebouwing op de onderzoekslocatie is in 1957 een bouwvergunning 
verleend voor een schoolgebouw. 

 Ten behoeve van de onderzoekslocatie zijn voor zover bekend geen milieuvergunningen verleend. 

 De locatie wordt in het handelsbestand van de Kamer van Koophandel vermeld onder” 
 ►Mariaschool (opgeheven) 

 
onder- of bovengrondse brandstoftanks: (bron: opdrachtgever/eigenaar/gemeente/provincie) 

 Er is geen informatie omtrent de eventuele aanwezigheid of voormalige aanwezigheid van boven- of 
ondergrondse brandstoftanks op de onderzoekslocatie. 

 Er bestaat altijd de mogelijkheid dat boven- en ondergrondse brandstoftanks in het verleden 
geplaatst zijn zonder melding, de aanwezigheid van dergelijke tanks blijkt dan niet uit registraties in 
archieven. 
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aanwezigheid van asbest   (bron: opdrachtgever/gemeente) 

 De onderzoekslocatie heeft op basis van de provinciale asbestsignaleringskaart de vermelding 
bouwperiode Noordoostpolder 1961-1983. 

 Op een deel van de onderzoekslocatie stond tot voor kort een schoolgebouw. Het is niet bekend of in 
de afgebroken bebouwing sprake was van asbesthoudend materiaal. 

 Er is op voorhand geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem. 
 Er bestaat altijd de mogelijkheid dat asbest (afval) ed. is begraven. Op voorhand is hiervan geen 

informatie bekend. 

 
voormalige en huidige potentieel belastende agrarische en bedrijfsactiviteiten     
(bron: opdrachtgever/ eigenaar/ gemeente/ provincie) 

  Op de locatie aan de Nimrodstraat nr. 1 te Tollebeek was tussen ca. 1958 tot 2017 een 
schoolgebouw van de Mariaschool gevestigd. Het schoolgebouw is afgebroken en opgeruimd. 

 Voor zover na te gaan heeft de onderzoekslocatie, het beoogde plangebied, in het verleden geen 
andere functie gehad. 

 Er is geen informatie omtrent evt. (voormalige) (bedrijfs)matige activiteiten op de onderzoekslocatie. 

 Er is geen informatie omtrent evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende activiteiten 
(verbranding afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) op de onderzoekslocatie, t.p.v. het beoogde 
plangebied. 

 Er is geen informatie omtrent evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende calamiteiten op de 
onderzoekslocatie. 

 In de directe omgeving van de onderzoekslocatie bevinden zich woningen binnen  de bebouwde kom. 
 Het is op voorhand onbekend of activiteiten in de directe omgeving negatieve invloed hebben (gehad) 

op de bodemkwaliteit t.p.v. de onderhavige onderzoekslocatie. 

 
verrichte handelingen met grond, verhardingsmateriaal en/of afval:     
(bron: opdrachtgever/gemeente) 

 Er is geen informatie omtrent evt. met bodemvreemd materiaal gedempte watergangen/ sloten t.p.v. 
de onderzoekslocatie (binnen het onderzochte terreindeel). 

 Er is op voorhand geen andere informatie omtrent evt. opgebrachte gebiedsvreemde grond 
(ophogingen), verhardingsmateriaal, puinmateriaal en/of afval op de onderzoekslocatie.   

 
ondergrondse infrastructuur in het heden verleden:    (bron: opdrachtgever) 

 geen informatie, bij grondwerk dient een KLIC-melding gedaan te worden

 
archeologische waarden:  (bron:gemeente/provincie)  

 De locatie heeft op basis van de archeologische waardenkaart (IKAW) de vermelding “lage trefkans”.

 
niet gesprongen explosieven:  (bron:gemeente/provincie) 

 In Nederland zijn er niet gesprongen explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog in de grond 
 achtergebleven. De (potentiële) aanwezigheid van niet gesprongen explosieven kan een bedreiging 
 inhouden bij grondroerende werkzaamheden en kan tot vertraging leiden bij planvorming 

en uitvoering van werkzaamheden. NGE's worden met name aangetroffen ter plaatse van 
'strategische doelen' zoals binnensteden, verbindingswegen, spoorwegen, bruggen en havens. 

 De gemeente is op basis van regelgeving verantwoordelijk voor het opsporen en ruimen van 
 niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Voor aanvullende informatie wordt 
 verwezen naar de gemeente. 
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huidige bodemgebruik 
 
huidige bodemgebruik van de locatie:(bron:opdrachtgever/terreininspectie)  

 De onderzoekslocatie, het beoogde plangebied, is thans onbebouwd en is deels in gebruik als 
grasveld en deels als bos. 

 
aanwezigheid van asbest   (bron: opdrachtgever/gemeente) 

 De onderzoekslocatie heeft op basis van de provinciale asbestsignaleringskaart de vermelding 
bouwperiode Noordoostpolder 1961-1983. 

 Op een deel van de onderzoekslocatie stond tot voor kort een schoolgebouw. Het is niet bekend of in 
de afgebroken bebouwing sprake was van asbesthoudend materiaal. 

 Er is op voorhand geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem. 
 Er bestaat altijd de mogelijkheid dat asbest (afval) ed. is begraven. Op voorhand is hiervan geen 

informatie bekend. 

 
huidige verdachte/bedrijfsmatige/bodembelastende activiteiten: 
(bron:opdrachtgever/gemeente)  

  Op de onderzoekslocatie vinden thans geen bodembedreigende activiteiten plaats. 

 
verhardingslagen:    (bron:opdrachtgever/terreininspectie)  

 De onderzoekslocatie is onverhard. 

 
 
toekomstige bodemgebruik 
 
geplande herinrichting/ bouwplannen:    (bron:opdrachtgever)  

 nieuwbouw

 
geplande bedrijfsactiviteiten:      (bron:opdrachtgever)  

 niet bekend 

 
geplande potentieel bodemverontreinigende activiteiten: (bron:opdrachtgever)  

 niet bekend 

 
 
 

geologie, bodemsamenstelling en geohydrologie:  
De ondiepe geologie in het onderzoeksgebied is afgeleid van de Grondwaterkaart van Nederland (Dienst 
grondwaterverkenning TNO/DGGV) en ontleend aan het dinoloket (www.dinoloket.nl). 
De bovenste laag, de deklaag, heeft een hoogte van ca. 4-5 m-NAP. 
In tabel 2.2 is de geohydrologische opbouw weergegeven. 
 
tabel 2.2 geohydrologische opbouw 

diepte  
m-mv 

beschrijving formatie 

0-2 
5-15 
15-18 

matig fijn zand 
matig grof tot grof zand 
klei 

Boxtel 
Kreftenheye 
Eem 

 
De stromingsrichting van het ondiepe grondwater van het eerste watervoerend is in het kader van dit 
onderzoek niet vastgesteld. 
Opgemerkt dient te worden dat de stromingsrichting van het grondwater beïnvloed kan worden door 
drainepatroon, ligging van sloten, riolering, kabels, leidingen en funderingen. 
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(financieel-) juridische situatie 
In tabel 2.3 zijn de financieel- juridische aspecten weergegeven. 
 
tabel 2.3 financieel/juridische aspecten 

kadastrale gegevens gemeente Noordoostpolder, sectie EX nrs. 2 en 345 (ged.) 
opdrachtgever/ 
belanghebbende 
rechtspersonen 

- 

 
In het kader van onderhavig bodemonderzoek is behoudens de opgenomen kadastrale gegevens geen 
nadere financieel juridische informatie verzameld.  
Het uitvoeren van een daadwerkelijke juridische toets maakt geen deel uit van onderhavig  
bodemonderzoek.  
 
 
2.4  Hypothese 
 
Volgens de onderzoeksnorm NEN 5740 dient, m.b.t. de aanwezigheid van eventuele 
bodemverontreiniging, vooraf een onderzoekshypothese te worden opgesteld. De hypothese kan worden 
opgesteld op basis van bekende (historische) gegevens, uit de betrokken informatie kan blijken dat de 
onderzoekslocatie, vooraf, als “verdacht” of “onverdacht” wordt aangemerkt. 
 
Op basis van de historische informatie uit het vooronderzoek blijkt dat op de locatie aan de Nimrodstraat 
nr. 1 te Tollebeek tussen ca. 1958 tot 2017 een schoolgebouw van de Mariaschool gevestigd was.  
Het schoolgebouw is afgebroken en opgeruimd. 
Voor zover na te gaan heeft de onderzoekslocatie, het beoogde plangebied, in het verleden geen andere 
functie gehad. 
 
Er is geen informatie over (voormalige) potentieel verdachte deellocaties (bronnen) of (voormalige) 
bodembedreigende activiteiten t.p.v. de onderzoekslocatie. 
Er is geen informatie omtrent evt. (voormalige) (bedrijfs)matige activiteiten op de onderzoekslocatie. 
Er is geen informatie over (voormalige) potentieel verdachte deellocaties (bronnen), (voormalige) 
bodembedreigende activiteiten of evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende calamiteiten t.p.v. de 
onderzoekslocatie.  
De onderzoekslocatie is in eerste aanleg als milieuhygiënisch "onverdacht" aangemerkt. Op basis van 
deze hypothese is het bodemonderzoek t.p.v. de onderzoekslocatie uitgevoerd conform de bijbehorende 
onderzoeksstrategie, volgens NEN 5740+A1, paragraaf 5.1, strategie voor onverdachte locaties (ONV-
NL) (literatuur 1).   
 
In tabel 2.4 is de gehanteerde onderzoeksstrategie weergegeven. 
tabel 2.4 gehanteerde onderzoeksstrategie 

(deel)locatie 

mogelijke verontreiniging  
onderzoeksstrategie grond grondwater 

plangebied 
(4.970 m2) 

geen geen ONV-NL  

Bij de toetsing van de hypothese wordt een enkele overschrijding van de achtergrondwaarde 
geïnterpreteerd als “onverdachte locatie”. Dit geldt vooral voor parameters welke van nature verhoogd
aanwezig zijn en de achtergrondwaarde overschrijden.  
 
Het opgeboorde monstermateriaal op de onderzoekslocatie is in dit onderzoek visueel beoordeeld op de 
aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. Opgemerkt dient te worden dat asbestanalyses geen deel 
uitmaken van uitgevoerde analyses in het kader van de NEN-5740+A1. Onderhavig onderzoek betreft 
geen asbest onderzoek in bodem volgens NEN-5707+C1 of NEN-5897+C1. 
Op voorhand is geen concrete informatie bekend waaruit blijkt dat t.p.v. de onderzoekslocatie 
asbesthoudend materiaal in de bodem te verwachten is. 
Er bestaat echter altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. is begraven.  
Alleen een verkennend onderzoek asbest in grond volgens NEN-5707+C1 of onderzoek asbest in puin 
volgens NEN-5897+C1 kan een uitspraak doen over de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem. 
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3 VELDONDERZOEK 
 
 
In dit hoofdstuk wordt het uitgevoerde veldwerkonderzoeksprogramma beschreven. Daarnaast worden 
de resultaten van het veldonderzoek weergegeven. 
  
 
3.1  Uitvoering van het veldonderzoek 
 
Het veldonderzoek is uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000 en conform de eisen uit de 
protocollen 2001 en 2002. 
   
Het onderzoeksprogramma is ruimtelijk weergegeven in bijlage 2. In deze bijlage zijn alle geplaatste 
boringen geprojecteerd. 
 
plaatsen van boringen en peilbuis  
Het uitvoeren van boringen, het plaatsen van de peilbuis en het nemen van grondmonsters heeft 
plaatsgevonden op 31 juli  2018. Het bemonsteren van het grondwater is conform NEN-5740 ruime tijd 
na plaatsing van de peilbuis op 21 augustus 2018 uitgevoerd. 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door dhr. A. van Wuykhuyse en dhr. M. van Wuykhuyse erkende 
en geregistreerde veldwerkers van Sigma Bouw & Milieu te Emmen. Bedrijfs- en persoonerkenningen 
zijn weergegeven op de internetsite van Bodem+ (http//www.senternovem.nl/bodemplus/erkenningen). 
Een onafhankelijkheidsverklaring is opgenomen in bijlage 5. 
 
Voorafgaand aan het plaatsen van boringen is een locatie-inspectie gehouden. Op basis van de locatie- 
inspectie zijn geen bijzonderheden waargenomen. Opgemerkt wordt dat de locatie deels is begroeid met 
gras zodat het maaiveld beperkt zichtbaar is. 
  
Alle geplaatste boringen zijn zodanig ruimtelijk verspreid over de onderzoekslocatie dat een zo 
representatief mogelijke indruk van de onderzoekslocatie wordt verkregen.  
Alle boringen zijn uitgevoerd met behulp van een edelmanboor en geplaatst conform de eisen uit het 
protocol 2001. 
De positionering van alle boringen is weergegeven in bijlage 2. 
 
Op de locatie zijn in totaal, gelijkmatig verdeeld, op de onderzoekslocatie zestien boringen geplaatst. Alle 
boringen zijn doorgezet tot in de aanwezige deklaag (0.5 m-mv). Vier boringen zijn doorgezet 2.0 m-mv. 
Eén boring is doorgezet tot in het freatisch grondwater, deze boring is ten behoeve van de bemonstering 
van het grondwater afgewerkt met een peilbuis, filtertraject van ca. 4.1-5.1 m-mv.  
 
De geplaatste peilbuis is opgebouwd uit 1 meter HDPE peilfilter omstort met filtergrind.  
Het filtergrind zorgt voor een goede instroming van het grondwater in het filter, daarnaast voorkomt het 
dat het filter dichtslibt. Het peilfilter bevindt zich 0.5 meter beneden het grondwaterniveau. 
Boven het peilfilter bevindt zich blinde HDPE opzetbuis, omstort met bentoniet (zwelklei). 
De zwelklei dient ervoor te zorgen dat toestroming vanuit de bovengrond wordt voorkomen. 
De peilbuis is geplaatst conform de eisen uit het protocol 2001. 
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monstername grond 
Het vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, o.a. de 
korrelgrootteverdeling (textuur), kleur en eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken.  
Na de zintuiglijke beoordeling is het bodemmateriaal in trajecten van 0.5 meter of per afwijkende 
bodemlaag bemonsterd. 
Grondmonsters t.b.v. analyse op vluchtige verbindingen zijn m.b.v. een steekbus bemonsterd. 
Grondmonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2001. 
 
monstername grondwater 
Om een representatief grondwatermonster te verkrijgen is de peilbuis, na plaatsing en voor 
monstername, grondig (3 maal de inhoud van het peilfilter) afgepompt. Voorafgaand aan de 
bemonstering is de grondwaterstand t.o.v. het maaiveld ingemeten. 
Grondwatermonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2002 en NEN-5744 (literatuur 11). 
Tijdens de monstername van het grondwater is in het veld de zuurgraad (pH) en de elektrische 
geleidbaarheid (EGV) bepaald. 
 
 
3.2  Resultaten van het veldonderzoek 
 
Bodemopbouw 
De boorprofielbeschrijvingen van alle verrichte boringen met bijbehorende zintuiglijke waarnemingen zijn 
grafisch uitgewerkt en opgenomen in bijlage 3. 
In tabel 3.1 is op basis van de waarnemingen de lokale bodemopbouw beschreven. 
  
tabel 3.1 lokale bodemopbouw 

bodemlaag  
m-mv 

hoofdbestanddeel toevoeging kleur 

0.0-0.7 
0.7-0.9 
0.9-1.3 
1.3-4.1 
4.1-4.6 
4.6-4.8 
4.8-5.1 

klei 
klei 
zand 
klei 
klei 
klei 
klei 

sterk zandig,  
venig 
zwak siltig 
zwak zandig 
venig 
zwak zandig 
venig 

bruin/grijs 
bruin/grijs 
donkerbruin 
grijs 
donkerbruin 
grijs 
bruin/grijs 

 
 
Veldmetingen grondwater 
De resultaten van de veldwaarnemingen van het grondwater zijn in tabel 3.2 weergegeven. 
 
tabel 3.2 veldwaarnemingen grondwater 

Peilbuis filtertraject 
m-mv 

grondwaterstand 
m-mv 

voorpompen 
liter 

pH 
 

EGV 
geleidingsvermogen 
µS/cm 

troebelheid 
(NTU) 

1 4.1-5.1 3.56 5 6.9 1.680 15 
In het genomen grondwatermonster is een hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke 
troebelheid verwacht wordt (≥10 NTU). De peilbuis heeft voldoende rusttijd gehad na plaatsing 
(minimaal een week). Ook is de peilbuis zorgvuldig en met een voldoende laag debiet afgepompt 
zodat de grondwaterstand in de peilbuis slechts gering is gedaald tijdens afpompen (< 50 cm). Daarom 
wordt aangenomen dat er geen sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens 
monsterneming, en dat de gemeten waarde voor troebelheid een natuurlijke oorzaak hebben (zwevende 
stoffen als lutum of silt in het grondwater). Zwevende delen kunnen leiden tot verhoogde meetwaarden in 
het grondwater als gevolg van matrixstoringen bij de analyse en ab- en adsorptie organische 
verbindingen en zware metalen aan deze zwevende delen 
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Zintuiglijke waarnemingen 
 
grond 
Het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op eventuele afwijkingen. 
De zintuiglijke waarnemingen zijn omschreven en grafisch weergegeven in bijlage 3.  
Op basis van zintuiglijke waarnemingen zijn in het opgeboorde materiaal geen bodemvreemde 
afwijkingen waargenomen welke duiden op een vorm van bodemverontreiniging. 
 
grondwater 
Het bemonsterde grondwater bevatte geen zintuiglijk waarneembare afwijkingen. 
 
asbest 
Tijdens de locatie-inspectie is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbest op het maaiveld, 
hierbij is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat het 
maaiveld deels is meest begroeid met gras wat de inspectie heeft belemmerd. 
 
Het opgeboorde monstermateriaal (grond) is zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van 
asbesthoudend materiaal. Op basis van zintuiglijke waarnemingen van het opgeboorde 
monstermateriaal is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen (indicatieve waarneming). 
Hierbij wordt opgemerkt dat in dit onderzoek handboringen zijn uitgevoerd met een 5 cm edelman boor 
de trefkans op het aantreffen van asbesthoudend materiaal (t.g.v. verdringing van materiaal) is kleiner 
dan bij het graven van inspectiegaten volgens NEN-5707+C1. Bij het graven van proefgaten of 
proefsleuven ontstaat een beter beeld van eventueel aanwezig bodemvreemd materiaal.  
Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem/puin geen 
onderdeel uitmaakt van het onderhavige onderzoek dat volgens NEN-5740+A1 is uitgevoerd. Het 
onderhavige onderzoek kan daarom geen uitspraak doen over de aan- of afwezigheid van asbest in de 
bodem op de onderhavige locatie. Opgemerkt dient te worden dat geen asbestanalyses van grond en/of 
puin e.d. hebben plaatsgevonden. Asbestanalyses maken geen deel uit van verkennend 
bodemonderzoek in het kader van de NEN-5740+A1. Tevens wordt opgemerkt dat de zintuiglijke 
beoordeling op asbest en de locatie-inspectie niet opgevat dient te worden als een onderzoek uitgevoerd 
op basis van NEN-5707+C1 (asbestonderzoek in grond) en/of NEN-5897+C1 (monsterneming en 
analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat). 
Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707+C1 / NEN-5897+C1 geeft meer zekerheid over de 
aanwezigheid van asbest in de bodem resp. puin. 
 
De chemische samenstelling van eventueel aanwezig verhardingsmateriaal is niet in dit onderzoek  
onderzocht.  
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4 CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK 
 
 
In dit hoofdstuk worden de uitvoering, het toetsingskader en de resultaten van de chemische analyses 
besproken. Vervolgens worden de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek geïnterpreteerd  
 
Het chemisch onderzoek van grond is uitgevoerd door het NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerde 
milieulaboratorium van SGS BV (certificaat L086).  
Alle analyses zijn geanalyseerd volgens het accreditatieschema AS3000 “laboratoriumanalyses voor
milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor SGS is geaccrediteerd en erken door het ministerie van
VROM. 
De conservering van grond- en grondwatermonsters is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001 
“conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsters”. 
 
 
4.1  Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderzoek 
 
grond 
Teneinde in het kader van het verkennend bodemonderzoek een indruk te krijgen van de algemene 
kwaliteit van de grond zijn de grondmonsters, welke tijdens het veldonderzoek zijn genomen, in het 
laboratorium met elkaar gemengd tot grondmengmonsters.  
Van het totaal aantal genomen grondmonsters op de locatie zijn drie grond(meng)monsters 
samengesteld en geanalyseerd.  
 
grondwater 
Uit de geplaatste peilbuis is een grondwatermonster genomen en geanalyseerd. 
In onderstaande tabel 4.1 wordt de samenstelling van de grondmengmonsters, grondwatermonsters, de 
monsternamediepte en de uitgevoerde analyses weergegeven. 
 
tabel 4.1 Analyse-schema 
 
Monstercode  boringnummer(s) diepte (m-mv) zintuiglijke  analysepakket  

           waarnemingen  
 
grond 
1 (MM1)   1+3 t/m 7+9+10 0.0-0.5 m-mv  -  NEN-grond

(*)
+AS3000 

2 (MM2)   2+8+11 t/m 16 0.0-0.5 m-mv  -  NEN-grond
(*)

+AS3000 
3 (MM3)   1+2+3+4  1.1-2.0 m-mv  -  NEN-grond

(*)
+AS3000 

 

grondwater 
1 (peilbuis)  1   4.1-51 m-mv  -  NEN-grondwater

(**) 

  
verklaring van de gebruikte afkortingen en codes:

(1)
 

* NEN-grond  = Standaard Pakket Grond omvat AS3000 voorbehandeling, 9 zware metalen, 
      PAK (10-VROM), minerale olie (GC), PBC’s, droge stof, organische stof en 
      lutum; 
**NEN-water  = Standaard Pakket Grondwater omvat AS3000 voorbehandeling zware metalen, 
      vluchtige aromaten (incl. naftaleen), chloorhoudende oplosmiddelen, 
      chloorbenzenen, minerale olie, styreen en bromoform; 
Zware metalen = barium (Ba)/cadmium (Cd)/Cobalt(Co)/koper (Cu)/lood (Pb)/nikkel (Ni)/zink   
                                          (Zn)/Molybdeen (Mo)/kwik(Hg); 
Vluchtige aromaten = Benzeen (B), Tolueen (T), Ethylbenzeen (E), Xylenen (X), Naftaleen (N)  
                                          Styreen (S) (BTEXNS); 
PCB   = Polychloorbifenylen; 
PAK   = Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen; 
VOH   = Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen.  
Bromoform  = Tribroommethaan 
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4.2  Toetsingscriteria grond en grondwater 
 
Om de kwaliteit van de bodem en de mate van verontreiniging te kunnen beoordelen, zijn de 
analyseresultaten van grondmonsters getoetst aan de geldende toetsingswaarden;  
1) de achtergrondwaarde (AW-2000) zoals opgenomen in bijlage B van “de Regeling 
 Bodemkwaliteit” (Staatscourant 22335, 02 november 2012) (literatuur 5) 
2)  de interventiewaarde zoals opgenomen in tabel 1 van “de Circulaire Bodemsanering”, 
 (Staatscourant 16675, 27 juni 2013) (literatuur 6) 
  
De toetsing van de meetresultaten is uitgevoerd middels BoToVa, de Bodem Toets Validatie Service van 
de overheid voor grond, grondwater en waterbodem. BoTova gaat uit van het wettelijk kader dat per 1 juli 
2013 van kracht is. 
In de BoToVa toetsing worden de meetwaarden gecorrigeerd/teruggerekend voor de “standaard bodem”
(humus=10% en lutum=25%). 
 
Generiek toetsingskader 
Voor de beoordeling van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters wordt gebruik 
gemaakt van de achtergrondwaarden grond zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit, de 
streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater zoals opgenomen in de 
Circulaire bodemsanering. 
 
Achtergrondwaarde (AW-2000): 
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft de kwaliteit weer die 'van nature' voorkomt in de bodem van 
natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door 
lokale verontreinigingsbronnen. 
De achtergrondwaarden zijn opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit en zijn gebaseerd 
op het onderzoek ‘Achtergrondwaarden 2000’. Hierin zijn gehalten vastgesteld van 
een groot aantal stoffen in bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland. 
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft het niveau aan waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit. 
Bij overschrijding van de achtergrondwaarde is er sprake van bodemverontreiniging. 
 
Tussenwaarde/bodemindex-waarde >0.5:; 
De gemiddelde waarde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde (S+I)/2, hierna te noemen 
'tussenwaarde'(T), wordt gehanteerd om aan te geven dat bij overschrijding de kans aanwezig is dat er 
sprake is van een ernstige verontreiniging, ofwel dat nader onderzoek noodzakelijk is.  
De tussenwaarde heeft geen wettelijke status maar is een indicatieniveau voor het uitvoeren van 
aanvullend onderzoek. De tussenwaarde geeft het concentratieniveau aan waarboven onder bepaalde 
omstandigheden risico’s voor mens en milieu aan de orde kunnen zijn. De tussenwaarde is zodoende
een indicatiewaarde voor nader onderzoek. 
Bij overschrijding van de T-waarde of bodemindex waarde (>0.5) dient aanvullend/nader 
bodemonderzoek in overweging genomen te worden. 
Een nader onderzoek wordt uitgevoerd indien er een vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstig 
geval van bodemverontreiniging. 
 
Interventiewaarde: 
De interventiewaarde (I) geeft aan dat bij overschrijding van deze waarde de functionele eigenschappen 
die de bodem heeft voor mens, plant en dier ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. 
Is er sprake van een ernstige bodemverontreiniging en wordt de interventiewaarde in meer dan  
25 m

3
 grond of 100 m

3 
grondwater (bodemvolume) overschreden, dan kan er noodzaak zijn tot sanering.  

De saneringsurgentie wordt bepaald door blootstellingsrisico's van mens, dier en plant en de 
verspreidingsrisico's van de betreffende stoffen (actuele risico’s). 
De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de volksgezondheid en het milieu (onderzoek 
RIVM). 
Bij de beoordeling van bodemverontreiniging aan de hand van de genoemde toetsingswaarden spelen 
nog een aantal aspecten een rol. Rekening dient te worden gehouden met het feit dat de mobiliteit van 
stoffen in de bodem en daardoor de verspreiding van stoffen afhankelijk is van diverse 
bodemkenmerken. Daarnaast speelt de bestemming en het gebruik van de locatie in de huidige situatie 
alsmede de toekomstige situatie, een grote rol bij de beoordeling van de risico's voor het milieu. 
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4.3  Analyseresultaten en interpretatie 
 
In deze paragraaf zijn de resultaten van de chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters, 
gerelateerd aan toetsingswaarden, weergegeven in tabelvorm. Na elke tabel worden de 
onderzoeksresultaten besproken.  
In bijlage 4 zijn van alle uitgevoerde analyses de analysecertificaten van SGS BV opgenomen. 
 
4.3.1 Milieuhygiënische kwaliteit grond 
 
boven- en ondergrond (0.0-2.0 m-mv) 
In tabel 4.2 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de 
toetsingswaarde. 
 
tabel 4.2: gemeten gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb  in het kader van WBB

(BoToVa toetsing T.12 versie 3.0.0 is uitgevoerd op 1 september 2018 om 19:05)

Monster ID GP18-20425.001 GP18-20425.002 GP18-20425.003

Klant Ref . 18-M8553 18-M8553 18-M8553

Bodemtraject (m-mv) 0.0-0.5 0.0-0.5 1.1-2.0

Bodemtype

Zintuiglijke w aarnemingen

BoToVa Monster Conclusie Voldoet aan AW Voldoet aan AW Voldoet aan AW

MaxBI:0,0 MaxBI:0,0 MaxBI:0,0

Parameter Toetsingsw aarden

Algemeen Eenheid AW TW IW BW 1 BTV 1 SGS 1 BW 2 BTV 2 SGS 2 BW 3 BTV 3 SGS 3

Korrelgroottefractie % 6,8 8,0 19

Droge stof % m/m 91 -- 93 -- 52 --

Organisch stof % 5,6 4,1 12

1. Metalen

barium (Ba) mg/kg – 87 -- 82 -- 81 --

cadmium (Cd) mg/kg 0,6 6,8 13 0,19 ≤AW 0,35 ≤AW 0,14 ≤AW

kobalt (Co) mg/kg 15 102,5 190 9,9 ≤AW 9,8 ≤AW 9,3 ≤AW

koper (Cu) mg/kg 40 115 190 11 ≤AW 14 ≤AW 9,0 ≤AW

kw ik (Hg) mg/kg 0,15 18,08 36 0,093 ≤AW 0,10 ≤AW 0,074 ≤AW

lood (Pb) mg/kg 50 290 530 22 ≤AW 23 ≤AW 16 ≤AW

molybdeen (Mo) mg/kg 1.5* 95,75 190 1,1 ≤AW 1,1 ≤AW 1,1 ≤AW

nikkel (Ni) mg/kg 35 67,5 100 23 ≤AW 23 ≤AW 22 ≤AW

zink (Zn) mg/kg 140 430 720 94 ≤AW 100 ≤AW 65 ≤AW

4. Polycyclis che ar om at is che koolw ater s tof fen (PAK’s )

naftaleen mg/kg – 0,035 0,035 0,029

fenantreen mg/kg – 0,10 0,035 0,029

antraceen mg/kg – 0,035 0,035 0,029

fluorantheen mg/kg – 0,12 0,035 0,029

chryseen mg/kg – 0,035 0,035 0,029

benzo(a)antraceen mg/kg – 0,035 0,035 0,029

benzo(a)pyreen mg/kg – 0,17 0,035 0,029

benzo(k)f luorantheen mg/kg – 0,090 0,035 0,029

indeno(1,2,3cd)pyreen mg/kg – 0,12 0,035 0,029

benzo(ghi)peryleen mg/kg – 0,12 0,035 0,029

PAK’s (som 10) mg/kg 1,5 20,75 40 0,86 ≤AW 0,35 ≤AW 0,29 ≤AW

5. Gechloreerde koolwaters toffen

e. overige gechloreerde koolwaterstoffen

PCB 28 ug/kg 1,3 1,7 0,58

PCB 52 ug/kg 1,3 1,7 0,58

PCB 101 ug/kg 1,3 1,7 0,58

PCB 118 ug/kg 1,3 1,7 0,58

PCB 138 ug/kg 1,3 1,7 1,1

PCB 153 ug/kg 1,3 1,7 0,58

PCB 180 ug/kg 1,3 1,7 0,58

PCB’s (som 7) ug/kg 20 510 1000 8,8 ≤AW 12 ≤AW 4,6 ≤AW

7. Overige stoffen

minerale olie mg/kg 190 2595 5000 25 ≤AW 34 ≤AW 23 ≤AW

MonsterID Monsterom schrijving

GP18-20425.001 MM1: MM1, 01: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50

GP18-20425.002 MM2: MM2, 02: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50, 16: 0-50, 08: 0-50

GP18-20425.003 MM3: MM3, 01: 130-150, 01: 150-200, 02: 110-160, 03: 120-150, 03: 150-180, 04: 100-150

Legenda's

AW: Achtergrondw aarde;    TW: Tussenw aarde;    IW: Interventiew aarde

BW n: Botova Berekende Waarde;    BTV n: Botova conclusie;    SGS n: SGS toevoeging

--: Geen toetsoordeel mogelijk; ≤AW: <= Achtergrondw aarde

Additionele Info

Als de BW w aarde in groen is af gedrukt betreft dit een w aarde kleiner dan de officiele rapportage grens

SGS n bevat de BodemIndex, BI = (BW-AW)/(IW-AW). Als AW=IW: #DIV/0  
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interpretatie onderzoeksresultaten grond 

 
bovengrond (0.0-0.5 m-mv) 
Bovengrondmengmonster MM1 (boring 1+3 t/m 7+9+10) bevat geen van de onderzochte stoffen 
verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 
Bovengrondmengmonster MM2 (boring 2+8+11 t/m 16) bevat geen van de onderzochte stoffen 
verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 
ondergrond (1.1-2.0 m-mv) 
Ondergrondmengmonster MM3 (boring 1+2+3+4) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. 
de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Opmerking: 
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de 
Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter vanuit worden gegaan 
dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000). 

 
Op basis van de circulaire bodemsanering 2009 zijn de toetsingswaarden voor barium (zware metalen) tijdelijk 
ingetrokken. Indien er op een locatie sprake is van een antropogene bron kan het gemeten gehalte barium 
indicatief worden getoetst aan de voormalige interventiewaarde. 
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4.3.2  Milieuhygiënische kwaliteit grondwater 
 
In de tabel 4.3 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de 
toetsingswaarde. 
 
tabel 4.3 gemeten gehaltes (µg/l) in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Beoordeling kw aliteit van grondwater volgens Wbb  in het kader van WBB

(BoToVa toetsing T.13 versie 2.0.0 is uitgevoerd op 1 september 2018 om 19:06)

Monster ID GP18-22255.001

Klant Ref. 18-M8553

Peilbuis (f ilterstelling) 4.1-5.1

Ec-veld en pH-veld

grondw aterstand

BoToVa Monster Conclusie Overschrijding SW

MaxBI:0,9

Parameter Toetsingsw aarden

1. Metalen Eenheid SW TW IW BW 1 BTV 1 SGS 1

barium (Ba) ug/l 50 337,5 625 560 >SW 0,9

cadmium (Cd) ug/l 0,4 3,2 6 0,14 ≤SW

kobalt (Co) ug/l 20 60 100 1,4 ≤SW

koper (Cu) ug/l 15 45 75 1,4 ≤SW

kw ik (Hg) ug/l 0,05 0,175 0,3 0,035 ≤SW

lood (Pb) ug/l 15 45 75 1,4 ≤SW

molybdeen (Mo) ug/l 5 152,5 300 1,4 ≤SW

nikkel (Ni) ug/l 15 45 75 2,1 ≤SW

zink (Zn) ug/l 65 432,5 800 17 ≤SW

3. Arom atische s toffen

benzeen ug/l 0,2 15,1 30 0,14 ≤SW

ethylbenzeen ug/l 4 77 150 0,14 ≤SW

tolueen ug/l 7 503,5 1000 0,14 ≤SW

1,2-xyleen ug/l 0,070

som 1,3- en 1,4-xyleen ug/l 0,14

xylenen (som) ug/l 0,2 35,1 70 0,21 ≤SW

styreen (vinylbenzeen) ug/l 6 153 300 0,14 ≤SW

isopropylbenzeen (cumeen) ug/l 0,21 --

aromatische oplosmiddelen (som) ug/l [150] 0,98 --

4. Polycyclis che arom at is che k oolw aters tof fen (PAK’s )

naftaleen ug/l 0,01 35,005 70 0,014 ≤SW

PAK’s (som 10) DIMSLS 1 0,00020 (para!)

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

a. (vluchtige) chloorkoolw aterstoffen

monochlooretheen (vinylchloride) ug/l 0,01 2,505 5 0,14 ≤SW

dichloormethaan ug/l 0,01 500,005 1000 0,14 ≤SW

1,1-dichloorethaan ug/l 7 453,5 900 0,14 ≤SW

1,2-dichloorethaan ug/l 7 203,5 400 0,14 ≤SW

1,1-dichlooretheen ug/l 0,01 5,005 10 0,070 ≤SW

cis-1,2-dichlooretheen ug/l 0,070

trans-1,2-dichlooretheen ug/l 0,070

1,2-dichlooretheen (som) ug/l 0,01 10,005 20 0,14 ≤SW

1,1-dichloorpropaan ug/l 0,14

1,2-dichloorpropaan ug/l 0,14

1,3-dichloorpropaan ug/l 0,14

dichloorpropanen (som) ug/l 0,8 40,4 80 0,42 ≤SW

trichloormethaan (chloroform) ug/l 6 203 400 0,14 ≤SW

1,1,1-trichloorethaan ug/l 0,01 150,005 300 0,070 ≤SW

1,1,2-trichloorethaan ug/l 0,01 65,005 130 0,070 ≤SW

trichlooretheen (Tri) ug/l 24 262 500 0,14 ≤SW

tetrachloormethaan (Tetra) ug/l 0,01 5,005 10 0,070 ≤SW

tetrachlooretheen (Per) ug/l 0,01 20,005 40 0,070 ≤SW

7. Overige s toffen

minerale olie ug/l 50 325 600 35 ≤SW

tribroommethaan (bromoform) ug/l – 315 630 0,14 -- 0,0

MonsterID Monsterom schrijving

GP18-22255.001 Pb 1: Pb 1, 01-1: 409-509

Legenda's

SW: Streefw aarde;    TW: Tussenw aarde;    IW: Interventiew aarde

BW n: Botova Berekende Waarde;    BTV n: Botova conclusie;    SGS n: SGS toevoeging

--: Geen toetsoordeel mogelijk; >SW: > Streefw aarde; ≤SW: <= Streefw aarde

para!: Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie

Additionele  Info

Als de BW w aarde in groen is afgedrukt betreft dit een w aarde kleiner dan de of ficiele rapportage grens

SGS n bevat de BodemIndex, BI = (BW-AW)/(IW-AW). Als AW=IW: #DIV/0

Als w aarde in kolom IW is afgedrukt met [] dan betreft dit een indicatief  niveau voor ernstige verontreiniging  
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interpretatie resultaten grondwater 
 
peilbuis 1 (4.1-5.1 m-mv) 
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de 
tussenwaarde en bodemindex-waarde (>0.5). 
 
Het verhoogd gemeten gehalte barium (zware metalen) in het grondwater t.p.v. peilbuis 1 overschrijdt de 
tussenwaarde en bodemindex waarde (>0.5) (waarde voor nader onderzoek). 
Het matig verhoogd gemeten gehalte barium (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van peilbuis 
1 is niet direct te relateren aan het bekende bodemgebruik van de locatie. Daarnaast is er voor zover 
bekend geen aanwijsbare bron aanwezig. Er is op basis van de bekende gegevens geen reden te 
verwachten dat het verhoogd gehalte barium (zware metalen) te relateren is aan historische 
bedrijfsactiviteiten of de aanwezigheid van bodemvreemd materiaal in de ondergrond. 
Er is geen informatie bekend omtrent een evt. grootschalige diffuse bodemverontreiniging in de 
omgeving.  
Er is op voorhand geen directe reden om aan te nemen dat het verhoogd gemeten gehalte barium  
(zware metalen) in het grondwater in dit geval veroorzaakt wordt door bodemchemische processen. 
Gezien de vrij neutrale zuurgraad van het grondwater is er geen sprake van verzuring. Mobilisatie van 
metalen is niet direct te verwachten. 
Vooralsnog is er geen aanleiding te verwachten dat er in dit geval sprake is van een verontreinigingbron. 
Naar verwachting is er sprake van een onvoldoende hersteld evenwicht tussen grond en grondwater ten 
tijde van de grondwaterbemonstering. 
 
Ten aanzien van het voorkomen van verhoogde gehaltes zware metalen in het freatisch grondwater kan 
worden opgemerkt dat dergelijke verhoogde gehaltes op tal van onverdachte locaties in Nederland 
regelmatig voorkomen. De gehaltes worden vaak in verhoogde mate aangetoond zonder dat daarbij 
sprake is van een verontreinigingsbron. De verhoogde gehaltes zware metalen kunnen o.a. worden 
veroorzaakt door wisselende milieuomstandigheden in de bodem alsmede door diverse 
bodemprocessen. Zo kan het onvoldoende herstelde evenwicht tussen grond en grondwater ten tijde 
van de bemonstering een mogelijke oorzaak zijn van het verhoogd voorkomen van zware metalen. 
Deels kunnen zware metalen van nature, door uitloging uit sedimenten, afhankelijk van het 
redoxpotentiaal, in verhoogde mate in het grondwater voorkomen, het betreft in deze gevallen natuurlijk 
verhoogde achtergrondwaarden. 
 
De overige onderzochte stoffen zijn in het grondwater t.p.v. peilbuis 1 niet verhoogd gemeten t.o.v. de 
streefwaarde en/of detectiewaarde. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Opmerking: 
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de 
Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter van uit worden gegaan 
dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000), e.e.a. geldt voor de gecorrigeerde som 1,2-dichlooretheen, 
gecorrigeerde som dichloorpropaan en som xylenen. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
 
Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend milieukundig bodemonderzoek worden de 
volgende conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. 
 
grond 
Op basis van zintuiglijke waarnemingen is in het opgeboorde materiaal geen asbestverdacht materiaal 
waargenomen (indicatieve waarneming). 
 
bovengrond (0.0-0.5 m-mv) 
Bovengrondmengmonster MM1 (boring 1+3 t/m 7+9+10) bevat geen van de onderzochte stoffen 
verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
Bovengrondmengmonster MM2 (boring 2+8+11 t/m 16) bevat geen van de onderzochte stoffen 
verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 
ondergrond (1.1-2.0 m-mv) 
Ondergrondmengmonster MM3 (boring 1+2+3+4) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. 
de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 

grondwater 
peilbuis 1 (4.1-5.1 m-mv) 
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de 
tussenwaarde en bodemindex-waarde (>0.5). 
 
Het verhoogd gemeten gehalte barium (zware metalen) in het grondwater t.p.v. peilbuis 1 overschrijdt de 
tussenwaarde en bodemindex waarde (>0.5) (waarde voor nader onderzoek) en geeft  daardoor 
aanleiding tot het instellen van aanvullend onderzoek. 
Het matig verhoogd gemeten gehalte barium (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van peilbuis 
1 hangt naar verwachting op voorhand niet samen met een locatiespecifieke verontreiniging.  Ter 
verificatie hiervan wordt geadviseerd het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 opnieuw te bemonsteren 
en te analyseren op het gehalte barium (zware metalen). 
 
 
toetsing hypothese 
Op basis van de vooraf in paragraaf 2.4 gestelde hypothese is de onderzoekslocatie in eerste aanleg als 
milieuhygiënisch onverdacht aangemerkt. 
 
Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de locatie niet geheel vrij is 
van bodemverontreiniging.  
 
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat o.a. een verhoogd gehalte barium t.o.v. de  
tussenwaarde/bodemindex-waarde (>0.5), aanvullend onderzoek in de vorm van een herbemonstering 
en heranalyse van het grondwater wordt in dit geval aanbevolen. 
Voor het overige bevat de grond en het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie geen 
verhoogde gehalten t.o.v. de achtergrondwaarde resp. de streefwaarde.  
 
Opgemerkt wordt dat de conclusies betrekking hebben op de chemische gesteldheid van de 
bodem (excl. asbest).  Een asbestonderzoek in grond  of puin conform de NEN 5707+C1 resp. NEN 
5897+C1 maakt geen onderdeel uit van de scope van onderhavig onderzoek.  
Op basis van dit onderzoek dat volgens NEN-5740+A1 is uitgevoerd kan geen uitspraak worden gedaan 
omtrent de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in de bodem of puin. 
Indien een formele uitspraak over het voorkomen van asbest in de bodem gewenst is dient een 
asbestonderzoek uit gevoerd te worden conform de NEN 5707+C1 of NEN 5897. 
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Afwijkingen t.o.v. normen en protocollen 
Er hebben bij de uitvoering van veldwerkzaamheden geen afwijkingen plaatsgevonden t.o.v. de 
geldende protocollen BRL SIKB 2001 en 2002. 
 
Er hebben bij de uitvoering van analysewerkzaamheden geen afwijkingen plaatsgevonden t.o.v. de 
geldende protocollen AS3000 en/of overige geldende analysemethoden. 
 
 
Aanbevelingen 
 
●1) 
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat o.a. een matig verhoogd gehalte barium (zware metalen) 
en geeft op basis hiervan aanleiding tot aanvullend onderzoek.  
Geadviseerd wordt bij de gemeente Noordoostpolder na te gaan of dergelijk verhoogde gehalten barium 
(zware metalen) in het grondwater in de omgeving vaker worden gemeten, dit mogelijk als gevolg van 
een natuurlijke achtergrondwaarde. Indien dit niet het geval is wordt aanbevolen, ter verificatie van het 
gemeten gehalte barium, een herbemonstering en heranalyse van het grondwater uit te voeren. 
 
●2) 
Indien de grond ontgraven gaat worden, bijvoorbeeld ten behoeve van bouwwerkzaamheden, is het 
Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Middels het Besluit is het mogelijk om door het lokaal bevoegd 
gezag lokale maximale bodemgebruikswaarden vast te stellen, of om deze bodemgebruikswaarden te 
conformeren aan de maximale waarden uit het (landelijke) generieke model. 
 
Indien grond van het eigen terrein moet worden afgevoerd zal deze verwerkt dienen te worden conform 
de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit. De mogelijkheden hiertoe kunnen worden vastgesteld na 
overleg met de betrokken overheidsinstanties. 
 
Volledige duidelijkheid omtrent de bodemkwaliteitsklasse van vrijkomende grond wordt pas verkregen op 
basis van een partijkeuring conform het Besluit Bodemkwaliteit. 
Opgemerkt dient te worden dat de vertaalslag van verkennend bodemonderzoek naar hergebruik van 
grond volgens het Besluit Bodemkwaliteit, veelal, niet mogelijk is. In de meeste gevallen zijn aanvullende 
gegevens noodzakelijk, het bevoegd gezag (de gemeente waarin de grond wordt toegepast) kan hier 
uitsluitsel over geven.  
Indien het noodzakelijk is dat er grond afgevoerd moet worden van de locatie zal er een melding 
grondverzet gedaan moeten worden via het landelijk meldpunt: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.  
 
Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in hoeverre de 
grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt. 
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Algemeen/opmerkingen/betrouwbaarheid/uitsluitingen 
Het onderhavige onderzoek heeft betrekking gehad op de locatie gelegen aan de Nimrodstraat perceel 
sectie EX nrs. 2 en 354 (ged.) te Tollebeek (zie bijlage 2). Op basis van het onderhavige onderzoek kan 
alleen een uitspraak worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van het onderzochte terreindeel, zie 
bijlage 2. 
Op basis van het onderhavige onderzoek kan geen uitspraak worden gedaan: omtrent de bodemkwaliteit 
van niet onderzochte terreindelen, de bodemkwaliteit van niet bekende verdachte terreindelen, de 
bodemkwaliteit onder gebouwen en/of gesloten verharding, de bodemkwaliteit van niet verkende 
bodemlagen, de milieuhygiënische kwaliteit van het diepere grondwater etc.  
Daarnaast kan op basis van dit onderzoek geen uitspraak worden gedaan omtrent de eventuele 
aanwezigheid van asbest in de bodem/puin. Indien echter een formele uitspraak over het voorkomen van 
asbest in de bodem gewenst is dient een asbestonderzoek uit gevoerd te worden conform de NEN 
5707+C1 of NEN 5897+C1. Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707+C1 / NEN-5897+C1 geeft 
meer zekerheid over de aanwezigheid van asbest in de bodem resp. puin. 
 
In algemene zin wordt opgemerkt dat bij analyse van mengmonsters de gehalten in de individuele 
deelmonsters van een mengmonster zowel hoger als lager kunnen zijn dan de aangetoonde gehalten in 
het betreffende mengmonster. Er kan in gevallen waarbij sprake is van ruime overschrijdingen van de 
achtergrondwaarde, gemeten in een mengmonster, niet worden uitgesloten dat individuele deelmonsters 
gehalten boven de tussen- of interventiewaarde bevatten. 
 
T.a.v. historische (bodem) informatie van de locatie wordt opgemerkt dat de geraadpleegde bronnen niet 
altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is  
Sigma Bouw & Milieu afhankelijk van deze bronnen, waardoor Sigma Bouw & Milieu niet kan instaan 
voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. Het kan voorkomen dat niet 
alle bronnen zijn geraadpleegd, doordat ze niet voorhanden waren. Hierdoor kan informatie ontbreken. 
Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde 
regelgeving en methoden. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het, 
conform de geldende richtlijnen, steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem d.m.v. een 
representatief geacht aantal monsters, waardoor het, op basis van de resultaten van een 
bodemonderzoek, onmogelijk is om garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit. 
Een verkennend bodemonderzoek geeft nooit volledige zekerheid omtrent de toestand van de bodem ter 
plaatse van een locatie. Het onderzoek dient geïnterpreteerd worden als een inschatting van de 
verontreinigingssituatie op een bepaald moment. Het is echter op basis van dit onderzoek nooit uit te 
sluiten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voorkomen. Het kan op basis van dit onderzoek niet 
uitgesloten worden dat zich op de locatie verontreiniging bevindt welke in dit onderzoek niet is 
aangetroffen/ontdekt.  
Het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is dan ook indicatief en een momentopname. De 
resultaten van het onderzoek kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt.  
Eventuele toekomstige activiteiten, calamiteiten, sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en/of aanvoer 
van grond van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Tijdens werkzaamheden in de 
bodem dient men alert te blijven op waarneembare bijzonderheden, die kunnen duiden op eventuele 
verontreinigingen 
Het onderzoek is gebaseerd op informatie van derden en het verrichten van een beperkt aantal boringen 
en analyses, conform de geldende richtlijnen. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle informatie is 
verkregen, dan wel dat niet alle afwijkingen in de bodem zijn geconstateerd. 
Sigma Bouw & Milieu aanvaardt derhalve op generlei wijze aansprakelijkheid voor de gevolgen/schade 
dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade welke voortvloeien uit beslissingen welke 
worden genomen op basis van de onderzoeksresultaten van het onderhavige onderzoek als in de 
praktijk blijkt dat de verontreinigingssituatie anders is dan in dit onderzoek vermeld.  
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situat ie tekening

onderzoek Nim rodst raat  se ct ie  EX nr.  2  e n 3 5 4  (ge d.)  te  Tollebeek

projectcode 1 8-M 8 55 3

datum 0 3-0 9-2 0 18

paraaf

schaal 1 :1 .00 0

 

peilbu is

boring < 0.5m

boring < 1m

boring < 1.5m

boring < 2m

boring # 2m

inspect iegat

sleuf

slib

depot

overigen



bodem profielen BIJLAGE 3  BOORPROFIELEN

onderzoek Nim rodst raat  sect ie  EX nr .  2  en 35 4  (ge d.)  t e  Tollebe ek

projectcode 1 8 -M 8 5 5 3

datum 0 3 -0 9 -2 0 1 8

getekend conform NEN 51 0 4

pagina 1  va n 7

01 gras, maaiveld

type grondboring
datum 31-0 7-2018

boormeester A.van Wuyhuyse

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0
klei, sterk zandig, neutraal  bruin, 
g rijs, zwak schelpen, edelman

-70
klei, sterk zandig, donker grijs, bruin, 
resten veen, edelman

-110
zand, m atig fijn, zwak sil t ig, neutraal 
g rijs, edelm an

-130
klei, zwak silt ig, donker bruin, matig 
veen, edelm an

-260
klei, zwak silt ig, neutraal grijs, 
edelman

-310
klei, zwak silt ig, donker bruin, matig 
veen, edelm an

-340
klei, zwak silt ig, neutraal grijs, 
edelman

-409
veen, zwak zandig, donker bruin, 
edelman

-459
klei, zwak silt ig, neutraal bruin, grijs, 
edelman

-480
veen, zwak zandig, donker bruin, 
edelman

1

2

3

4

1

409

509
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onderzoek Nim rodst raat  sect ie  EX nr .  2  en 35 4  (ge d.)  t e  Tollebe ek

projectcode 1 8 -M 8 5 5 3

datum 0 3 -0 9 -2 0 1 8

getekend conform NEN 51 0 4
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02 gras, maaiveld

type grondboring
datum 31-0 7-2018

boormeester A.van Wuyhuyse

0

50

100

150

200

0
klei, sterk zandig, neutraal  bruin, 
g rijs, zwak schelpen, edelman

-80
klei, sterk zandig, neutraal  grijs, 
edelman

-110
klei, zwak silt ig, donker bruin, matig 
veen, edelm an

-160
klei, zwak silt ig, neutraal grijs, 
edelman

1

2

3

4

03 gras, maaiveld

type grondboring
datum 31-0 7-2018

boormeester A.van Wuyhuyse

0

50

100

150

200

0
klei, sterk zandig, neutraal  bruin, 
g rijs, zwak schelpen, edelman

-70
klei, matig zandig, neutraal grijs, 
edelman

-120
klei, zwak silt ig, donker bruin, grijs, 
mat ig veen, edelman

-180
zand, m atig fijn, zwak sil t ig, neutraal 
g rijs, edelm an

-190
veen, zwak zandig, donker bruin, 
edelman

1

2

3

4
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onderzoek Nim rodst raat  sect ie  EX nr .  2  en 35 4  (ge d.)  t e  Tollebe ek

projectcode 1 8 -M 8 5 5 3

datum 0 3 -0 9 -2 0 1 8

getekend conform NEN 51 0 4
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04 bosgrond, maaiveld

type grondboring
datum 31-0 7-2018

boormeester A.van Wuyhuyse

0

50

100

150

200

0
klei, sterk zandig, neutraal  bruin, 
g rijs, edelm an

-90
klei, zwak silt ig, donker bruin, matig 
veen, edelm an

-160
klei, zwak silt ig, neutraal grijs, 
edelman

1

2

3

4

05 , maaiveld

type grondboring
datum 31-0 7-2018

boormeester A.van Wuyhuyse

0

50

0
klei, sterk zandig, neutraal  bruin, 
g rijs, edelm an1

0 6 , maaiveld

type grondboring
datum 31-0 7-2018

boormeester A.van Wuyhuyse

0

50

0
klei, sterk zandig, neutraal  bruin, 
g rijs, edelm an1

07 , maaiveld

type grondboring
datum 31-0 7-2018

boormeester A.van Wuyhuyse

0

50

0
klei, sterk zandig, neutraal  bruin, 
g rijs, edelm an1
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0 8 , maaiveld

type grondboring
datum 31-0 7-2018

boormeester A.van Wuyhuyse

0

50

0
klei, sterk zandig, neutraal  bruin, 
g rijs, edelm an1

0 9 gras, maaiveld

type grondboring
datum 31-0 7-2018

boormeester A.van Wuyhuyse

0

50

0
klei, sterk zandig, neutraal  bruin, 
g rijs, edelm an1

10 gras, maaiveld

type grondboring
datum 31-0 7-2018

boormeester A.van Wuyhuyse

0

50

0
klei, sterk zandig, neutraal  bruin, 
g rijs, edelm an1

11 , maaiveld

type grondboring
datum 31-0 7-2018

boormeester A.van Wuyhuyse

0

50

0
klei, sterk zandig, neutraal  bruin, 
g rijs, edelm an1
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12 , maaiveld

type grondboring
datum 31-0 7-2018

boormeester A.van Wuyhuyse

0

50

0
klei, sterk zandig, neutraal  bruin, 
g rijs, edelm an1

13 gras, maaiveld

type grondboring
datum 31-0 7-2018

boormeester A.van Wuyhuyse

0

50

0
klei, sterk zandig, neutraal  bruin, 
g rijs, edelm an1

14 gras, maaiveld

type grondboring
datum 31-0 7-2018

boormeester A.van Wuyhuyse

0

50

0
klei, sterk zandig, neutraal  bruin, 
g rijs, edelm an1

15 gras, maaiveld

type grondboring
datum 31-0 7-2018

boormeester A.van Wuyhuyse

0

50

0
klei, sterk zandig, neutraal  bruin, 
g rijs, edelm an1
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onderzoek Nim rodst raat  sect ie  EX nr .  2  en 35 4  (ge d.)  t e  Tollebe ek

projectcode 1 8 -M 8 5 5 3
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1 6 gras, maaiveld

type grondboring
datum 31-0 7-2018

boormeester A.van Wuyhuyse

0

50

0
klei, sterk zandig, neutraal  bruin, 
g rijs, edelm an1



nummer

f ilt ert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodemlaag

bodemlaag

bodemm onster, geroerd

bodemm 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

Bodemvreem 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 V AN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

mat ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  f ijn (63-105 um)
zf =  zeer f ijn (105-150 um )
mf =  mat ig f ijn (150-210 um)
mg =  mat ig grof (210-300 um)
zg =  zeer grof (300-420 um)
ug =  uiterst  grof (420-2000 um)

GRADATIE GRIND

f  =  f ijn (2-5.6 mm)
mg =  mat ig grof (5.6-16 mm)
zg =  zeer grof (16-63 mm )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  Photo Ionisat ie Detector
bv =  bodemvocht
ow =  olie op water
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ANALYSERAPPORT

GP18-20425

LABORATORIUM

Laboratorium

Laboratorium manager

Adres

Telefoon

Fax

Email

SGS referentie

Gerapporteerd

+31 (0) 88 214 62 00

+31 (0) 88 214 62 99

nl.envi.cs@sgs.com

08-08-2018

Spoorstraat 12

Postbus 78

4430 AB 's-Gravenpolder

GP18-20425

Aanvraag Ontvangen 01-08-2018

KLANT

Klant

Adres

Telefoon

Fax

Email

Project

Klant Ref

Contactpersoon Dhr. A. van Wuijkhuijse

Sigma Bouw en Milieu

Standard Project

18-M8553

Phileas Foggstraat 153

7825AW Emmen Nederland

06 47032632

alexander@sigma-bm.nl

Rudi Herman

Environment, Health and Safety

SGS Belgium NV

ADDITIONELE OPDRACHT INFO

Monsternameverslag aanwezig Niet aanwezig

Klant opdracht omschrijving Nimrodstraat sectie EX nr. 2 en 354 (ged.) te Tollebeek

MONSTER IDENTIFICATIE

GP18-20425.001 MM1: MM1, 01: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50

GP18-20425.002 MM2: MM2, 02: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50, 16: 0-50, 08: 0-50

GP18-20425.003 MM3: MM3, 01: 130-150, 01: 150-200, 02: 110-160, 03: 120-150, 03: 150-180, 04: 100-150

OPMERKINGEN

Het laboratorium is erkend voor het uitvoeren van analyses zoals genoemd in SIKB-protocollen 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3110, 3120, 3130,

3140 en 3150.

De analyses gemarkeerd met een Q zijn ISO17025 geaccrediteerd (BELAC 005-TEST)

De analyses gemarkeerd met een (A) zijn uitgevoerd op de SGS locatie: Polderdijkweg 16 te Antwerpen.

Het laboratorium beschikt over een erkenning voor de met een E gemarkeerde analyses.

HANDTEKENINGEN

Rudi Herman

Lab Operations Manager

ISO17025 (BELAC 005-TEST)

Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle opdrachten en documenten uitgevoerd en uitgegeven op basis van onze algemene voorwaarden. Op eenvoudig verzoek worden deze voorwaarden opnieuw aan

u toegezonden. De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings-en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden. Elke houder van dit document dient te weten dat de

informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van SGS op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. SGS is enkel aansprakelijk ten

aanzien van haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortspruitend uit de handelsdocumenten.

Elke niet toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.

Prestatiekenmerken van geaccrediteerde verrichtingen zijn opvraagbaar. In de bijlage is informatie vermeld over de houdbaarheid en conserveringsaspecten van de aangeleverde monsters. Toelichting op

analyseresultaten gemarkeerd met een "*" treft u ook aan in deze bijlage. De rapportages van eventuele externe uitbestedingen zijn bijgevoegd aan dit rapport.
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ANALYSERAPPORT

GP18-20425

Monsternummer GP18-20425.001 GP18-20425.002 GP18-20425.003

Matrix Grond Grond Grond

Bemonsteringsdiepte

Bemonsterd door OPDRG OPDRG OPDRG

Bemonsteringsdatum 31-07-2018 31-07-2018 31-07-2018

Bemonsteringsplaats

Ontvangstdatum Monster 02-08-2018 02-08-2018 02-08-2018

Parameter Eenheid RG Resultaat Resultaat Resultaat

Analyse conform AS3000 [AS3000]

-- X X XQ Analyse conform AS3000

-- N.v.t. N.v.t. N.v.t.Beschrijving niet maalbare artefacten

-g 0 0 0Massa niet maalbare artefacten

Kwik niet vluchtig als Hg [Conform NEN 6961 Analyse NEN-ISO 16772] (A)

0.050mg/kg ds 0.072 0.079 0.070Q Kwik

Organische stof [Conform NEN 5754]

0.50gew % ds 5.6 4.1 12Organische stof

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

20mg/kg ds 36 37 65Q Barium

0.20mg/kg ds <0.20 0.24 <0.20Q Cadmium

3.0mg/kg ds 4.3 4.6 7.6Q Cobalt

5.0mg/kg ds 6.8 8.6 8.4Q Koper

10mg/kg ds 16 17 15Q Lood

1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Q Molybdeen

4.0mg/kg ds 11 12 18Q Nikkel

20mg/kg ds 53 57 58Q Zink

Lutum [Conform NEN 5753]

0.70gew % ds 6.8 8.0 19< 2 µm

Droge stof [Conform NEN-EN 15934 methode A]

-gew % 91.0 93.1 52.2Q Droge stof

Minerale olie Fracties [Conservering SIKB3001 Analyse AS3010 pb.7]

5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Fractie C-10 - C-12

5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Fractie C-12 - C-22

5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 11Fractie C-22 - C-30

5.0mg/kg ds <5.0 5.0 14Fractie C-30 - C-40

20mg/kg ds <20 <20 28Q Minerale olie (GC)

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

0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Q Naftaleen V

0.050mg/kg ds 0.10 <0.050 <0.050Q Fenantreen V

0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Q Antraceen V

0.050mg/kg ds 0.12 <0.050 <0.050Q Fluoranteen V

0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Q Benzo[a]antraceen V

0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Q Chryseen V

0.050mg/kg ds 0.090 <0.050 <0.050Q Benzo[k]fluoranteen V

0.050mg/kg ds 0.17 <0.050 <0.050Q Benzo[a]pyreen V

0.050mg/kg ds 0.12 <0.050 <0.050Q Benzo[ghi]peryleen V

0.050mg/kg ds 0.12 <0.050 <0.050Q Indeno[123cd]pyreen V

PCB's [Conservering SIKB3001 Analyse AS3010 pb.8]

0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Q PCB nr. 28 (6)

0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Q PCB nr. 52 (6)

0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Q PCB nr.101 (6)

0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Q PCB nr.118

0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 0.0013Q PCB nr.138 (6)
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ANALYSERAPPORT

GP18-20425

Monsternummer GP18-20425.001 GP18-20425.002 GP18-20425.003

Matrix Grond Grond Grond

Bemonsteringsdiepte

Bemonsterd door OPDRG OPDRG OPDRG

Bemonsteringsdatum 31-07-2018 31-07-2018 31-07-2018

Bemonsteringsplaats

Ontvangstdatum Monster 02-08-2018 02-08-2018 02-08-2018

Parameter Eenheid RG Resultaat Resultaat Resultaat

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

0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Q PCB nr.153 (6)

0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Q PCB nr.180 (6)
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ANALYSERAPPORT

GP18-20425

BIJLAGE

HOUDBAARHEIDS- EN CONSERVERINGS OPMERKINGEN

Alle monsters zijn correct geconserveerd bij het laboratorium aangeleverd.

TECHNISCHE OPMERKINGEN

GP18-20425.003 - MM3: MM3, 01: 130-150, 01: 150-200, 02: 110-160, 03: 120-150, 03: 150-180, 04: 100-150:

PCB's, PCB no.138: Het gerapporteerde PCB-gehalte bij PCB 138 is de som van PCB 138 en PCB 163.
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Environment, Health and Safety Haven 407 Polderdijkweg 16 B-2030 Antwerpen
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ANALYSERAPPORT

GP18-22255

LABORATORIUM

Laboratorium

Laboratorium manager

Adres

Telefoon

Fax

Email

SGS referentie

Gerapporteerd

+31 (0) 88 214 62 00

+31 (0) 88 214 62 99

nl.envi.cs@sgs.com

27-08-2018

Spoorstraat 12

Postbus 78

4430 AB 's-Gravenpolder

GP18-22255

Aanvraag Ontvangen 21-08-2018

KLANT

Klant

Adres

Telefoon

Fax

Email

Project

Klant Ref

Contactpersoon Dhr. A. van Wuijkhuijse

Sigma Bouw en Milieu

Standard Project

18-M8553

Phileas Foggstraat 153

7825AW Emmen Nederland

06 47032632

alexander@sigma-bm.nl

Rudi Herman

Environment, Health and Safety

SGS Belgium NV

ADDITIONELE OPDRACHT INFO

Monsternameverslag aanwezig Niet aanwezig

Klant opdracht omschrijving Nimrodstraat sectie EX nr. 2 en 354 (ged.) te Tollebeek

MONSTER IDENTIFICATIE

GP18-22255.001 Pb 1: Pb 1, 01-1: 409-509

OPMERKINGEN

Het laboratorium is erkend voor het uitvoeren van analyses zoals genoemd in SIKB-protocollen 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3110, 3120, 3130,

3140 en 3150.

De analyses gemarkeerd met een Q zijn ISO17025 geaccrediteerd (BELAC 005-TEST)

De analyses gemarkeerd met een (A) zijn uitgevoerd op de SGS locatie: Polderdijkweg 16 te Antwerpen.

Het laboratorium beschikt over een erkenning voor de met een E gemarkeerde analyses.

HANDTEKENINGEN

Rudi Herman

Lab Operations Manager

ISO17025 (BELAC 005-TEST)

Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle opdrachten en documenten uitgevoerd en uitgegeven op basis van onze algemene voorwaarden. Op eenvoudig verzoek worden deze voorwaarden opnieuw aan

u toegezonden. De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings-en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden. Elke houder van dit document dient te weten dat de

informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van SGS op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. SGS is enkel aansprakelijk ten

aanzien van haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortspruitend uit de handelsdocumenten.

Elke niet toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.

Prestatiekenmerken van geaccrediteerde verrichtingen zijn opvraagbaar. In de bijlage is informatie vermeld over de houdbaarheid en conserveringsaspecten van de aangeleverde monsters. Toelichting op

analyseresultaten gemarkeerd met een "*" treft u ook aan in deze bijlage. De rapportages van eventuele externe uitbestedingen zijn bijgevoegd aan dit rapport.
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t +32 (0)3 545 86 71 f +32 (0)3 545 86 79 e be.environment@sgs.com

Environment, Health and Safety Haven 407 Polderdijkweg 16 B-2030 Antwerpen
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ANALYSERAPPORT

GP18-22255

Monsternummer GP18-22255.001

Matrix Grondwater

Bemonsteringsdiepte

Bemonsterd door OPDRG

Bemonsteringsdatum 21-08-2018

Bemonsteringsplaats

Ontvangstdatum Monster 22-08-2018

Parameter Eenheid RG Resultaat

Minerale Olie totaal [Conservering SIKB3001 Analyse NEN-EN-ISO 9377-2]

13µg/l <13Fractie C-10 - C-12

13µg/l <13Fractie C-12 - C-22

13µg/l <13Fractie C-22 - C-30

13µg/l <13Fractie C-30 - C-40

50µg/l <50Q Totaal C-10 - C-40

Metalen [Conform ISO 17294-2] (A)

0.20µg/l <0.20Q/E Cadmium

2.0µg/l <2.0Q Cobalt

2.0µg/l <2.0Q/E Lood

3.0µg/l <3.0Q/E Nikkel

Metalen [Conform NEN 6966] (A)

20µg/l 560Q Barium

2.0µg/l <2.0Q Koper

2.0µg/l <2.0Q Molybdeen

10µg/l 17Q Zink

Kwik [Conform ISO 12846] (A)

0.050µg/l <0.050Q Kwik

Vluchtige verbindingen [Conservering SIKB3001 Analyse AS-3130]

0.20µg/l <0.20Q Dichloormethaan

0.20µg/l <0.20Q 1,1-Dichloorethaan

0.20µg/l <0.20Q 1,2-Dichloorethaan

0.10µg/l <0.10Q 1,1-Dichlooretheen

0.10µg/l <0.10Q cis-1,2-Dichlooretheen

0.10µg/l <0.10Q trans-1,2-Dichlooretheen

0.20µg/l <0.20Q Trichloormethaan

0.10µg/l <0.10Q 1,1,1-Trichloorethaan

0.10µg/l <0.10Q 1,1,2-Trichloorethaan

0.10µg/l <0.10Q Tetrachloormethaan

0.20µg/l <0.20Q Trichlooretheen

0.10µg/l <0.10Q Tetrachlooretheen

0.20µg/l <0.20Q Benzeen

0.20µg/l <0.20Q Ethylbenzeen

0.20µg/l <0.20Q Styreen

0.20µg/l <0.20Q Tolueen

0.20µg/l <0.20Q m- + p-Xylenen

0.10µg/l <0.10Q o-Xyleen

0.20µg/l <0.20Q 1,1-Dichloorpropaan

0.20µg/l <0.20Q 1,2-Dichloorpropaan

0.20µg/l <0.20Q 1,3-Dichloorpropaan

0.20µg/l <0.20Q Tribroommethaan (Bromoform)

0.20µg/l <0.20Q Vinylchloride

0.30µg/l <0.30Cumeen

0.020µg/l <0.020Q Naftaleen
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ANALYSERAPPORT

GP18-22255

BIJLAGE

HOUDBAARHEIDS- EN CONSERVERINGS OPMERKINGEN

Alle monsters zijn correct geconserveerd bij het laboratorium aangeleverd.
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BIJLAGE 5   

 

Bedrijfshandboek SIGMA Bouw & Milieu Datum van uitgifte: 01-03-2013 
F-26 Verklaring onafhankelijkheid Pagina 1 van 1 Versie: 3 

 
 

 

Verklaring van onafhankelijkheid voor de kritische functie: 
 
 
“ veldwerk t.b.v. milieuhygiënisch bodemonderzoek”  
 
“ milieukundige begeleiding van bodemsanering (processturing / verificatie)”  
 
Hierbij verklaren de navolgend genoemde veldwerkers / milieukundig begeleiders het veldwerk / de 
processturing en/of de verificatie t.a.v. onderhavig onderzoek  conform de eisen van de BRL SIKB 
2000 / BRL SIKB 6000 te hebben uitgevoerd, onafhankelijk van de opdrachtgever en/of eigenaar 
(zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem / locatie). 
 
 
 
Naam geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers Handtekening geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers 
 
 
 
 
A.D.M. van Wuykhuyse    ..…………………………………………. 
 
 
 
 
……………………………………   ……………………………………………. 
 
 
Datum: 31-07-2018 





Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb  in het kader van WBB

(BoToVa toetsing T.13 versie 2.0.0 is uitgevoerd op 6 november 2018 om 19:16)

Monster ID GP18-25177.001

Klant Ref. 18-M8553

Peilbuis (filterstelling)

Ec-veld en pH-veld

grondwaterstand

BoToVa Monster Conclusie Overschrijding IW

MaxBI:1,0

Parameter Toetsingswaarden

1. Metalen Eenheid SW TW IW BW 1 BTV 1 SGS 1

barium (Ba) ug/l 50 337,5 625 640 >IW 1,0

MonsterID Monsteromschrijving

GP18-25177.001 Pb 1: Pb 1, 01-1: 409-509

Legenda's

SW: Streefwaarde;    TW: Tussenwaarde;    IW: Interventiewaarde

BW n: Botova Berekende Waarde;    BTV n: Botova conclusie;    SGS n: SGS toevoeging

>IW: > Interventiewaarde

Additionele Info

Als de BW waarde in groen is afgedrukt betreft dit een waarde kleiner dan de officiele rapportage grens

SGS n bevat de BodemIndex, BI = (BW-AW)/(IW-AW). Als AW=IW: #DIV/0
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ANALYSERAPPORT

GP18-25177

LABORATORIUM

Laboratorium

Laboratorium manager

Adres

Telefoon

Fax

Email

SGS referentie

Gerapporteerd

+31 (0) 88 214 62 00

+31 (0) 88 214 62 99

nl.envi.cs@sgs.com

27-09-2018

Spoorstraat 12

Postbus 78

4430 AB 's-Gravenpolder

GP18-25177

Aanvraag Ontvangen 20-09-2018

KLANT

Klant

Adres

Telefoon

Fax

Email

Project

Klant Ref

Contactpersoon Dhr. A. van Wuijkhuijse

Sigma Bouw en Milieu

Standard Project

18-M8553

Phileas Foggstraat 153

7825AW Emmen Nederland

06 47032632

alexander@sigma-bm.nl

Rudi Herman

Environment, Health and Safety

SGS Belgium NV

ADDITIONELE OPDRACHT INFO

Monsternameverslag aanwezig Niet aanwezig

Klant opdracht omschrijving Nimrodstraat sectie EX nr. 2 en 354 (ged.) te Tollebeek

MONSTER IDENTIFICATIE

GP18-25177.001 Pb 1: Pb 1, 01-1: 409-509

OPMERKINGEN

Het laboratorium is erkend voor het uitvoeren van analyses zoals genoemd in SIKB-protocollen 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3110, 3120, 3130,

3140 en 3150.

De analyses gemarkeerd met een Q zijn ISO17025 geaccrediteerd (BELAC 005-TEST)

De analyses gemarkeerd met een (A) zijn uitgevoerd op de SGS locatie: Polderdijkweg 16 te Antwerpen.

Het laboratorium beschikt over een erkenning voor de met een E gemarkeerde analyses.

HANDTEKENINGEN

Rudi Herman

Lab Operations Manager

ISO17025 (BELAC 005-TEST)

Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle opdrachten en documenten uitgevoerd en uitgegeven op basis van onze algemene voorwaarden. Op eenvoudig verzoek worden deze voorwaarden opnieuw aan

u toegezonden. De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings-en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden. Elke houder van dit document dient te weten dat de

informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van SGS op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. SGS is enkel aansprakelijk ten

aanzien van haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortspruitend uit de handelsdocumenten.

Elke niet toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.

Prestatiekenmerken van geaccrediteerde verrichtingen zijn opvraagbaar. In de bijlage is informatie vermeld over de houdbaarheid en conserveringsaspecten van de aangeleverde monsters. Toelichting op

analyseresultaten gemarkeerd met een "*" treft u ook aan in deze bijlage. De rapportages van eventuele externe uitbestedingen zijn bijgevoegd aan dit rapport.
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Environment, Health and Safety Haven 407 Polderdijkweg 16 B-2030 Antwerpen

Member of the SGS Group
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ANALYSERAPPORT

GP18-25177

Monsternummer GP18-25177.001

Matrix Grondwater

Bemonsteringsdiepte

Bemonsterd door OPDRG

Bemonsteringsdatum 20-09-2018

Bemonsteringsplaats

Ontvangstdatum Monster 21-09-2018

Parameter Eenheid RG Resultaat

Metalen [Conform NEN 6966] (A)

20µg/l 640Q Barium
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ANALYSERAPPORT

GP18-25177

BIJLAGE

HOUDBAARHEIDS- EN CONSERVERINGS OPMERKINGEN

Alle monsters zijn correct geconserveerd bij het laboratorium aangeleverd.
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Samenvatting

Er zijn concrete plannen om een perceel aan de Nimrodstraat 1 te Tollebeek te ontwikkelen als

woningbouwlocatie. Omdat negatieve effecten van de voorgenomen activiteiten op beschermde flora- en

faunasoorten en beschermd (natuur)gebied op voorhand niet uit te sluiten zijn, heeft een medewerker van

Natuurbank Overijssel een veldbiologisch onderzoek uitgevoerd om de wettelijke consequenties van de
voorgenomen activiteiten (vooraf) in beeld te brengen.

Het onderzoeksgebied is op 5 juli 2018 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde
planten en dieren, beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde

functies. Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd

(natuur)gebied.

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van verschillende vogel-, vleermuis-,

amfibieën- en beschermde grondgebonden zoogdiersoorten. Deze soorten benutten het onderzoeksgebied

hoofdzakelijk als foerageergebied. Allen de mol bezet er mogelijk incidenteel een rust- en/of
voortplantingslocatie.

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden geen beschermde diersoorten verwond of

gedood en worden geen (winter)rust- en/ of voortplantingslocaties in het plangebied beschadigd of
vernield. De mol isniet beschermd.

Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000. Uitvoering van de

voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming.

De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen

voorkomende en talrijke faunasoorten1 geldt in Flevoland een vrijstellingvan de verbodsbepalingen ‘doden,
verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’, als gevolg van

werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde

soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verwonden en
doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen beschadigen en te vernielen. In het kader

van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren

en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren

zo min mogelijk schade ondervinden als gevolgvan de voorgenomen activiteiten.

Conclusie
De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties in het kader van soortbescherming en

vanwege de ligging buiten het Natuurnetwerk Nederland en Natura2000, leiden de voorgenomen

activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming. Er hoeft geen nader
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of vergunning aangevraagd te worden om de

voorgenomen activiteiten uit te kunnen voeren in overeenstemming met wet- en regelgeving voor

beschermdesoortenen –gebieden. Geadviseerd wordt om bij de uitvoering van de voorgenomen activiteiten

rekening te houden met de mogelijke vestiging van de rugstreeppad in het plangebied. Initiatiefnemer mag
maatregelen treffen die het rugstreeppadden onmogelijk maken het plangebied te bezetten.

1
Ziebijlage2 van dit rapport
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1 Inleiding
Er zijn concrete plannen om een perceel aan de Nimrodstraat 1 te Tollebeek te ontwikkelen als

woningbouwlocatie. Omdat negatieve effecten van de voorgenomen activiteiten op beschermde flora- en

faunasoorten en beschermd (natuur)gebied op voorhand niet uit te sluiten zijn, heeft een medewerker van

Natuurbank Overijssel een veldbiologisch onderzoek uitgevoerd om de wettelijke consequenties van de

voorgenomen activiteiten (vooraf) in beeld te brengen.

In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een

beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden

de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.

Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en

dieren, beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde functies.

Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd

(natuur)gebied.

Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen

activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura2000-gebied) en de

Verordeningvoor defysieke leefomgevingFlevoland 2012 (Natuurnetwerk Nederland).
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2 Het plangebied

2.1 Situering
Het plangebied is gesitueerd aan de Nimrodstraat 1 te Tollebeeken ligt aan de noordrand van het dorp. Op

onderstaande afbeeldingwordt de globale ligging van het plangebied weergegeven met de blauwe marker

in de cirkel.

Globale ligging van het plangebied. Deglobale ligging wordt aangeduid met decirkel (bron kaart: PDOK).

2.2 Beschrijvingvan het plangebied
Het plangebied vormt een slooplocatie waar tot voor kort een schoolgebouw heeft gestaan. Het huidige

plangebied bestaat grotendeels uit gazon met speelgras en enkele vierkante meters open zand. Open
water, bebouwing en andere bebouwing ontbreken in het plangebied. Het plangebied wordt aan de

noordwest-, noordoost- en oostzijde omzoomd door opgaande beplanting en grenst aan de zuidwestzijde

aan de Nimrodstraat. Op onderstaande afbeelding wordt het plangebied in detail weergegeven.

Detailweergaveen begrenzing van het plangebied. Debegrenzing van het plangebied wordt met degele lijn (bron luchtfoto:
PDOK.nl).
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3 Voorgenomen activiteiten

3.1 Algemeen
Het concrete voornemen bestaat om het plangebied te ontwikkelen alswoningbouwlocatie.

De volgendeactiviteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming:

• Bouwrijp maken plangebied;

• Bouwen woningen;

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/ of –nesten
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en

beschermd (natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden:

Mogelijke tijdelijke invloeden:

• Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de

werkzaamheden

Mogelijke permanente invloeden:

• Mogelijk afname/ verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaar rond

beschermde nesten;

• Vernielen/ verdwijnen van beschermdesoorten;

• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten;

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een

negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit

noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang

van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een

beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.

In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals het bouwrijp

maken van de bouwplaatsen en het bouwen van de woningen.

Beoordeling van de invloedsfeer van devoorgenomen activiteit:
De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteit is lokaal. Mogelijk zijn tijdens de werkzaamheden

geluid, stof en trillingen waarneembaar buiten het plangebied, maar deze effecten zijn echter incidenteel

en kortstondig zodat deze niet zullen leiden tot een significante verstoring van beschermde faunasoorten of

de aantasting van beschermde habitats.

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied wordt gelijk gesteld aan het plangebied.
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4 Gebiedsbescherming

4.1 Algemeen
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd

natuurgebied (Natura2000) en het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHSgenoemd).

4.2 Natuurnetwerk Nederland
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland

(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name

uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ alsonderdeel van de ruimtelijke

onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren isdaarbij niet direct van belang.

Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en

regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN (voorheen EHS). Voor het NNN

geldt de verplichting tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de
verordening is het "nee, tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of

handelingen niet zijn toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant

aantasten. Er kan echter aanleiding zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een

uitzondering te maken op de algemene lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke
kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke

regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik,

ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op
‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN’ waarbij tevens

zoveel mogelijk rekeningwordt gehouden met de andere belangen die in het gebied aanwezig zijn.

De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust.

Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen dedoelstellingvan het NNN is geen ruimte, tenzij

er sprake isvan een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden

voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: herbegrenzing van het NNN,
saldering van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en

de overige spelregels hebben is opgenomen in de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland

2012. Er is door toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing alsdaarmee de
doelen op een beteremanier kunnen worden bereikt.

Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland
Het plangebied behoort niet tot Natuurnetwerk Nederland. Gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland

behoren liggen op minimaal 305 meter afstand van het plangebied. Op onderstaande afbeelding wordt de

ligging van het Natuurnetwerk Nederland in deomgeving van het plangebied weergegeven.

Ligging van Natuurnetwerk Nederland in deomgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de
blauwemarker in decirkel aangeduid (bron:ProvincieFlevoland)
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Effectbeoordeling
De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. De voorgenomen activiteiten hebben geen

negatief effect op beschermd (natuur)gebied.

Beschermingsregime
Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland. Omdat de bescherming van het Natuurnetwerk

Nederland geen externe werking heeft, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke

consequenties.

4.3 Natura2000
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en

fauna ishard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en

in Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de

Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming.

Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De

Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160

gebieden.

Liggingvan het plangebied t.o.v. Natura-2000

Het plangebied behoort niet tot Natura2000. Gronden die tot het Natura2000 behoren liggen op minimaal
5,36 kilometer afstand van het planbied. Op onderstaande kaart wordt de ligging van Natura2000-gebied in

de omgevingvan het plangebied weergegeven.

Ligging van Natura2000-gebied nabij het plangebied. De ligging van het plangebied wordt aangeduid met decirkel. Het
Natura2000-gebiedwordt met deblauwekleur aangeduid (bron: ProvincieFlevoland).

Effectbeoordeling

De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is lokaal. Uitvoering van de voorgenomen
activiteiten leidt niet tot negatieveeffecten op Natura2000-gebied.
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Beschermingsregime

De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn

speciale beschermingszonesop grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst

deze gebieden aan.
Voor de Natura 2000-gebieden stelt deminister instandhoudingsdoelstellingen op voor:

• de leefgebieden van vogels;

• de natuurlijke habitatsof habitatsvan soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);

De provincies stellen voor de Natura2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming).

In het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen

worden bereikt.

Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd

rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend

door provincies of door de Minister van EZ. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade
ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere

plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief

mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen
aan een ‘voortoets’. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste

werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met

andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld

waaruit duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die

gebieden.

Bepalen vergunningplicht [1] Wet natuurbescherming en benodigdedeposit ieruimte

Als een activiteit stikstofdepositie veroorzaakt op een PAS-gebied dient de initiatiefnemer van de activiteit

te onderzoeken of de activiteit vergunningsplichtig is onder het PAS. Dit is geregeld onder de Regeling

programmatische aanpak stikstof. Om te bepalen of een activiteit vergunningplichtig is, of de uitzondering
op de vergunningplicht van toepassing is, moet een enkelvoudige berekening in AERIUSCalculator worden

uitgevoerd door een initiatiefnemer. Alleen indien vergunningplicht of meldingsplicht aan de orde is wordt

vervolgens een tweede berekening uitgevoerd in AERIUS Calculator om de hoeveelheid benodigde

depositieruimte te bepalen (verdieping: https:/ / www.bij12.nl/ onderwerpen/programma-aanpak-

stikstof/vergunningen-en-meldingen/ vergunning-aanvragen-of-vergunningvrij/ )

4.4 Slotconclusie
Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland en Natura2000. In verband met de ligging buiten
beschermd (natuur)gebied en de lokale invloedsfeer, leiden de fysieke werkzaamheden niet tot negatieve

effecten op beschermd (natuur)gebied. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke

consequenties in het kader van gebiedsbescherming.
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5 Soortenbescherming; het onderzoek

5.1 Verwachting
Op basis van bronnenonderzoek, landschappelijke karakteristieken, beheer, omvang en gebruik van het

onderzoeksgebied ishet niet uitgesloten dat (beschermde) soorten van onderstaande soortgroepen in het

gebied voorkomen:

• Grondgebonden zoogdieren;

• Vleermuizen;

5.2 Methode
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 5 juli 2018 tijdens de daglichtperiode

(middag) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en potentiële

aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief onderzocht.

Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x60), zaklamp en zijn de in dit

rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt.

Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende

bronnen:

• Veldbezoek door ervaren ecoloog;2

• Aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet);

Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a.

• Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland;

• Atlas van de zoogdieren van Nederland;

• Nieuweatlasvan de Nederlandse flora;

Het weer t ijdenshet veldbezoek
Bewolkt, droog, temperatuur 23⁰C, wind 1-2 Bft.

Vogels

Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is

geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels. Begin juli bezetten de meeste vogelsoorten de broedplaats en

hebben verschillende soorten een bezet nest. Sommige vogelsoorten hebben de nestplaats reeds verlaten

omdat de jonge vogels uitgevlogen zijn en deze soorten geen vervolglegsel produceren (o.a. watervogels,
weidevogels, spreeuw). Op basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken kan een goede

inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de uitgevoerde

inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoeknaar vogels.

Grondgebonden zoogdieren

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden

zoogdieren. De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar deze dieren, inclusief

onderzoek naar voortplantingslocaties. Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar grondgebonden

zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op de aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het

onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten, graaf-, krab- en bijtsporen, haren, prooiresten,

pootafdrukken en uitwerpselen.

2
Het onderzoek isuitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring alsveldbioloog. Eerst specifiek op het gebied van

vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatieop het gebied van grondgebondenkleine zoogdieren en vleermuizen.Hij voert
jaarlijksca. 200quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreidover heel Nederland.
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Vleermuizen
De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Alle

vleermuissoorten hebben in deze tijd van het jaar de winterverblijfplaats verlaten en bezetten de

zomerverblijfplaats(en). De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar zomerverblijfplaatsen en

kraamkolonies. De onderzoeksperiode is ongeschikt voor onderzoek naar winter- en paarverblijven van
vleermuizen.

Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële verblijfplaatsen van
vleermuizen. Daarbij is gekeken naar potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen in bomen rondom het

plangebied. In het plangebied zelf ontbreken potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen.

De mogelijke betekenis van het onderzoeksgebied als foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is

bepaald op basis van een visuele beoordeling van de landschappelijke karakteristieken van het plangebied.

Het onderzoek is uitgevoerd buiten de periode dat vleermuizen foerageren of lijnvormige

landschapselementen benutten als vliegroute.

Amfibieën

De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën. Alle amfibieënsoorten
hebben in deze tijd van het jaar de winterrustplaats verlaten en bezetten een zomerverblijfplaats of

voortplantingslocatie. Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede

inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde
inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening

gehouden met de ligging van het plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van

verschillende amfibieënsoorten.

Overige soorten

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van overige beschermde faunasoorten zoals

reptielen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplantenvaren (kleine vlotvaren), haften
(oeveraas) en kreeftachtigen (Europese rivierkreeft) omdat het onderzoeksgebied geen geschikte habitat

vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het normale verspreidingsgebied van soorten ligt.

Het is niet aannemelijk dat soorten die moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het
normale verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden

zoogdieren en reptielen. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als een

ongeschikte groeiplaats van beschermde plantensoorten beschouwd.
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5.3 Resultaten
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten

waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in

deze paragraaf besproken. Het onderzoeksgebied behoort niet tot de groeiplaats van beschermde
plantensoorten.

Vogels

Het plangebied behoort tot het functionele leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten het
plangebied uitsluitend als foerageergebied. Geschikte nestplaatsen ontbreken er. Het is aannemelijk dat

verschillende vogelsoorten in de beplantingrondom het plangebied nestelen.

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden geen vogels verwond of gedood en worden geen

nesten beschadigd of vernield. Als gevolg van het omvormen van het plangebied tot woningbouwlocatie

blijft de functie van het plangebied als foerageergebied voor vogelsbehouden.

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:

- geen.

Grondgebonden zoogdieren

Er zijn tijdens het veldbezoek geen grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar vermoedelijk behoort

het plangebied tot het functionele leefgebied van sommige algemene- en weinig kritische soorten als haas,
konijn, mol, egel, huisspitsmuis en bruine rat. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied

hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezet de mol incidenteel een rust- en/of

voortplantingslocatie in het plangebied. Mollen bezetten een rust- en voortplantingslocatie in holen in de

grond.

Door het bouwrijp maken van het plangebied worden mogelijk grondgebonden zoogdieren verwond en

gedood en worden mogelijk rust- en voortplantingslocatiesbeschadigd en vernield. Door uitvoering van de
voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied voor sommige

grondgebonden zoogdieren aangetast.

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:

- bouwrijp maken bouwplaats en omvormen plangebied tot woningbouwlocatie.

Vleermuizen

Verblijfplaatsen

Potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen ontbreken in het plangebied en in de bomen langs de rand van

het plangebied zijn geen potentiële verblijfplaatsen zoals holen of holle ruimtes achter losse schors

waargenomen.

Door uitvoeringvan de voorgenomen activiteiten worden geen vleermuizen verwond of gedood en worden

geen verblijfplaatsen negatief beïnvloed.

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:

- Geen.
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Foerageergebied
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren. Op basis van

een beoordeling van de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in het landschap kan een goede

inschatting gemaakt worden van de betekenis van het plangebied als foerageergebied.

Het plangebied zelf vormt een weinig geschikt foerageergebied voor vleermuizen. Wel is het aannemelijk

dat vleermuizen over het plangebied vliegen terwijl ze foerageren rond de randen en kronen van de bomen

net buiten het plangebied. Daarbij gaat het vermoedelijk om vleermuizen die een verblijfplaatsbezetten in
de omgeving van het plangebied. Soorten die mogelijk in het plangebied voorkomen zijn gewone

dwergvleermuis, ruige dwergvleermuisen laatvlieger.

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van de beplanting als foerageergebied

voor vleermuizen niet aangetast.

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen.

Vliegroute
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen gebruik maken van

vliegroutes. Op basis van een beoordeling van de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in het

landschap kan wel een goede inschatting gemaakt worden van de betekenis van het plangebied als
foerageergebied. Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het

foerageren en om van verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar

verblijfplaats). Lijnvormige elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden

en wateren, maar ook een rij lantarenpalen, rasterpalen en gevels van woningen.

Het plangebied vormt geen verbindend element in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom

geen onderdeel uit van een vliegroute voor vleermuizen. Uitvoeringvan de voorgenomen activiteiten heeft
geen negatief effect op vliegroutes van vleermuizen.

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen.

Amfibieën

Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen. Gelet op de inrichting en het gevoerdebeheer
van het plangebied, behoort het plangebied waarschijnlijk tot functioneel leefgebied van verschillende

amfibieënsoorten. Amfibieënsoorten als kleine watersalamander, bastaardkikker, bruine kikker,

rugstreeppad en gewone pad benutten het plangebied mogelijk uitsluitend als foerageergebied; ze
bezetten er geen (winter)rustplaats of voortplantingsbiotoop. Gelet op de inrichting en het gevoerde

beheer (kort gemaaid gazongras), is de betekenis van het plangebied als foerageergebied beperkt. De

geschiktheid van het plangebied als functioneel leefgebied hangt nauw samen met het gevoerde beheer.

Alshet huidige maaibeheer stopt, en het terrein verruigt, dan wordt het geschikter als foerageergebied.

Door uitvoeringvan de voorgenomen activiteiten worden vermoedelijk geen amfibieën verwond of gedood

en worden geen (winter)rust- of voortplantingsplaatsen beschadigd of vernield. Door uitvoering van de
voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied alsfoerageergebied niet aangetast.

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen.

Overige soorten

Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerdebeheer en de inrichting maken het

onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten. Het gebouw isniet

toegankelijk voor amfibieën of andere (beschermde) diersoorten.
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5.4 Toetsingskader
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die
beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn,

evenals de in paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden en te

verwonden, evenalshet beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen.
Verder is het verboden om plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en

te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk

doden en vangen en de vaste voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten opzettelijk beschadigen of

vernielen, als gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke

ontwikkeling. In voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Flevoland van kracht.

Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op verwonden en doden mits er gewerkt wordt

volgens een door de Minister goedgekeurde Gedragscode. Op het moment van schrijven van dit rapport is
er geen goedgekeurde gedragscode van kracht voor de voorgenoemde activiteiten.

Zorgplicht

Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichtingvoor een ieder om

voldoende zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.

De zorgplicht isalseen open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt

de zorgplicht ietsgeconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat een ieder die

weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden

veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten:

1. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,

2. indien dat achterwege laten redelijkerwijsniet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen

treft om die gevolgen te voorkomen, of

3. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of

ongedaan maakt.

Wettelijk kader

Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. In afwijking van de verboden in artikel

3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming ishet toegestaan om sommige soorten opzettelijk te doden

en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te

beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossingbestaat.

In het kader moet zorgplicht is de initiatiefnemer verplicht om schadelijke gevolgen voor in het wild

levende dieren en planten zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betreft maatwerk. Indien het mogelijk is om

zinvolleconcretemaatregelen m.b.t. de zorgplicht te benoemen, zijn deze opgenomen in dit rapport.
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5.5 Wettelijke consequentiesvan de beoogde ingreep

Vogels

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden geen vogels verwond of gedood en worden geen

nesten beschadigd of vernield. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke
consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de

verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het

kader van deWnb.

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:

- Geen

Vleermuizen

Verblijfplaatsen

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden geen vleermuizen verwond of gedood en
worden geen verblijfplaatsen beschadigd of vernield. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt

niet tot wettelijke consequenties in het kader van dit aspect van het functionele leefgebied van

vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de
verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het

kader van deWnb.

Wettelijke consequenties:

- Geen

Foerageergebied

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt het foerageergebied van vleermuizen niet

aangetast. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het

kader van dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek
uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de

voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.

Wettelijke consequenties:

- Geen

Vliegroute

Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op (essentiële) vliegroutes3 van

vleermuizen. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het

kader van dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek

uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de

voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.

Wettelijke consequenties:

- Geen

3
Vliegroutesvan vleermuizen zijnbeschermd wanneer deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren van de verblijfplaatsvan een

vleermuis. Niet ieder lijnvormigelement waarlangsvleermuizen vliegen iseen essentiële vliegroute.
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Grondgebonden zoogdieren
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk grondgebonden zoogdieren verwond

en gedood en worden mogelijk rust- en voortplantingslocaties beschadigd en vernield. De grondgebonden

zoogdiersoort die mogelijk een rust- en/of voortplantingslocatie in het plangebied bezet isniet beschermd.

De functie van het plangebied als foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende soorten niet
beschermd. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de

verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het

kader van deWnb.

Wettelijke consequenties:

- Geen

Amfibieën

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden geen amfibieën verwond en gedood en

worden geen (winter)rust- of voortplantingslocaties beschadigd of vernield. De functie van het plangebied
als foerageergebied blijft behouden. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen

ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te

mogen voeren in het kader van deWnb. In het kader van dezorgplicht worden geen specifieke maatregelen
voorgesteld.

Geadviseerd wordt om bij de uitvoering van de voorgenomen plannen, in het bijzonder tijdenshet bouwrijp
maken van het plangebied en tijdens de bouwfase, rekening te houden met de rugstreeppad en deze geen

kans te bieden om voortplantingswateren te betrekken in het plangebied. Door te voorkomen dat er

plassen en poelen ontstaan en bergen los zand worden opgeworpen, blijft het plangebied ongeschikt als

voortplantingslocatie en winterrustplaats voor dezesoort.

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:

- Geen

Overige soorten

Het onderzoeksgebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of
faunasoorten. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op

anderebeschermde soorten. Nader onderzoekof het aanvragen van een ontheffing isniet noodzakelijk.



17

In onderstaande tabel worden dewettelijke consequentiessamengevat weergegeven.

Soortgroep Soorten planlocatie Verbodsbepalingen* aandachtspunt

Grondgebondenzoogdieren; alle

functies

Diversesoorten Niet vantoepassing; vrijstelling i.v.m.

ruimtelijke ontwikkeling of desoort is
niet beschermd

Geen

Vogels; foerageergebied Diversesoorten Niet vantoepassing; functie isniet

beschermd

Geen

Vogels; nestplaatsen Niet aanwezig Niet vantoepassing Geen

Vleermuizen; foerageergebied Mogelijk diverse soorten Niet vantoepassing; functie wordt

niet aangetast

Vleermuizen; verblijfplaatsen
vliegroute

Niet aanwezig Niet vantoepassing Geen

Amfibieën; (winter)rust- en
voortplantingslocaties

Niet aanwezig Niet vantoepassing Geen

Amfibieën; foerageergebied Mogelijk diverse soorten Niet vantoepassing; functie wordt
niet aangetast

Plangebied ongeschikt houden
voor rugstreeppadden

Overige soorten Niet aanwezig Niet vantoepassing. Geen

Samenvatting vandewettelijkeconsequenties.

5.6 Historische gegevensen overige bronnen
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend.

5.7 Volledigheid van het onderzoek
Het onderzoek isvollediguitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.
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6 Conclusies

De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen

voorkomende en talrijke faunasoorten4 geldt in Flevoland een vrijstellingvan de verbodsbepalingen ‘doden,

verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’, als gevolg van

werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde
soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verwonden en

doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen beschadigen en te vernielen. In het kader

van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren
en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren

zo min mogelijk schade ondervinden als gevolgvan de voorgenomen activiteiten.

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van verschillende vogel-, vleermuis-,
amfibieën- en beschermde grondgebonden zoogdiersoorten. Deze soorten benutten het onderzoeksgebied

hoofdzakelijk als foerageergebied. Allen de mol bezet er mogelijk incidenteel een rust- en/of

voortplantingslocatie.
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden geen beschermde diersoorten verwond of

gedood en worden geen (winter)rust- en/ of voortplantingslocaties in het plangebied beschadigd of

vernield. De mol isniet beschermd.

Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000. Uitvoering van de

voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming.

Conclusie

De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties in het kader van soortbescherming en

vanwege de ligging buiten het Natuurnetwerk Nederland en Natura2000, leiden de voorgenomen
activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming. Er hoeft geen nader

onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of vergunning aangevraagd te worden om de

voorgenomen activiteiten uit te kunnen voeren in overeenstemming met wet- en regelgeving voor
beschermdesoortenen –gebieden. Geadviseerd wordt om bij de uitvoering van de voorgenomen activiteiten

rekening te houden met de mogelijke vestiging van de rugstreeppad in het plangebied. Initiatiefnemer mag

maatregelen treffen die het rugstreeppadden onmogelijk maken het plangebied te bezetten.

4
Ziebijlage2 van dit rapport
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Bijlage

Bijlage 1. Denatuurkalender
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen:
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Bijlage 2
Toelichting Wet Natuurbescherming

Drie beschermingsregimes

De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een
apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van

Bonn) en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd

worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling
of ontheffi ng van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer

230 overige Europese en nationalesoorten beschermd.

Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheff ing of vrijstelling moet aan drie criteria

zijn voldaan:

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepalingafgeweken worden alser geen andere bevredigende
oplossing voor de handelingmogelijk is.

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De

wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals
volksgezondheid of openbare veiligheid.

- Tenslotte magde ingreep geen afbreukdoen aan de staat van instandhoudingvan de soort.

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffi ng worden verleend. Voor een aantal handelingen

zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een

gedragscode.

Soortenbeschermingen het ‘nee, tenzij principe’

De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel

één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn
gericht op de bescherming van individuen van soorten.

Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal
oogpunt beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffi ng

verleend kan worden, wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de

soort.

Zorgplicht voor dieren en planten

Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden

met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de
intrinsieke waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht

houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten,

alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de

zorgplicht kan wel door toepassingvan bestuursdwang worden gehandhaafd”.

Vrijstelling regelgeving

Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffi ng nodig bij handelingen met gevolgen voor
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een

vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren

bepaalde categorie van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde
soorten mogelijk. Een bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de

gedragscode. In de Wet natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van

vrijstelling geïntroduceerd, zoals door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale

verordening. Overigens isook een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regelingmogelijk.
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Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een
provinciale verordening.

Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van

soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora-
en faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft

ook onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de

gedragscode voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming.

Welke soorten zijn beschermd?
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:

1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het

beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.
2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het

Verdragvan Bonn.

3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’ waaronder soorten vallen die vanuit
nationaal oogpunt beschermingbehoeven.

Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming
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Vrijgestelde soorten
In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande

soorten opzettelijk te doden, en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze

soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossingbestaat.

De vrijstelling isvan kracht wanneer dehandeling verband houdt met de volgendeactiviteiten:

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende

gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen,

waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van

natuurbeheer.

Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van deverbodsbepalingen geldt in deProvincieFlevolandalsgevolg van
handelingen die in het kader van eenruimtelijkeontwikkeling worden uitgevoerd.

Soortgroep Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

Amfibiëen bruine kikker Rana temporaria

Amfibiëen gew one pad Bufo bufo

Amfibiëen kleine watersalamander Lissotriton vulgaris

Amfibiëen meerkikker Pelophylax ridibundus

Amfibiëen middelste groene kikker/bastaard kikker Pelophylax kl. esculentus

Zoogdieren-landzoogdieren aardmuis Microtus  agrestis

Zoogdieren-landzoogdieren bosmuis Apodemus sylvaticus

Zoogdieren-landzoogdieren bunzing Mustela putorius

Zoogdieren-landzoogdieren dw ergmuis Micromys minutus

Zoogdieren-landzoogdieren dw ergspitsmuis Sorex minutus

Zoogdieren-landzoogdieren egel Erinaceus europeus

Zoogdieren-landzoogdieren gew one bosspitsmuis Sorex araneus

Zoogdieren-landzoogdieren haas Lepus europeus

Zoogdieren-landzoogdieren hermelijn Mustela erminea

Zoogdieren-landzoogdieren huisspitsmuis Crocidura russula

Zoogdieren-landzoogdieren konijn Oryctolagus cuniculus

Zoogdieren-landzoogdieren ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus

Zoogdieren-landzoogdieren ree Capreolus capreolus

Zoogdieren-landzoogdieren rosse w oelmuis Clethrionomys glareolus

Zoogdieren-landzoogdieren tw eekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus

Zoogdieren-landzoogdieren veldmuis Microtus  arvalis

Zoogdieren-landzoogdieren vos Vulpes vulpes

Zoogdieren-landzoogdieren wezel Mustela nivalis

Zoogdieren-landzoogdieren woelrat Arvicola terrestris
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Bijlage 3. Fotobijlage. Impressie van het plangebied en de directe omgeving.
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Bijlage 5. Geraadpleegde bronnen:

Internet:

https:/ /www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/

https:/ /www.regelink.net/ kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/

http:/ / www.netwerkgroenebureaus.nl/ werken-aan-kwaliteit/ vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)

https:/ /calculator.aerius.nl

http:/ / www.ruimtelijkeplannen.nl





datum 3-8-2018

dossiercode   20180803-37-18470

Geachte heer/mevrouw Steven Koman,

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.

Uitgangspunten en ontwerprichtlijnen
Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem dat de effecten van toekomstige klimaatveranderingen en bodemdaling kan opvangen.
De planontwikkeling is (gedeeltelijk) gelegen binnen een aandachtsgebied voor wateroverlast. Overleg is nodig over extra maatregelen die
los van dit initiatief getroffen moeten worden om wateroverlast te voorkomen. Wilt u hierover contact opnemen met de afdeling Plannen,
Procedures en Advies van het waterschap?

In gebieden waar bodemdaling nu of in de toekomst tot geringe drooglegging leidt verdient het de voorkeur bij de aanleg afdoende
maatregelen te nemen om de effecten van die geringe drooglegging tegen te gaan.

Met de planontwikkeling wordt er netto geen verhard oppervlak in landelijk gebied toegevoegd. 

Ontwerprichtlijnen compensatie toename verharding
De oppervlakte te realiseren waterberging is gerelateerd aan de maximaal toelaatbare peilstijging in het peilvak en de netto oppervlakte
nieuw te realiseren verharding. Uw plangebied is gelegen in een peilgebied waarbij 5,5% van

* Indien in de tekst sprake is van meerdere opgegeven percentages voor compensatie van de toename van verharding dan betekent dit dat uw
plangebied zich over meerdere peilgebieden uitstrekt. Het percentage kan namelijk per peilgebied verschillen.

2.2.2 Goed functionerend watersysteem

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

Randvoorwaarde(n) goed functionerend watersysteem

Het waterschap streeft naar grote peilvakken. Versnippering van het watersysteem is een ongewenste situatie. Nieuwe ontwikkelingen sluiten



aan op bestaande peilvakken en de inrichting wordt afgestemd op de functie van het water. Op de internetsite 
www.zuiderzeeland.nl/voldoende_water/peilbeheer is hierover informatie te vinden.

In nieuwe watersystemen wordt gestreefd naar aaneengesloten waterelementen met een minimum aantal duikers en/of andere kunstwerken
en zonder doodlopende einden. Het watersysteem wordt dusdanig ingericht dat het goed controleerbaar en beheersbaar is.

Met het oog op de uiteindelijke overname van het beheer en onderhoud van nieuw stedelijk water is het nodig dat het waterschap betrokken
wordt bij de uitwerking van een plangebied naar een definitieve ontwerp van het watersysteem. Dit definitieve ontwerp behoeft de ambtelijke
goedkeuring van het waterschap om overname uiteindelijk mogelijk te maken.

[/ALS_kunstwerken=ja]

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

Bij maatgevende afvoer (13 mm/dag) richting gemaal en bergingslocaties hebben de duikers:

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

Indien vispasseerbaarheid een rol speelt gelden er aanvullende richtlijnen.

De maximaal toelaatbare gemiddelde stroomsnelheid bij maatgevende afvoer (13 mm/dag) voor duikers en onbeschoeide watergangen
bedraagt:

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

[ALS_nieuw water=ja||beschermingszone watergang=ja]
Indien een watergang smaller is dan 24 meter, dan zal in principe rijdend onderhoud mogelijk moeten worden gemaakt. Een watergang dient
te zijn voorzien van een goed bereikbare obstakelvrije werkstrook van minimaal 5 meter breed:

- één zijde van een watergang met breedte tot en met 8 meter, gemeten van insteek tot insteek;
- aan weerszijden van een watergang met een breedte vanaf 9 meter, gemeten van insteek tot insteek.

Bij een talud van minimaal 1:6 of flauwer is geen aparte onderhoudsstrook nodig.

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

Het ontwerp van de watergang inclusief talud:

● Begroeiing in de watergang;
● Breedte watergang van insteek tot insteek;
● Bodemgrondslag;
● Hellingsgraad;
● Obstakels voor onderhoudsmaterieel gemarkeerd met een houtpaal.

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

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

Voor watergangen breder dan 24 meter, gemeten van insteek tot insteek, is varend onderhoud een mogelijkheid. De watergang dient in het



geval gekozen wordt voor varend onderhoud te voldoen aan de volgende ontwerprichtlijnen:

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

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

Het ontwerp van de watergang inclusief talud:

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

Het ontwerp te waterlaat plaats:

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

Houdt de beschoeiing zoveel mogelijk uniform. De verankering dient minimaal dezelfde levensduur te hebben als de beschoeiing zelf.

2.2.3 Anticiperen op watertekort

Streefbeeld
Het waterschap wil een robuust watersysteem dat voorbereid is op de effecten van toekomstige klimaatveranderingen. Tot nu toe ligt de
nadruk bij klimaatveranderingen met name op meer extreme neerslag en stijging van de zeespiegel. Ook extreem droge periodes zullen
echter vaker voor komen. Het robuuste watersysteem dat het waterschap nastreeft moet hier ook op anticiperen.

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.

[ALS_lozing=ja||verhard_landelijk_vraag_normaal=ja||verhard_stedelijk_vraag=ja||water
dempen=ja||kunstwerken=ja][/ALS_lozing=ja||verhard_landelijk_vraag_normaal=ja||verhard_stedelijk_vraag=ja||water
dempen=ja||kunstwerken=ja]

[ALS_kunstwerken=ja][/ALS_kunstwerken=ja]

2.3.3 Goed omgaan met afvalwater

Streefbeeld
 Veel menselijke activiteiten hebben een negatief effect op de kwaliteit van het water doordat ze water verontreinigen. Het waterschap zorgt
met de behandeling van afvalwater dat zo veel mogelijk van deze effecten teniet worden gedaan.

 

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.
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

het bestemmingsplan "Tollebeek, Nimrodstraat" met identificatienummer NL.IMRO.0171.BP00627-VS01 van

de gemeente Noordoostpolder;

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels(en eventuele bijlagen);

1.3 aanduiding
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regelsregels

worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.4 aanduidingsgrens

de grensvan een aanduiding, indien het een vlak betreft;

1.5 aaneengebouwde woning

woningen welke worden gekenmerkt door meer dan twee aaneengebouwde hoofdgebouwen;

1.6 aan huisverbonden bedrijf

de in Bijlage 1 Aan huisverbonden 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

woonhuismet behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend;

1.7 aan huisverbonden 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

woonhuiswordt uitgeoefend, waarbij in overwegende mate de woonfunctie blijft behouden en dat een

ruimtelijke uitwerkingof uitstralingheeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.8 achtererfgebied

erf aan de achterkant en aan de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer dan 1 m van

de voorkant, van het hoofdgebouw;

1.9 bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.10 bebouwingspercentage

de oppervlakte van gebouwen uitgedrukt in procenten van de nader aangegeven gronden;

1.11 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;

1.12 bestemmingsgrens

de grensvan een bestemmingsvlak;



Be emming plan “Tollebeek Nimrod raa ”

Vastgesteld

BJZ.nu

Ruimtelijke plannen en advies 4

1.13 bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.14 bevoegd gezag
bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een

omgevingsvergunningof ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning;

1.15 bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel 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;

1.16 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;

1.17 bouwgrens
de grensvan een bouwvlak

1.18 bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benaderinggelijke hoogte liggende vloeren

of balklagen isbegrensd, zulksmet inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder;

1.19 bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regelseen zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing

is toegelaten;

1.20 bouwperceelgrens

een grensvan een bouwperceel

1.21 bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regelsbepaalde
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.22 bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect

met de grond isverbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.23 dak

iedere bovenbeëindigingvan een gebouw of bijbehorend bouwwerk;

1.24 detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), het verkopen en/of leveren van

goederen, geen motorbrandstoffen zijnde, aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of

aanwending andersdan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.25 dienstverlening

het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden;
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1.26 dienstverlenend bedrijf en/ of dienstverlenende instelling
een bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economische en

maatschappelijke diensten aan derden, waaronder zijn begrepen kapperszaken, schoonheidsinstituten,

fotostudio'sen naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzonderingvan

een garagebedrijf en een seksinrichting;

1.27 eerste bouwlaag

de bouwlaag op de begane grond;

1.28 gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten

ruimte vormt;

1.29 hoofdgebouw
gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk isvoor de verwezenlijkingvan de geldende of toekomstige

bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die

bestemming het belangrijkst is;

1.30 horizontale diepte

de lengte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de naar de weggekeerde gevel, dan wel de lengte van

een bouwperceel, gemeten loodrecht vanaf de naar de weg gekeerde bestemmingsgrens;

1.31 normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden

werkzaamheden die regelmatignoodzakelijk zijn voor een goed beheer van de gronden, waaronder begrepen

de handhavingdan wel de realiseringvan de bestemming;

1.32 nutsvoorziening

een voorziening ten dienste van een bedrijf, zoalseen gas- en elektriciteitsbedrijf, dat opereert in een sector

die beschouwd wordt van openbaar nut te zijn omdat het belangrijke producten of diensten ten nutte van het

publiek levert;

1.33 omgevingsvergunning

vergunning, zoalsbedoeld in artikel 2.1 en 2.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

1.34 onderkomens
voor verblijf geschikte al dan niet aan de bestemming onttrokken voer- en vaartuigen en kampeermiddelen;

1.35 prostitutie
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander persoon tegen

vergoeding;

1.36 seksinrichting

de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig

was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvinden.

Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische

massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in

combinatie met elkaar;

1.37 twee-aaneen gebouwde woning

een blok van twee-aaneengebouwde woningen.

1.38 voorerfgebied

erf dat geen onderdeel isvan het achtererfgebied;
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1.39 voorgevel
de naar de weggekeerde gevel van een gebouw of, indien een perceel met meerdere zijden aan een weg

grenst, de alszodanigdoor burgemeester en wethoudersaan te wijzen gevel;

1.40 vrijstaande woning

een woning waarvan het hoofdgebouw vrijstaat van andere hoofdgebouwen.

1.41 wadi

een laagte waarin het regenwater zich kan verzamelen en in de bodem kan infiltreren;

1.42 woning

een gebouw of een gedeelte van een gebouw, krachtensaard en indeling geschikt en bestemd voor de

huisvesting van één huishouden;

1.43 woongebouw

een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en

dat qua uiterlijke verschijningsvorm alseen eenheid beschouwd kan worden;

1.44 woonhuis
een gebouw, hetzij vrijstaand, hetzij aaneengebouwd, dat slechtséén woningomvat;

1.45 zolder

de bovenste ruimte in een gebouw onmiddellijk onder de kap.
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Artikel 2 Wijze van meten

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

uitzonderingvan bouwonderdelen, zoalsschoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen

bouwonderdelen;

2.3 de dakhelling

langshet 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 inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels(en/of het hart van de

scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.6 de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaartsgeprojecteerd op het

gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.7 het bebouwd oppervlak van een bouwperceel

de oppervlakte van alle op een bouwperceel gelegen bouwwerken tezamen;

2.8 peil

a. voor een gebouw, waarvan de hoofdtoeganggrenst 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

namensburgemeester en wethoudersaan te wijzen peil.
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Verkeer

3.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen en straten;

b. voet- en rijwielpaden;

c. kunstwerken;

d. nutsvoorzieningen;

e. evenementen;

met daarbijbehorende:

f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bruggen, viaducten en landhoofden daar onder begrepen;

g. andere-werken;

h. watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen;

i. groenvoorzieningen;

j. parkeervoorzieningen.

3.2 Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming

worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels.

3.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten en kunstwerken mag niet meer dan 12 m bedragen;

b. de bouwhoogte van bruggen en viaducten mag niet meer bedragen dan 7 m;

c. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen.
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Artikel 4 Wonen

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen in woningen;

met daarbijbehorende:

b. gebouwen en bijbehorende bouwwerken;

c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

d. andere-werken;
e. tuinen, erven en paden;

f. waterhuishoudkundige voorzieningen;

g. parkeer- en groenvoorzieningen.

4.2 Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd met

inachtneming van de volgende regels, met dien verstande dat tevensvoldaan moet worden aan het bepaalde

in de beeldkwaliteitsparagraaf opgenomen in bijlage 2 bij deze regels.

4.2.1 Hoofdgebouwen

Voor een hoofdgebouw gelden de volgende regels:

a. een hoofdgebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd;

b. een hoofdgebouw waarbij gelet op de omvang of functie daarvan ruimte nodig isvoor het parkeren of
stallen van motorvoertuigen mag alleen worden gebouwd, indien uit de aanvraagom

omgevingsvergunningblijkt dat voldoende parkeer- of stallingsruimte wordt gerealiseerd;

c. het aantal woonhuizen per bouwvlak mag niet meer bedragen dan het ter plaatse van de aanduiding

'maximum aantal wooneenheden' aangegeven aantal;

d. een woonhuismag vrijstaand, twee-aaneen, aaneengebouwd (in rij) en gestapeld worden gebouwd, met

dien verstande dat:

1. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' uitsluitend vrijstaande woonhuizen mogen worden

gebouwd;

2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - twee-aaneen en/of vrijstaand' uitsluitend

twee aaneen en vrijstaande woningen zijn toegestaan.

3. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' appartementen mogen worden gebouwd;

e. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' magde goot- en

bouwhoogte niet meer bedragen dan de aangegeven hoogte;

f. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' magde bouwhoogte niet meer bedragen

dan de aangegeven hoogte;

g. de dakhelling mag niet minder dan 25°en niet meer dan 60°bedragen, met dien verstande dat ter plaatse

van de aanduiding 'gestapeld' een dakhellingvan 0°is toegestaan;

h. de afstand van de vrijstaande zijgevel tot de zijdelingse perceelgrensmag:

1. bij vrijstaand niet minder bedragen dan 3 m,
2. bij twee-aaneen niet minder bedragen dan 3 m;

3. bij aaneengebouwd (in rij) niet minder bedragen dan 2 m;

i. de breedte mag:

1. bij vrijstaand niet minder bedragen dan 6 m;

2. bij twee-aaneen niet minder bedragen dan 5 m;

3. bij aaneengebouwd (in rij) niet minder bedragen dan 4,5 m.
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4.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor een bijbehorend bouwwerk gelden de volgende regels:

a. bijbehorende bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan bij woonhuizen;

b. een bijbehorend bouwwerk dient ten minste 1 m uit de zijdelingse perceelsgrensdan wel in de zijdelingse

perceelgrenste worden gebouwd;

c. de gezamenlijke oppervlakte van al dan niet met vergunninggebouwde bijbehorende bouwwerken mag

niet meer bedragen dan 50%van het bij het hoofdgebouw behorende achtererfgebied minushet

bouwvlak, met een maximum van 100 m², met dien verstande dat de oppervlakte van binnen het

bouwvlak gebouwde bijbehorende bouwwerken niet meetelt bij de bepalingvan deze gezamenlijke

oppervlakte;

d. de toegestane maximum gezamenlijke oppervlakte alsgenoemd onder c mag - in geval van een

achtererfgebied met een oppervlakte van meer dan 500 m2 - worden verhoogd met 10 m2per 100 m2

achtererfgebied dat de oppervlakte van 500 m2 te boven gaat en tot een totaal maximum van 200 m2;

e. de goothoogte magniet meer dan 3,5 m bedragen, met dien verstande dat die mag worden verhoogd tot

ten hoogste 0,25 m boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het

hoofdgebouw;

f. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw, verminderd met

20%;

g. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk bij een hoofdgebouw met platte afdekking mag niet meer

bedragen dan de bouwhoogte van de eerste bouwlaag van dat hoofdgebouw;

h. in afwijkingvan het bepaalde onder a tot en met g geldt dat bijbehorende bouwwerken tevenszijn

toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' tot een maximale bouwhoogte van 3,5 m.

4.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:

a. indien het voor de voorgevel of een naar de weggekeerde zijgevel van het hoofdgebouw of het verlengde

daarvan wordt opgericht, isalleen een groene erfafscheidingvan maximaal één meter hoog toegestaan.

b. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten mag niet meer dan 8 m bedragen;

c. in overige gevallen magde bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen.

4.3 Specifieke gebruiksregels

4.3.1 Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdiggebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik van een vrijstaand

bijbehorend bouwwerk alszelfstandige woonruimte.

4.3.2 Geoorloofd gebruik

Tot een met de bestemming strijdiggebruik wordt in ieder geval niet gerekend:

a. een aan huisverbonden beroep- of bedrijfsactiviteit, mits:

1. ten hoogste 30%van de oppervlakte van een woonhuisof de woningbinnen een woongebouw en ten

hoogste 60%van de toegelaten oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt

ten behoeve van het aan huisverbonden beroep, met dien verstande dat de gezamenlijke

oppervlakte per woningniet meer dan 75 m2 bedraagt;

2. de uitstraling van de woning intact blijft;

3. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefmilieu;

4. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft op de normale afwikkeling van het verkeer en geen nadelige

toename van de parkeerbehoefte veroorzaakt;

5. geen detailhandel wordt uitgeoefend;

6. de activiteit uitsluitend door de bewoner(s) wordt uitgeoefend;

7. in geval van een bedrijfsactiviteit, het een activiteit betreft die genoemd is in Bijlage 1 Aan huis

verbonden bedrijfsactiviteiten.
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Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 5 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking isgenomen 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 6 Algemene bouwregels

6.1 Bestaande maten

Op het tijdstip van de terinzagelegging van het plan bestaande bebouwing met afwijkingen in maten.

afmetingen en/of afstanden mag gehandhaafd worden.
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Artikel 7 Algemene gebruiksregels

7.1 Gebruik

Tot een met de bestemming strijdiggebruik wordt niet verstaan het gebruiken van een bijbehorend bouwwerk

bij een woning ten dienste van bewoning door een persoon die vanwege zijn gezondheidstoestand is

aangewezen op de niet bedrijfsmatige zorg van een bewoner van de woning.

7.2 Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdiggebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruiken of het laten gebruiken

van:

a. gebouwen ten behoeve van een seksinrichting;

b. vrijstaande bijbehorende bouwwerken alszelfstandige woonruimte;

c. omzettingof verkamering van zelfstandige woonruimte in kleinschaliger wonen dan wel onzelfstandige

woonruimte;

d. gronden alsstaanplaatsvoor onderkomens;

e. gronden alsopslag-, stort- of bergplaatsvan al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen, materialen en

producten, voor zover niet noodzakelijk in verband met het normale beheer en onderhoud van de

gronden.
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Artikel 8 Algemene afwijkingsregels

Bij een omgevingsvergunning kan, mitsgeen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en

bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, worden afgeweken van:

a. de bij recht in de regelsgegeven maten, afmetingen, percentagestot niet meer dan 10%van die maten,

afmetingen en percentages, met dien verstande dat dit niet geldt voor bijbehorende bouwwerken;

b. de bestemmingsregelsen toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen

onderling in geringe mate wordt aangepast;

c. de bestemmingsregelsvoor het bouwen met een geringe mate van afwijking van de plaatsen richtingvan

de bestemmingsgrenzen, indien dit noodzakelijk is in verband met afwijkingen of onnauwkeurigheden ten

opzichte van de feitelijke situatie of in die gevallen waar een rationele verkaveling van de gronden een

geringe afwijking vergt;

d. de bestemmingsregels ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan

dat de hoogte daarvan wordt vergroot tot niet meer dan 10 m;

e. de bestemmingsregels ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan

dat de hoogte van kunstwerken en zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot niet meer dan

40 m;
f. het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen en toestaan dat de

(bouw)hoogte ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoalsschoorstenen, luchtkokers, liftkokersen

lichtkappen, wordt vergroot mits:

1. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 10 m2 bedraagt;

2. de totale hoogte niet meer dan 125 %van de toegestane (bouw)hoogte van het betreffende gebouw

bedraagt.
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Artikel 9 Algemene wijzigingsregels

9.1 Algemeen

Burgemeester en wethouderskunnen ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingzone - wijzigingsgebied' het

bouwvlak en de goot- en bouwhoogte aanpassen dan wel toevoegen ten behoeve van de bouw van maximaal

4 twee-aaneen gebouwde woningen.

9.2 Afwegingskader

Burgemeester en wethouderskunnen slechtsmedewerking verlenen aan de in lid 9.1 bedoelde wijziging,

indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;

b. de woonsituatie;

c. de milieusituatie;

d. de verkeersveiligheid;

e. de sociale en/of externe veiligheid;

f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 10 Overige regels

10.1 Werking wettelijke regelingen

De wettelijke regelingen waarnaar in de regelsvan dit plan wordt verwezen, gelden zoalsdeze luiden op het

moment van vaststellingvan dit plan.

10.2 Voldoende parkeergelegenheid

1. Een bouwwerk, waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht, kan niet worden

gebouwd wanneer op het bouwperceel of in de omgeving daarvan niet in voldoende parkeergelegenheid

isvoorzien en in stand wordt gehouden.

2. Bij een omgevingsvergunningwordt aan de hand van de normen alsvastgelegd in de van toepassing zijnde

gemeentelijke Nota Parkeernormen (Bijlage 3) bepaald of er sprake isvan voldoende parkeergelegenheid.

3. Bij een omgevingsvergunningkan worden afgeweken van het bepaalde in sub a en b en worden

toegestaan dat in minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, mitsdit geen onevenredige

afbreuk doet aan de parkeersituatie.
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 11 Overgangsrecht

11.1 Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtredingvan het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is,

dan wel gebouwd kan worden krachtenseen omgevingsvergunningvoor het bouwen, en afwijkt van het plan,

mag, mitsdeze afwijking naar aard en omvangniet wordt vergroot,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mitsde

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag

waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

11.2 Afwijken

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het

vergroten van de inhoud van een bouwwerk alsbedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

11.3 Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Het eerste lid isniet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunningen in strijd met het daarvoor geldende

plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

11.4 Overgangsrecht gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

11.5 Strijdig gebruik

Het isverboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 11.4, te veranderen of te laten

veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijkingnaar aard en

omvang wordt verkleind.

11.6 Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in lid 11.4, na het tijdstip van inwerkingtredingvan het plan voor een periode

langer dan een jaar wordt onderbroken, ishet verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

11.7 Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Lid 11.4 isniet van toepassing op het gebruik dat reedsin strijd wasmet het voorheen geldende

bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 12 Slotregel

Deze regelsworden aangehaald als:

Regelsvan het bestemmingsplan "Tollebeek, Nimrodstraat".
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1 Aan huisverbonden bedrijfsactiviteiten



Lijst van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten
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22 58 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA

221 581 Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1

2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10 0 10 1 1 G 1

223 182 Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10 0 10 1 1 G 1

52 47 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN

527 952 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen 0 0 10 10 10 1 1 P 1

63 52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER

6311.1 52241 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen

633 791 Reisorganisaties 0 0 10 0 10 1 1 P 1

65, 66, 67 64, 65, 66 - FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN

65, 66, 67 64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 0 0 10 C 0 10 1 1 P 1

70 41, 68 - VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED

70 41, 68 A Verhuur van en handel in onroerend goed 0 0 10 0 10 1 1 P 1

72 62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE

72 62 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d 0 0 10 0 10 1 1 P 1

73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK

732 722 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10 0 10 1 1 P 1

74

63, 69tm71, 73, 74, 

77, 78, 80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

74

63, 69tm71, 73, 74, 

77, 78, 80tm82 A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 0 0 10 0 10 D 1 2 P 1

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING

9302 9602 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 0 0 10 0 10 1 1 P 1

9305 9609 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g 0 0 10 C 0 10 D 1 1 P 1
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Bijlage 2 Beeldkwaliteitsparagraaf



1

Voor nieuwe ruim telij ke ontwikkelingen kan de gem eenteraad een beeldkwalit eitsplan of

beeldkwaliteitsparagraaf vast stellen. Hierm ee kan een bepaalde uitst raling van een te

ontwikkelen gebied worden bereikt .

Voor Tollebeek, Nim rodst raat is gekozen voor beeldkwalit eitsparagraaf als onderdeel van

het bestemm ingsplan.

We doen dit om dat de nieuwbouw gelegegen is in, en onderdeel uitm aakt van, het

bestaande (oorspronkelij ke) dorp. Het is logisch dat we de architectuur van de

nieuwbouw willen laten aansluiten bij het karakter van de bestaande bebouwing in de

om geving. Dit draagt bij aan de herkenbaarheid van Tollebeek. Tegelijk hoeft de

vernieuwing geen replica te zijn van het bestaande. Vernieuwing mag gezien worden als

ontwikkeling van het dorp in de t ijd.

Ver va l len van een beeld k w al i t e i t sp lan

De algem ene lij n is dat de welstandscriteria uit de beeldkwalit eitsparagraaf hun werking

verliezen voor een individueel bouwwerk, nadat deze is gerealiseerd. Voor deze lijn is

gekozen om dat na realisat ie de hoofdkenm erken van bebouwing en stedenbouwkundige

st ructuur grotendeels vast liggen. De welstandscriteria kunnen dan vervallen. Dit sluit

bovendien aan bij het ingezet te select ieve welstandsbeleid. Dit geldt ook voor deze
beeldkwaliteitsparagraaf.

Har d h eid sc lau su le

Indien het uiterlij k en de plaatsing van een bouwwerk door bij zondere vorm geving,

const ruct ie, m ater iaalgebruik en kleurstelling kwaliteit t oont , kan de welstandscom m issie

burgem eester en wethouders adviseren om af te wij ken van de voor het bouwwerk
geldende criteria. Dit adv ies wordt gem ot iveerd door de welstandscomm issie.

Bee ld k w a l i t e i t scr i t er ia

De criteria zijn ingedeeld naar cr iteria voor plaat sing, vorm geving en detail/ k leur/

m ateriaal.

Plaatsing

-  De woningen zijn geplaatst in de rooilij n ;
-  Voorgevel is georiënteerd op/ naar openbare weg;

-  Bij hoekwoningen zij n alle gevels aan de op openbare weg georiënteerd op de

openbare weg.

Vorm geving

-  De r ij woningen en 2^ 1 kap bestaan uit twee lagen m et kap;

-  De hoofdvorm is voorzien van een zadeldak, m .u.v. appartem entengebouw;
-  Ook in de vorm geving de oriëntat ie op de openbare weg laten terugkom en;

-  Geen blinde gevels gericht naar de openbare ruim te;

-  Een onderlinge verwantschap in vorm geving van de verschillende typen woningen

bewerkstelligen.

Detail/ m ateriaal/ kleur

Beeld k w al i t e i t sp ar ag r aaf



2

-  Een architectuur die aansluit op de huidige m ix van t radit ioneel en m odernist isch en

op een eigent ijdse m anier het DNA van Tollebeek vertaalt ;

-  draag zorg voor onderlinge sam enhang, de bebouwing vorm t archit ectonisch één

fam ilie;

-  Glim m ende dakbedekking is niet toegestaan, m et uitzondering van zonnepanelen;

-  Steenkleur bruin tot bruin- rood, dakkleur ant raciet tot zwart

-  Zonnepanelen (en over ige duurzaam heidsm aatregelen) m oeten een eenheid vorm en

m et de architectuur;

-  Geen sterk afwijkend en/ of uitgesproken kleurgebruik met uitzondering van wit t e

accenten.

Erfafscheidingen

-  Er fafscheiding vorm en integraal onderdeel van het ontwerp van de woningen c.q.

worden m ee ontworpen;

-  Er fafscheiding kennen achter het verlengde van de voorgevel, een evenredige

afwisseling van beplant ing en schut t ing;

-  Voor, het ver lengde van, de voorgevel is alleen een groene erfafscheiding van m ax. 1

m hoog toegestaan.
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1. Inleiding 
 

1.1 Achtergrond 

De Noordoostpolder is vanaf 1936 ingepolderd en vanaf 1942 ontwikkeld als tweede grote stap in de 

ontwikkeling van de IJsselmeerpolders. Het basismodel dat hieraan ten grondslag lag was het ‘Centrale 

Plaatsen Model’ van Christaller. Dit model gaat uit van een gelaagde ruimtelijke organisatie, waarbij een 

hoofdplaats omringd wordt door nevenplaatsen, terwijl de hoofdplaats zelf weer een nevenplaats van een 

grotere kern vormt. Het geheel van agrarische kavels, verbindingswegen, dorpen en hoofdkern is als 

zorgvuldige eenheid ontworpen. Dit is terug te zien in de organisatie van Emmeloord als hoofdkern, met 

daaromheen de dorpen. De fiets stond bij de aanleg centraal. In het vooroorlogse ruimtelijk model werd 

nog geen rekening gehouden met de brommer, laat staan de auto.  

Uiteraard heeft de tijd in de Noordoostpolder niet stilgestaan. Al snel na de Tweede Wereldoorlog werd de 

auto -net als in de rest van Nederland- gemeengoed. Op de relatief langere afstanden tussen de dorpen en 

Emmeloord verving deze in rap tempo de fiets. Tegenwoordig heeft de auto een zeer belangrijke plaats 

verworven in de dagelijkse mobiliteitsbehoefte. Het voorzieningenniveau in de dorpen is gering is en neemt 

verder af. Inwoners daarom steeds meer aangewezen op Emmeloord voor hun boodschappen en andere 

voorzieningen.  

Vanwege de toegenomen automobiliteit zijn er op bepaalde plekken, op bepaalde momenten 

parkeerproblemen. Deze zijn de voorgaande jaren zo veel mogelijk opgepakt bij groot onderhoud, 

herinrichtingsplannen en via handhaving, zonder dat daar een duidelijk kader voor was. In het 

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is daarom opgenomen dat er een parkeerbeleidsplan 

moet worden opgesteld, inclusief parkeernormen op maat. 

Voorliggende nota parkeernormen is een nadere uitwerking van het gemeentelijk parkeerbeleid. 

 

1.2 De aanleiding voor een nota parkeernormen 

Om bij ruimtelijke ontwikkeling een indicatie te krijgen van het aantal benodigde parkeerplaatsen werd 

voorheen gebruik gemaakt van de door het CROW opgestelde ervaringscijfers. Dit betreft een landelijke 

richtlijn en geen vastgesteld beleid. 

Parkeernormen kunnen op diverse manieren worden vastgelegd om stedenbouwkundige plannen te 

kunnen toetsen. Parkeernormen kunnen enerzijds worden vastgelegd in bestemmingsplannen, anderzijds 

in de bouwverordening (artikel 2.5.30) of in apart beleid. Door de vaststelling van de Wet ruimtelijke 

ordening (Wro) staan veranderingen op stapel als het gaat om het vastleggen van de parkeernormen als 

onderdeel van de stedenbouwkundige bepalingen. Per 1 juli 2018 komen de stedenbouwkundige 

bepalingen te vervallen en kunnen parkeernormen alleen nog via het bestemmingplan van kracht zijn door 

een voorwaardelijke verplichting.  

Belangrijk is de nieuwe juridische verankering van de parkeernormen in bestemmingsplannen. Om die 

reden legt gemeente Noordoostpolder haar parkeernormen vast in een Nota Parkeernormen. De Nota 

Parkeernormen is een document waar vanuit bestemmingsplannen naar verwezen moet worden. 

Voorliggende nota omvat parkeernormen voor de ruimtelijke functies die het meest voorkomen.  
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1.3 Opbouw Nota Parkeernormen 

Voor de verkeersaspecten bij ruimtelijke ontwikkelingen is het berekenen van de parkeerplaatsverplichting 

essentieel. De parkeerplaatsverplichting is het aantal parkeerplaatsen dat een initiatiefnemer moet 

aanleggen bij een voorgenomen ruimtelijke functie. Deze systematiek staat beschreven in het volgende 

hoofdstuk. 

De parkeerplaatsverplichting wordt berekend aan de hand van vastgestelde parkeernormen. De 

parkeernormen die binnen de gemeente Noordoostpolder gelden zijn in hoofdstuk 3 ‘Parkeernormen voor 

auto’s en fietsen’ opgenomen.  
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2. Uitvoering parkeerverplichting  
 

2.1 Voldoen aan gemeentelijke parkeernormen 

Aan het invullen van de parkeerplaatsverplichting stelt de gemeente een aantal eisen. Zo zijn er regels 

over hoe parkeren op eigen terrein wordt meegeteld, ook is er een minimale fysieke maatvoering van 

parkeren op eigen terrein. 

 

Onderscheid bij verbouw, nieuwbouw of functiewijziging 

Er is onderscheid te maken tussen nieuwbouwplannen en verbouwplannen. Bij nieuwbouwplannen wordt 

de parkeerplaatsverplichting berekend aan de hand van de parkeernormentabel van hoofdstuk 3. Bij 

verbouwplannen, functiewijzigingen (zonder omgevingsvergunning) of uitbreidingsplannen wordt het aantal 

aantoonbaar toewijsbare parkeerplaatsen van de oude functie - met de bestaande bestemming - in 

mindering gebracht op de nieuwe parkeerplaatsverplichting (zoals berekend aan de hand van de 

parkeernormentabel van hoofdstuk 3). Dit is voldoende of levert een aanvullende parkeerplaatsverplichting 

of overschot op.  

De aanvrager dient ten behoeve van de berekening aan te leveren uit welke functies en bijbehorende 

oppervlakten het plan is opgebouwd. Bij een uitbreiding van een locatie wordt in eerste instantie alleen de 

uitbreiding getoetst. Wanneer de totale locatie, inclusief de uitbreiding, als geheel voldoende 

parkeerplaatsen heeft, voldoet het plan aan de parkeerplaatsverplichting conform deze Nota 

Parkeernormen.  

 

 

2.2 Stappenplan bepalen parkeerplaatsverplichting 

Het bepalen van de parkeerplaatsverplichting en de invulling van deze verplichting vindt plaats op basis 

van onderstaande vier stappen. 

 

2.2.1 Stap 1: bepalen parkeerbehoefte 

 

A. gebiedstypologie gemeente Noordoostpolder 

Welke parkeernormen er voor een gebied gelden is onder andere afhankelijk van de stedelijkheidsgraad. 

De stedelijkheidsgraad wordt bepaald op basis van de omgevingsadressendichtheid (aantal adressen per 

km²), kortweg OAD van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In een gebied met een hoge OAD is 

het aanbod - en de kwaliteit – van andere vervoerswijzen over het algemeen groter dan in een gebied met 

een lage OAD. Daarom worden in een gebied met een hoge stedelijkheidsgraad lagere parkeernormen 

toegepast. Daarnaast kan een onderscheid worden gemaakt naar de stedelijke zone (centrum, schil, rest 

bebouwde kom, buitengebied) van een gemeente.  

De Noordoostpolder valt qua stedelijkheidsgraad - in zijn geheel - in de categorie “matig stedelijk” Er is 

echter een duidelijk verschil tussen Emmeloord en de rest van de gemeente. De dorpen en het 

buitengebied hebben een veel lagere OAD dan Emmeloord. Daarom is onderstaande verdeling in 

stedelijkheidsgraad van toepassing, gebaseerd op de OAD.  
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Gebiedstype Stedelijkheidsgraad Omgevingsadressendichtheid 

Emmeloord (bebouwde kom)  Matig stedelijk 1.000 tot 1.500 adressen per km²  

Rest gemeente  niet stedelijk minder dan 500 adressen per km².  

Tabel 2-1  Overzicht stedelijkheidsgraden Noordoostpolder 

De hoogte van de parkeernorm wordt ook bepaald door te kijken naar de stedelijke zone (centrum, schil, 

overig, buitengebied) van een gebied. Hoe dichter bij het centrum, des te beter normaliter de kwaliteit en 

het aanbod van overige vervoerswijzen en des te lager dus de parkeernorm. Noordoostpolder kenmerkt 

zich door een aantal te onderscheiden stedelijke zones. Dit zijn gebieden die qua geografische ligging, 

ruimtelijke kenmerken en stedelijke dichtheid zorgen voor een bepaald mobiliteitspatroon en bijbehorende 

parkeervraag. In onderstaande tabel zijn bovenstaande afwegingen overzichtelijk op een rij gezet. 

  

Gebiedsindeling Stedelijkheidsgraad  Stedelijke zones  

Emmeloord centrum
1
 Matig stedelijk Centrum 

Emmeloord rest bebouwde kom Matig stedelijk Rest bebouwde kom 

Overige kernen (bebouwde kom) Niet stedelijk Rest bebouwde kom 

Buitengebied  Niet stedelijk Buitengebied 

Tabel 2-2  Overzicht gebiedsindeling naar stedelijkheidsgraad en stedelijke zones Noordoostpolder. 

 

B. toepassing parkeernormen 

Op basis van publicatie 317 van het CROW (Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie) is een lijst met 

parkeernormen voor de gemeente Noordoostpolder opgesteld. De gemeente werkt binnen de kaders van 

het verkeer en vervoerbeleid met ‘vaste parkeernormen’ (zonder bandbreedte). Dit biedt duidelijkheid voor 

alle betrokkenen. Bij de realisatie van nieuwe functies is het belangrijk om te voorzien in voldoende 

parkeerplaatsen (vraagvolgend). In deze nota parkeernormen wordt daarom uitgegaan van parkeernormen 

die gebaseerd zijn op de huidige situatie van functies (zie tabellen in hoofdstuk 3). Bij de toepassing van 

parkeernormen voor functies die niet in deze tabellen zijn op genomen dient gebruik te worden gemaakt 

van de gemiddelde kencijfers zoals beschreven in publicatie 317 van het CROW.  
  

                                                      
1
 Emmeloord centrum omvat het gebied omgrensd door de volgende straat: Noordzijde, Kon. Julianastraat, 

Espelerlaan, Onder de Toren, Korte Dreef, Lange Dreef en Smedingplein. 
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C. aanwezigheidspercentages bij dubbelgebruik parkeerplaatsen 

Bij de berekening van de parkeerplaatsverplichting wordt bij de ontwikkelingen van meerdere 

(verschillende) functies gebruik gemaakt van aanwezigheidspercentages. Bij meerdere functies kan er 

namelijk sprake zijn van een verschillend patroon van tijden waarop gebruikers (bewoners, bezoekers, 

werknemers) aanwezig zijn. Zo is de parkeerdruk bij woningen bijvoorbeeld vooral 's avonds / nachts groot. 

Overdag ligt de aanwezigheid lager omdat een deel van de bewoners met de auto naar het werk gaat. Dit 

biedt mogelijkheden om andere functies (bijvoorbeeld een kantoor) deze ruimte te laten benutten. Zo kan 

dubbelgebruik van parkeerplaatsen plaatsvinden.  

 
Tabel 2-3  Aanwezigheidspercentage Noordoostpolder (op basis van het CROW Publicatie 317) 

 

D. reductiefactor parkeerplaatsen op bijbehorend terrein 

Een bouwplan dient in beginsel op eigen terrein aan de parkeerplaatsverplichting te voldoen. Met het 

begrip “parkeren op eigen terrein” wordt bedoeld: ruimte voor parkeren of stallen van auto's in, op of onder 

het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort, passend binnen het 

vigerende bestemmingsplan. Parkeerplaatsen op eigen terrein bij woningen worden niet altijd volledig 

meegerekend in de gerealiseerde parkeerplaatsen. Deze plaatsen worden immers vaak voor andere 

doeleinden gebruikt dan parkeren van auto’s (zie ook parkeerbeleidsplan). De mate waarin parkeren op 

eigen terrein wordt meegerekend (afhankelijk van de parkeervoorziening) is opgenomen in onderstaande 

tabel.  

Parkeervoorziening Theoretisch aantal Berekeningsaantal 

Enkele oprit zonder garage 1 0,8 

Lange oprit zonder garage of carport 2 1,0 

Dubbele oprit zonder garage 2 1,7 

Garage zonder oprit (bij woning) 1 0,4 

Garagebox (niet bij woning) 1 0,5 

Garage met enkele oprit 2 1,0 

Garage met lange oprit 3 1,3 

Garage met dubbele oprit 3 1,8 

Tabel 2-4  Parkeren op eigen terrein 

Aanwezigheidspercentages (dubbelgebruik parkeervoorzieningen)

Functies werkdagochtend werkdagmiddag werkdagavond koopavond werkdagnacht zaterdagmiddag zaterdagavond zondagmiddag

woningen bewoners 50% 50% 90% 80% 100% 60% 80% 70%

woningen bezoekers 10% 20% 80% 70% 0% 60% 100% 70%

kantoor/bedrijven 100% 100% 5% 5% 0% 0% 0% 0%

commerciële dienstverlening 100% 100% 5% 75% 0% 0% 0% 0%

detailhandel 30% 60% 10% 75% 0% 100% 0% 0%

grootschalige detailhandel 30% 60% 70% 80% 0% 100% 0% 0%

supermarkt 30% 60% 40% 80% 0% 100% 40% 0%

sportfunctiesbinnen 50% 50% 100% 100% 0% 100% 100% 75%

sportfunctiesbuiten 25% 25% 50% 50% 0% 100% 25% 100%

bioscoop/ theater/podium 5% 25% 90% 90% 0% 40% 100% 40%

sociaal medisch:

arts/maatschap/ therapeut/

consultatiebureau 100% 75% 10% 10% 0% 10% 10% 10%

verpleeg- of

verzorgingstehuis/aanleun-

woning/verzorgingsflat 50% 50% 100% 100% 25% 100% 100% 100%

ziekenhuispatiënten

inclusief bezoekers 60% 100% 60% 60% 5% 60% 60% 60%

ziekenhuismedewerkers 75% 100% 40% 40% 25% 40% 40% 40%

dagonderwijs 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

avondonderwijs 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0%
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Een parkeervoorziening op bijbehorend terrein bij een bouwplan moet voldoen aan de volgende fysieke 

maatvoering: 

 een enkele oprit is minimaal 5m lang en 3,5m breed; 

 een lange oprit is minimaal 10m lang en 3,5m breed; 

 een dubbele oprit is minimaal 4,5 meter breed; 

 een garage is minimaal 5m lang en 2,5m breed (binnenwerks); 

 een dubbele garage is minimaal 5m lang en 4,5m breed (binnenwerks); 

Ook moet de situering zodanig zijn dat het veilig in- en uitrijden is gewaarborgd.  

 

E. Afronding naar volledige parkeerplaatsen 

Het volgens deze parkeernormen berekende benodigde aantal parkeerplaatsen wordt naar boven afgerond 

tot een volledige parkeerplaats. 

 

2.2.2 Stap 2: aantonen parkeren op bijbehorend terrein 

Een aanvraag omgevingsvergunning dient in beginsel op het bijbehorend terrein aan de 

parkeerplaatsverplichting te voldoen. Met het begrip “parkeren op bijbehorend terrein” wordt bedoeld: 

“ruimte voor parkeren of stallen van auto's in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het 

onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort, passend binnen het vigerende bestemmingsplan en de 

vigerende bestemming.”  

Bij het niet kunnen voldoen aan de parkeerplaatsverplichting op bijbehorend terrein, dient de aanvrager dit 

bij de aanvraag van de omgevingsvergunning aan te tonen. Deze inspanningsverplichting betekent het 

aantonen dat het aanleggen van parkeerplaatsen op bijbehorend terrein fysiek in geen enkele vorm 

mogelijk is zonder dat dit het functioneren belemmert.  

 

2.2.3 Stap 3: onderzoek gebruik bestaande parkeerplaatsen in de openbare ruimte 

Een initiatief mag niet leiden tot een (toename van) parkeertekort in de openbare ruimte. Het kan echter 

voorkomen dat er in de openbare ruimte op loopafstand een restcapaciteit bestaat, waarvan gebruik 

gemaakt kan worden om de parkeervraag op te vangen. Een initiatiefnemer kan de gemeente verzoeken 

geen parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren, maar gebruik te maken van restcapaciteit in de 

openbare ruimte. In deze situatie krijgt de initiatiefnemer geen exclusief gebruiks- of eigendomsrecht. 

Als er bijvoorbeeld in de omgeving parkeerplaatsen voorhanden zijn die ooit zijn aangelegd voor een doel 

of functie die niet meer bestaat of als er sprake is van overcapaciteit aan parkeerruimte, is te onderzoeken 

of deze ruimte mag worden meegeteld bij de parkeerverplichting voor het initiatief. Dit is alleen mogelijk als 

de parkeerdruk in de openbare ruimte op het maatgevende moment, met toevoeging van de ontwikkeling, 

onder de 80% voor het centrum van Emmeloord en 90% voor de rest van de gemeente blijft (zie ook het 

Parkeerbeleidsplan Noordoostpolder 2015-2025). Of deze ruimte er is, dient te blijken uit een door de 

initiatiefnemer aan te leveren representatief
2
 parkeeronderzoek. Als er binnen 5 jaar ontwikkelingen 

                                                      
2
 Representatief onderzoek bestaat uit: een door een objectieve partij (bij voorkeur een verkeerskundig adviesbureau) uitgevoerde 

parkeerdrukmeting op verschillende momenten, dagen en tijden (buiten vakantieperiode) en zeker tijdens periodes wanneer 

aanspraak gedaan gaat worden door de nieuwe ontwikkeling op de parkeercapaciteit. 
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worden verwacht die de bezettingsgraad van het betreffende gebied beïnvloeden, moet ook hiermee 

rekening worden gehouden. De wijze van onderzoek moet vooraf met de gemeente gecommuniceerd zijn. 

De bezettingsgraad van de openbare parkeerplaatsen in de omgeving wordt door de gemeente getoetst bij 

het verzoek om afwijking van (een deel van) de parkeervraag.  

Wat een acceptabele loopafstand is, wordt beoordeeld bij de aanvraag omgevingsvergunning en is 

afhankelijk van de functie en haar gebruikers, het specifieke gebied waar het bouwplan gerealiseerd wordt 

en een aantal ruimtelijke aspecten aan een looproute zoals sociale veiligheid, aantrekkelijkheid et cetera. 

De richtlijnen van het CROW voor acceptabele loopafstanden worden hierbij als leidraad gebruikt en zijn 

weergegeven in onderstaande tabel. 

Hoofdfunctie Acceptabele loopafstanden 

Wonen Ca. 100 meter (1,0 – 1,5 minuten)
3
 

Winkelen Ca. 400 meter (5 minuten) 

Werken Ca. 500 meter (6 minuten) 

Ontspanning Ca. 100 meter (1,0 – 1,5 minuten) 

Gezondheidszorg Ca. 100 meter (1,0 – 1,5 minuten) 

Onderwijs Ca. 100 meter (1,0 – 1,5 minuten) 

Tabel 2-5  Richtlijn acceptabele loopafstanden 

2.2.4 Stap 4: onderzoek realiseren nieuwe parkeerruimte in de openbare ruimte 

De ingediende parkeerbehoefteberekening wordt door de gemeente gecontroleerd, zowel op de juiste 

toepasbaarheid van de parkeernormen en aanwezigheidspercentages als op de afwijkingsgronden van 

parkeren op eigen terrein. Wanneer de mogelijkheid niet aanwezig is om de parkeerdruk op te vangen met 

bestaande parkeerplaatsen, kan onderzocht worden of er mogelijkheden zijn om extra parkeerplaatsen in 

de openbare ruimte aan te leggen. Bij het bepalen van een eventuele locatie moet rekening gehouden 

worden met: 

 De loopafstanden zoals geformuleerd in bovenstaande tabel. 

 De kwaliteit van de omgeving. De aanleg van extra parkeerplaatsen mag niet ten koste gaan van de 

ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de omgeving. Er dient altijd een integrale afweging gemaakt te 

worden met bijvoorbeeld het ruimtelijk- en groenbeleid.  

 

Het college gaat alleen akkoord met deze mogelijkheid op basis van de volgende voorwaarden: 

 De parkeerplaats kan ruimtelijk en verkeerstechnisch worden aangelegd. Maatgevend hierbij is onder 

andere de verkeersveiligheid en eventuele hinder die dit op kan leveren voor andere weggebruikers.  

 De gemeente wil deze ruimte niet als reserve houden voor het opvangen van al bestaande 

parkeertekorten of andere doeleinden.  

 Er vindt een ruimtelijke afweging plaats ten aanzien van de plaats en de hoeveelheid te realiseren 

parkeerplaatsen in bijvoorbeeld een groenvoorziening.  

                                                      
3
 Bij een gemiddelde loopsnelheid van 5 kilometer per uur.  
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 De kosten die gemoeid zijn met de aanleg van deze parkeerplaatsen worden in principe volledig 

gefinancierd door de initiatiefnemer. Dit zal door een (realisatie)overeenkomst tussen de gemeente en 

de aanvrager moeten worden geregeld. 

 

2.2.5 Vervolg: parkeeradvies 

Als een aanvraag omgevingsvergunning voorziet in voldoende parkeercapaciteit, dan wordt een positief 

advies afgegeven. 

Wanneer er geen fysieke mogelijkheden zijn om de parkeereis op bijbehorend terrein te realiseren of op 

acceptabele loopafstand in de openbare ruimte op te vangen of te realiseren conform de gestelde 

ontwerpeisen, dan wordt een negatief parkeeradvies voor de aanvraag omgevingsvergunning afgegeven 

op basis van het niet kunnen voldoen aan de parkeerplaatsverplichting voor het betreffende bouwplan. De 

aanvraag omgevingsvergunning wordt op deze grond afgewezen. Het college van B&W kan eventueel via 

de hardheidsclausule afwijken van het negatieve parkeeradvies (zie paragraaf 2.3). 

 

2.3 Afwijkingsbevoegdheid college van B&W 

Het college heeft de mogelijkheid af te wijken van de voorwaardelijke verplichting aangaande parkeren; 

“indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit”. 

Het verlenen van vrijstelling voor de aanleg van parkeerplaatsen is voorbehouden voor “zeer” bijzondere 

omstandigheden. Deze omstandigheden zullen voornamelijk maatschappelijk-economisch van aard zijn. 

De afwijkingsbevoegdheid kan alleen door het college worden toegepast. Terughoudend gebruik van deze 

bevoegdheid is geboden. Er dient een zorgvuldige motivatie te worden opgesteld waarin de aantoonbare 

bijzondere omstandigheden en overwegende bezwaren uiteen worden gezet en waarom de 

afwijkingsbevoegdheid dan wordt toegepast. 

 

2.4 Overgangsregeling 

De in deze nota opgenomen parkeernormen zijn niet van toepassing in de volgende gevallen: 

 Initiatieven waarvoor het college vóór de datum van inwerkingtreding van deze nota heeft ingestemd 

met een parkeernorm welke is vastgelegd in een door het college geaccordeerd document, zoals een 

stedenbouwkundig plan c.q. programma van eisen / nota van uitgangspunten en/of in een intentie- of 

exploitatieovereenkomst. In deze gevallen gelden de parkeernormen zoals vastgelegd in het door het 

college geaccordeerde document.  

 Initiatieven die passen binnen een (ontwerp)bestemmingsplan waarvan het college vóór de datum van 

inwerkingtreding van deze nota heeft ingestemd met terinzagelegging. In deze gevallen gelden de 

parkeernormen zoals opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan. 

 Op een aanvraag om omgevingsvergunning, afwijking, ontheffing of toestemming anderszins, die is 

ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van deze nota en waarop op die datum nog niet is 

beschikt. In deze gevallen gelden de vóór de datum van inwerkintreding van deze nota geldende 

parkeernormen.  
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2.5 Slotbepaling 

Daar waar deze Nota Parkeernormen niet in voorziet, is publicatie 317 van het CROW (Kencijfers parkeren 

en verkeersgeneratie) of het ASVV2012 (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde 

kom) van toepassing. Hierbij dienen de stedelijkheidsgraden en gebiedsindelingen te worden aangehouden 

zoals beschreven in dit hoofdstuk en dient uitgegaan te worden van de ‘gemiddelde parkeerkencijfers’. 

Afwijkingen op deze Nota Parkeernormen in bestemmingsplannen is mogelijk door gemotiveerd specifieke 

parkeerverplichtingen op te nemen. 

 

2.6 Verankering parkeernormen in bestemmingsplannen 

Bij het opstellen van bestemmingsplannen wordt in de regels (juridisch bindend) verankerd dat voldaan 

moet worden aan de parkeernormen van de gemeente. De juridische borging vindt bijvoorbeeld plaats door 

de volgende regeling op te nemen in de algemene gebruiksregels van een bestemmingsplan 

(voorwaardelijke verplichting): “Parkeernormen: Indien de ligging, de omvang of de bestemming van een 

gebouw daartoe aanleiding geeft, moet volgens de gemeentelijke parkeernormen voldoende ruimte zijn 

aangebracht en in stand gehouden worden van parkeervoorzieningen in, op of onder dat gebouw, dan wel 

op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort.” 

In de toelichting en bijlage van het bestemmingsplan wordt vervolgens verwezen naar de specifieke 

parkeernormen en toepassingsmethodiek die de parkeereis bij ruimtelijke ontwikkelingen bepalen. Dit 

betreft de voorliggende Nota Parkeernormen Noordoostpolder. Voor 1 juli 2018 moeten alle 

bestemmingsplannen voorzien zijn van deze regeling. Dit gebeurt bijvoorbeeld door voor de op dat moment 

nog niet geactualiseerde bestemmingsplannen een overkoepelend ‘paraplu-bestemmingsplan’ op te stellen 

die deze juridische waarborging per 1 juli 2018 regelt. Er wordt dan een artikel geformuleerd in de 

juridische regels van onderstaande strekking: “het nieuw-, bij of verbouwen van panden of wijzigen van 

functies is alleen toegestaan indien voorzien wordt in voldoende parkeerplaatsen in, op of onder dat 

gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort volgens de gemeentelijke 

parkeernormen.” In deze juridische regels wordt vervolgens verwezen naar een bijlage in het 

bestemmingsplan die de parkeernormen en de toepassingsmethodiek beschrijft.  
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3. Parkeernormen Noordoostpolder 
 

 

3.1 Hoofdfunctie wonen 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

koop vrijstaand woning 1,8 2,2 2,3 2,4 0,3 

koop twee-onder-een-kap woning 1,7 2,1 2,2 2,2 0,3 

koop, tussen/hoek woning 1,5 1,9 2,0 2,0 0,3 

koop, etage, duur woning 1,6 2,0 2,1 2,1 0,3 

koop, etage, midden woning 1,4 1,8 1,9 1,9 0,3 

koop, etage goedkoop woning 1,3 1,6 1,6 1,6 0,3 

huurhuis, vrije sector woning 1,5 1,9 2,0 2,0 0,3 

huurhuis, sociale huur woning 1,3 1,6 1,6 1,6 0,3 

huur, etage, duur woning 1,4 1,8 1,9 1,9 0,3 

huur, etage, midden/goedkoop woning 1,1 1,4 1,4 1,4 0,3 

kamerverhuur, zelfstandig kamer 0,6 0,7 0,7 0,7 0,2 

aanleunwoning/serviceflat Woning 1,0 1,1 1,2 1,2 0,3 

Voor een beroep aan huis / bedrijf aan huis wordt naast bovenstaande parkeervraag één extra 

parkeerplaats geëist. Hierbij is uitgegaan van beroepsuitoefening van één persoon zonder personeel welke 

beperkt bezoek ontvangt.  

 

 

3.2 Hoofdfunctie werken 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

kantoor (zonder baliefunctie) 100 m2 
bvo 

1,6 2,1 2,6 2,6 5% 

kantoor (met baliefunctie) 
commerciële dienstverlening 

100 m2 
bvo 

2,1 2,9 3,6 3,6 20% 

bedrijf arbeidsintensief/ 
bezoekers extensief (industrie 

100 m2 
bvo 

1,6 2,4 2,4 2,4 5% 

bedrijf arbeidsextensief/ 
bezoekers extensief (bv loods) 

100 m2 
bvo 

0,7 1,1 1,1 1,1 5% 

bedrijfsverzamelgebouw 100 m2 
bvo 

1,3 1,9 2,0 2,0 5% 

  



 

Pagina 14 van 18 

 

3.3 Hoofdfunctie winkels en boodschappen 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

buurtsupermarkt 100 m2 bvo 1,9 3,5 4,3 - 89% 

discountsupermarkt 100 m2 bvo 3,3 6,5 7,8 - 96% 

fullservice supermarkt 100 m2 bvo 
3,4 5,2 6,2 - 93% 

grote supermarkt 100 m2 bvo
6,0 7,7 8,8 - 84% 

groothandel in 
levensmiddelen 100 m2 bvo

- 
 

6,4 7,4 - 80% 

buurt- en dorpscentrum 100 m2 bvo - 3,7 4,1 - 72% 

wijkcentrum (klein) 100 m2 bvo - 4,5 5,0 - 76% 

wijkcentrum (gemiddeld) 100 m2 bvo - 5,1 5,6 - 79% 

weekmarkt m1 kraam 0,20 0,20 0,23 - 85% 

kringloopwinkel 100 m2 bvo - 1,9 2,0 2,3 89% 

bruin- en witgoedzaken 100 m2 bvo 4,0 7,9 8,2 9,3 92% 

woonwinkel 100 m2 bvo 1,3 1,9 2,0 2,0 91% 

meubel/woonboulevard 100 m2 bvo - 2,4 2,5 - 93% 

bouwmarkt 100 m2 bvo - 2,4 2,4 2,5 87% 

tuin-, groencentrum 100 m2 bvo - 2,6 2,7 2,9 89% 

 

 

3.4 Hoofdfunctie sport, cultuur en ontspanning 
 

 Eenheid Centrum 
Emmeloord 

Rest 
Emmeloord 

Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

Bibliotheek 100 m2 bvo 0,5 1,2 1,2 1,4 97% 

Museum 100 m2 bvo 0,6 1,1 1,1 - 95% 

Bioscoop 100 m2 bvo 3,2 11,2 11,2 13,7 94% 

filmtheater/filmhuis 100 m2 bvo 2,6 7,9 7,9 9,9 97% 

theater/schouwburg 100 m2 bvo 7,4 9,8 9,8 12,0 87% 

Casino 100 m2 bvo 5,7 6,5 6,5 8,0 86% 

bowlingcentrum per baan 1,6 2,8 2,8 2,8 89% 

biljart- en 
snookercentrum 

per tafel 0,9 1,4 1,4 1,8 87% 

dansstudio 100 m2 bvo 1,6 5,5 5,5 7,4 93% 

fitnessstudio/sportschool 100 m2 bvo 1,4 4,8 4,8 6,5 87% 

fitnesscentrum 100 m2 bvo 1,7 6,3 6,3 7,4 90% 

wellnesscentrum 
(thermen etc.) 

100 m2 bvo - 9,3 9,3 10,3 99% 

sauna, hammam 100 m2 bvo 2,5 6,7 6,7 7,3 99% 

sporthal 100 m2 bvo 1,6 2,9 2,9 3,5 96% 

sportzaal 100 m2 bvo 1,2 2,8 2,9 3,6 94% 

tennishal 100 m2 bvo 0,3 0,5 0,5 0,5 87% 
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3.5 Hoofdfunctie horeca en (verblijfs)recreatie 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

camping  standplaats - - - 1,2 90% 

bungalowpark  bungalow - 1,7 1,7 2,1 91% 

café/bar/cafetaria 100 m² bvo 5,0 6,0 7,0 - 90% 

restaurant 100 m² bvo 9,0 13,0 15,0 - 80% 

discotheek 100 m² bvo 6,9 20,8 20,8 20,8 99% 

hotel 1ster 10 kamers 
0,4 2,4 2,5 4,5 77% 

hotel 2 sterren 10 kamers 
1,4 4,1 4,3 6,3 80% 

hotel 3 sterren 10 kamers 
2,1 5,0 5,2 6,8 77% 

hotel 4 sterren 10 kamers 
3,4 7,2 7,5 9,0 73% 

hotel 5 sterren 10 kamers 
5,3 10,6 11,0 12,6 65% 

 

 

3.6 Hoofdfunctie gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

huisartsenpraktijk  behandelkamer 2,1 3,0 3,3 3,3 57% 

apotheek apotheek 2,3 3,2 3,4 - 45% 

fysiotherapiepraktijk behandelkamer 1,3 1,8 2,0 2,0 57% 

consultatiebureau behandelkamer 1,4 1,9 2,2 2,2 50% 

consultatiebureau voor 
ouderen 

behandelkamer 1,3 1,9 2,0 2,2 38% 

tandartsenpraktijk behandelkamer 1,6 2,4 2,6 2,7 47% 

gezondheidscentrum behandelkamer 1,6 2,2 2,5 2,5 55% 

religiegebouw per zitplaats 0,2 0,2 0,2 -  

verpleeg- en 
verzorgingstehuis 

wooneenheid 0,6 0,6 0,6 - 60% 

ziekenhuis 100m² bvo 1,4 1,7 1,9 2,0 29% 
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3.7 Hoofdfunctie onderwijs 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

kinderdagverblijf  
(exclusief K&R) 100 m²2 bvo 

1,0 1,4 1,4 1,5 0% 

basisonderwijs 
(exclusief K&R) per leslokaal 

0,8 0,8 0,8 0,8  

middelbare school 100 leerlingen 3,7 4,9 4,9 4,9 11% 

ROC 100 leerlingen 4,7 5,8 5,9 5,9 7% 

avondonderwijs 10 studenten 4,5 6,8 6,9 10,5 95% 

 

Halen en brengen bij scholen en dagverblijven: Kiss and Ride 

Het met de auto halen en brengen van kinderen naar kinderdagverblijven en basisscholen heeft door de 

steeds groter wordende groep tweeverdieners een vlucht genomen. Hierdoor is ook de behoefte ontstaan 

om bij nieuwe ontwikkelingen parkeerplaatsen aan te leggen om deze parkeerders te kunnen faciliteren en 

parkeeroverlast bij schoolomgevingen te voorkomen. In bovenstaande tabel is alleen een norm 

opgenomen voor het parkeren van medewerkers van een basisschool, peuterspeelzaal en een buiten 

schoolse opvang.  

Het aantal parkeerplaatsen ten behoeve van Kiss and Ride wordt voor een school berekend op basis van 

een formule. Maatwerk is hierbij altijd mogelijk. De percentages en reductiefactoren uit de formule zijn 

terug te vinden in onderstaande tabel. 

 Onderbouw (groep 1 tot en met 3): aantal leerlingen x % leerlingen auto halen en brengen x 

reductiefactor parkeerduur
4
 x reductiefactor aantal kinderen per auto. 

 Bovenbouw groep 4 tot en met 8: aantal leerlingen x % leerlingen auto halen en brengen x 

reductiefactor parkeerduur
5
 x reductiefactor aantal kinderen per auto.  

 Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang: aantal leerlingen x % leerlingen auto halen en 

brengen x reductiefactor parkeerduur
6
 x reductiefactor aantal kinderen per auto.  

 

 

Tabel 3-1  Gegeven t.b.v. berekening halen en brengen  

 

 

 

                                                      
4
 Groepen 1 t/m 3 parkeren gemiddeld 10 minuten in een periode van 20 minuten. De reductiefactor is hiermee 0,5. 

5
 Groepen 4 t/m 8 parkeren gemiddeld 2,5 minuut in een periode van 10 minuten. De reductiefactor is hiermee 0,25. 

6 Kinderdagverblijf gemiddeld 15 minuten in periode van 60 minuten = reductiefactor 0,25.  

Doelgroep %halen en brengen met

de auto

Reductiefactor

parkeerduur

Reductiefactor aantal

kinderen per auto

groep 1 t/m 3 30-60% 0,5 0,75

groep 4 t/m 8 5-40% 0,25 0,85

kinderdagverblijf 50-80% 0,25 0,75
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3.8 Fietsparkeren 

De maatvoering van een fietsparkeerplaats moet voldoende zijn om een fiets te parkeren/stallen. Ook voor 

het plaatsen van de fiets is voldoende (manoeuvreer)ruimte nodig. Daarbij moet niet alleen gedacht 

worden aan ruimten bij nieuwe woningen of nieuwe halten voor openbaar vervoer, maar ook aan 

voorzieningen. Onderstaande fietsparkeernormen zijn gebaseerd op landelijke gemiddelden per functie 

zoals beschreven in publicatie 317 ‘Kencijfers Parkeren en Verkeersgeneratie’ van het CROW.  

 

3.8.1 Ligging fietsparkeervoorzieningen 

De fietsparkeervoorzieningen moeten aantrekkelijk zijn gelegen. Bij solitaire bestemmingen waar men kort 

hoeft te zijn (supermarkt, bank etc.) moet de afstand tussen parkeerplaats en bestemming een beperkt 

aantal meters zijn. Als de verblijftijd langer is (bijvoorbeeld centrumbezoek – meerdere voorzieningen), 

mag de loopafstand langer zijn. De fietsparkeervoorzieningen dienen dan geconcentreerd op de (drukst 

bereden) aanrijroutes te worden gerealiseerd.  

 

3.8.2 Fietsparkeernormen 

Onderstaande tabel beschrijft het aantal benodigde fietsparkeerplaatsen bij voorzieningen, kantoren en 

recreatie. Het volgens deze fietsparkeernormen berekende benodigde aantal parkeerplaatsen wordt naar 

boven afgerond tot een hele parkeerplaats. Dit sluit aan bij de gemeentelijke ambitie het fietsen 

aantrekkelijker te maken, Fietsparkeernormen zijn overigens bedoeld voor solitaire gebieden. Ze zijn dus 

niet geschikt voor gebieden met grote menging van functies, zoals het centrumgebieden. Hier is maatwerk 

vereist. 

 
Eenheid 

Centrum 
Emmeloord 

Rest 
Emmeloord 

Overige 
Kernen 

Buitengebie
d  

kantoor medewerkers 100 m2 bvo 1,7 1,2 1,2 0,7  

kantoor bezoekers 100 m2 bvo 5,0 5,0 5,0 5,0 
Minimaal 
10 

       

Basisschool leerlingen 
<250 

10 leerlingen 4,3 4,3 4,3 -  

Basisschool leerlingen 
250-500 

10 leerlingen 5,0 5,0 5,0 -  

Basisschool leerlingen 
>250 

 6,2 6,2 6,2 -  

Basisschool medewerkers 10 leerlingen 0,4 0,4 0,4 -  

Middelbare school 
(leerlingen 

10 leerlingen 1,4 1,4 1,4 -  

Middelbare school 
(medewerkers) 

10 leerlingen 0,6 0,4 0,4 -  

ROC leerlingen 10 leerlingen 12 12 12 -  

ROC medewerkers 10 leerlingen 0,9 0,9 0,9 -  

       

Winkelcentrum 100m2 bvo 2,7 2,7 2,7 -  

Supermarkt 100 m2 bvo 2,9 2,9 2,9 -  

Bouwmarkt 100m2 bvo 0,25 0,25 0,25 -  
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In de kengetallen van het CROW is een marge van 20% verwerkt (uitgezonderd woningen). Deze extra 

stallingscapaciteit wordt door het CROW toegepast omdat fietsers de beschikbare stallingsplaatsen 

plekken ook moeten kunnen vinden. Daarnaast wordt zo enige flexibiliteit geboden om een kleine groei van 

het fietsgebruik op te kunnen vangen. 

 

Tuincentrum 100m2 bvo 0,4 0,4 0,4 0,1  

       

Fastfood restaurant Locatie 29 10 10 5  

Restaurant (eenvoudig) 100 m2 bvo 18 18 18 15 
Terras 

meetellen 

Restaurant (luxe) 100 m2 bvo 4 4 4   

       

Bibliotheek 100 m2 bvo 3 3 3   

Bioscoop 100 m2 bvo 7,8 1,4 1,4   

Fitness 100 m2 bvo 5,0 2,0 2,0   

Museum 100 m2 bvo 0,9 0,9 0,9   

Sporthal 100 m2 bvo 2,5 2,5 2,5   

Sportveld 
Ha netto 
terrein 

61 61 61   

Sportzaal 100 m2 bvo 4,0 4,0 4,0   

       

Begraafplaats  - 5 5 5  

Kerk / moskee 100 plaatsen 40 40 40   

Gezondheidscentrum 
bezoekers 

100 m2 1,3 1,3 1,3   

Gezondheidscentrum 
medewerkerkers 

100 m2 0,4 0,4 0,4   

       

Theater 
100 
zitplaatsen 

24 18 18   

Stedelijk evenement 
100 
bezoekers 

32 32 32   

Zwembad (openlucht) 
100 m2 
bassin 

28 28 28   

Zwembad (overdekt) 
100 m2 
bassin 

20 20 20   

       

Rij- en vrijstaande woning Kamer 1 1 1  
+0,5 voor 
bezoek 

Appartement  Kamer 0,75 0,75 0,75  
+ 0,5 voor 

bezoek 

       

Busstation 
Halterende 
buslijn 

42     




