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Beeldkwaliteit Buitenom 1 en 87 Rutten
Herontwikkeling schoollocaties
De gemeente is met dorpsbelang in overleg over enkele inbreidingslocaties in Rutten.
Voor twee locaties; Buitenom 1 en Buitenom 87 is een verkaveling geschetst. De
voorstellen hiervoor zijn gepresenteerd in het dorp en zijn positief ontvangen.

Bij beide plekken gaat het om de oorspronkelijke locatie van een basisschool. Dat is toch
wel bijzonder. Deze plekken hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in het dagelijks
leven van de dorpsbewoners. Het zijn plekken die iedereen kent en onderdeel zijn van
het DNA van het dorp. Die rol willen we eigenlijk niet vergeten. En toch is het ook
belangrijk dat deze plekken niet leeg blijven, maar opnieuw worden ingevuld. Gemeente
en dorpsbelang menen dat beide locaties zich goed lenen voor wonen.

Buitenom 1
Buitenom 1 betreft de locatie van de
kinderopvang 'Alles Kids'. Deze
voormalige schoollocatie ligt in het
noordwestelijk kwadrant van Rutten
aan de Meerweg.
De Meerweg vormt de scheidslijn
tussen twee kwadranten. De
bebouwing langs de Meerweg
begeleidt deze structuur en maakt
deze herkenbaar en beleefbaar. In
die zin draagt de bebouwing bij aan
de eigenheid van het dorp. Dit geldt
vooral voor (de locatie van) het
(voormalige) schoolgebouw hier. Het
verbijzondert de entree van het
dorp. Het markeert de overgang van
polderweg naar dorpskern. De "rol"
van deze plek in het dorpsontwerp
willen we daarom graag behouden
bij de herinvulling ervan.
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Dit willen we doen door aan de Meerweg te kiezen voor drie kavels voor bij voorkeur een
type vrijstaande (patio) bungalow met flauwe kap, lessenaarskap of plat afgedekt. Met
een moderne eigentijdse vormgeving. Waarbij de kapvorm enigszins refereert aan de
voormalige school. Tegelijkertijd verbijzonderen deze typen de plek bij de entree van
Rutten aan deze zijde. De vrijstaande ligging biedt meer ruimte voor tuin en levert
daarmee op deze plek een groenere uitstraling. Ook de kleurstelling is eigentijds en
modern. Bakstenen in het spectrum lichte aardtinten met ondergeschikt wit stucwerk,
beton of donkere kleurvlakken.
Aandachtspunt qua vormgeving is de hoekkavel (Meerweg-Buitenom) deze moet
tweezijdig georiënteerd worden.
De beide tweekappers sluiten hier op aan door 1 laag met kap en een vergelijkbare
kleurstelling. De kap van de tweekappars mag steiler en aansluiten op de naastgelegen
bestaande woningen.

Referentiebeeld typologie vrijstaand en tweekappers

Buitenom 87
Buitenom 87 betreft de locatie van de Paulusschool en naastgelegen groene ruimte.
Deze locatie ligt enigszins verscholen achter de Katholieke kerk, die aan de zijbrink van
het dorp staat. Kerk en school liggen in het oostelijk kwadrant van Rutten. Door de
ligging geven beiden uiting aan het oorspronkelijke ontwerp van het dorp. Nu de locatie
van de Paulusschool vrij komt is het ook hier de uitdaging om een plan te ontwerpen dat
recht doet aan de plek en tegelijk tegemoet komt aan de wensen voor wonen hier.
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Dit willen we hier vooral doen door
te kiezen voor een logische
aansluiting op de bestaande
woonstraten en een korrelgrootte
en kleurenspectrum van de
woningen die aansluit op de
bestaande tegenoverliggende en
naastgelegen woningen en een
onderling gelijke nokhoogte.
Voor de vrijstaande woningen aan
de bossingel geldt meer vrijheid
waar het gaat om de uitstraling.
Hiervoor is het alleen wenselijk om
de dakkleur gelijk te laten zijn aan
de omringende woningen. De
nokhoogte moet onderling gelijk
zijn.
Het bestemmingsplan biedt de
flexibiliteit om de tweekappers aan
Buitenom om te zetten naar
vrijstaand. In dat geval wordt om
eenzelfde afstemming gevraagd op
de tegenover- en naastgelegen
woningen aan Buitenom waar het
gaat om korrelgrootte en
kleurenspectrum.

Referentiebeeld typologie tweekapper en vrijstaand

Door de manier van verkavelen, de keuze van vormgeven en de architectuur kunnen we
beide locaties integreren in het dorp en toch een eigen uitstraling geven. Het borgen van
een bepaalde uitstraling doen we door beeldkwaliteitseisen op te nemen voor deze
nieuwe kavels.
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Fasering
Het plangebied aan de Buitenom 87 is ongeveer 0,7 ha groot. Op basis van onderzoek en
beleid (gemeentelijke Woonvisie en ladder duurzame verstedelijking) is gekozen voor een
fasegewijze ontwikkeling in 2 fases. De eerste fase betreft de kavels op de locatie van de
voormalige school en het naastgelegen grasveld. Hierna volgen in de tweede fase de 6
noordelijke twee-onder-een-kapkavels op het naastgelegen terrein.
Duurzaamheid
We willen een prettige woonomgeving creëren die voldoende robuust is om toekomstige
veranderingen op te vangen. Het gaat dan niet alleen om flexibiliteit in woningtypen om
verschillende doelgroepen te bedienen, maar ook om klimaatadaptatie van de
woonomgeving, aandacht voor biodiversiteit, circulair bouwen en energiebesparing
(vermindering gebruik fossiele brandstoffen).
Denk
-

daarbij aan maatregelen, zoals:
Beperking van verhard oppervlak, privé en openbaar;
Een goede oriëntatie op de zon;
Afkoppeling van het regenwater en vertraagde infiltratie ervan;
Voldoende bomen om hittestress te voorkomen;
Afwisselend en aantrekkelijk groen dat uitnodigt tot (gezamenlijk) gebruik
(wandelen, spelen etc.);
Natuurinclusief bouwen (bijv. ingebouwde nestkasten, fruitbomen,
insectvriendelijke beplanting, insectenhotels of groene daken)
Hergebruik van materialen;
Materialen afkomstig van duurzame bronnen;
Materialen met weinig aanleverkilometers.

Uiteraard moet er gasloos gebouwd worden en geldt sinds 1 januari 2020 de BENG-norm
(Bijna Energie Neutrale gebouwen).
Het toepassen van deze maatregelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
gemeente èn toekomstige bewoners. Deze uitgangspunten en wensen vragen om
weloverwogen keuzes over de (toekomstige) inrichting van zowel de openbare ruimte als
privéruimte.

Beeldkwaliteitscriteria
Een prettige woonomgeving heeft veel te maken met de uitstraling van de woningen. En
dat is meer dan alleen het samenvoegen van alle individuele woningen. Het vraagt om
enkele spelregels over de gewenste kwaliteit van het wonen en de openbare ruimte.
Het uiteindelijke doel voor iedereen is toch een woonbuurt met een herkenbare
samenhang en hoogwaardige uitstraling. Een bepaalde eigenheid van een woonbuurt
vergroot de sociale verbondenheid en betrokkenheid bij de (kwaliteit van) de
woonomgeving.
Om die reden zijn enkele beeldkwaliteitscriteria opgenomen voor beide locaties.
De criteria zijn bedoeld om bouwers en ontwerpers te laten zien wat de gemeente
belangrijk vindt om samenhang in beeldkwaliteit te krijgen. Wij gaan daartoe bij
voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium in gesprek. De fase van idee of schets is hèt
moment om samen te kijken in hoeverre wensen en ideeën aansluiten bij wat de
gemeente en de (toekomstige) bewoners voor de woonomgeving voor ogen heeft.
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Hieronder volgt eerst een toelichting op enkele onderdelen. Daarna volgen de criteria.

Situering en oriëntatie van de woning
Door de gekozen opzet zijn verschillende woningen niet alleen zichtbaar vanaf de weg,
maar ook vanuit de openbaar toegankelijke groene ruimte. Er zijn een aantal
hoekwoningen. Deze zijn belangrijk in de beleving. Het is daarom van belang dat er bij
het situeren en ontwerpen van hoekwoningen aandacht is voor een tweezijdige
oriëntatie. Dit kan bijvoorbeeld door gevelopeningen, de voordeur 'om de hoek' of door
een overhoekse vormgeving.

Bouwhoogte, goothoogte, dakvorm en nokrichting
Er is sprake van een relatief lage woningdichtheid. De gekozen ruime opzet van het
wonen dat aansluit op veel openbare ruimte geeft een dorps karakter. Dat past bij
Rutten. Dit willen we ook in de uitstraling van het wonen terug laten komen. Dit wordt
bereikt door onderlinge afstemming van dakvorm, bouwhoogte en kleurstelling van de
gevels en het dak aan een straat. Dit betekent overigens niet dat alle bebouwing gelijk
aan elkaar is. Het betekent wel dat de eerste woningen die gebouwd worden in zekere
zin medebepalend zijn voor de rest.
De woningen bestaan daarbij uit één of twee lagen met zadeldak. Op de locatie Buitenom
1 is aan de zijde van de Meerweg ook een platte afdekking denkbaar. In dat geval geldt
wel dat alle kavels aan de Meerweg op de wijze worden uitgevoerd. Dit zorgt voor een
rustig straatbeeld. Dit principe waarbij de eerste bouwer bepalend is geldt ook voor
Buitenom 87. Een afwisseling in nokhoogtes op zo'n klein plangebied geeft teveel onrust
in het straatbeeld en oogt rommelig.
Projectmatig versus particuliere uitgifte
Een snelle manier om eenheid in de uitstraling te krijgen, is een projectmatige uitgifte.
Daar waar één zijde van een straat volledig uit 2^1 kap bestaat kan dat een strategie
zijn. In zo'n geval is er één ontwikkelaar/bouwer, wat één architectuur oplevert. Wanneer
2^1 kap en vrijstaand worden afgewisseld en particuliere worden uitgegeven is
onderlinge afstemming belangrijk.

Criteria Buitenom 1.
Plaatsing
- Bebouwing richt zich naar de openbare ruimte;
- Geen zij-erf aan de Meerweg;
- De hoekwoning aan de Meerweg en Buitenom heeft een dubbele oriëntatie;
- Een installatie die nodig is om te voldoen aan het Bouwbesluit of het besluit
bouwwerken leefomgeving, is uit het zicht van de openbare weg geplaatst en/of
onopvallend onderdeel van de architectuur.
- Plaatsing in de rooilijn (bestemmingsplan)
Vormgeving
- De woning heeft een moderne eigentijdse vormgeving om de locatie te benadrukken.
- De vormgeving van woningen aan de zijde van de Meerweg refereren qua
korrelgrootte aan het voormalige schoolgebouw. Dit betekent:
o
Bij voorkeur vrijstaande (patio/semi) bungalows van 1 laag met flauwe kap,
lessenaarskap of plat afgedekt;
o
Bij tweekappers hier vraagt dat een verbijzondering van de vormgeving om te
voldoen aan de gevraagde korrelgrootte;
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-

Woningen aan de Buitenom sluiten qua korrelgrootte aan op de bestaande woningen
aan de Buitenom;
De plaats, afmetingen en verhoudingen van raam- en deuropeningen in de gevel
moeten goed op elkaar afgestemd zijn;

Detail/materiaal/kleur
- De woningen zijn platafgedekt of voorzien van een flauw zadeldak of lessenaarsdak
met een grijze of antraciet keramische pan;
- Het kleurgebruik is rustig, natuurlijk en afgestemd op de omgeving en mag niet te
nadrukkelijk afsteken ten opzichte van de bestaande woningen;
- De gevels bestaan uit baksteen in lichte aardtinten;
- Een ondergeschikte toevoeging van stucwerk donkere vlakken of een ander natuurlijk
ogend materiaal als gevelbekleding is toegestaan;
- Het doortrekken van de dakbedekking op de gevel en toevoegingen als een risaliet of
bloemkozijn is toegestaan;
- Glimmende dakbedekking is niet toegestaan, met uitzondering van zonnepanelen;
- Zonnepanelen (en overige duurzaamheidsmaatregelen) vormen een eenheid met de
architectuur.

Criteria Buitenom 87.
Plaatsing
- Bebouwing richt zich naar de openbare ruimte;
- De hoekwoningen hebben een dubbele oriëntatie;
- Een installatie die nodig is om te voldoen aan het Bouwbesluit of het besluit
bouwwerken leefomgeving, is uit het zicht van de openbare weg geplaatst en/of
onopvallend onderdeel van de architectuur.
Vormgeving
- De woning heeft een eigentijdse vormgeving en is afgestemd op de omliggende
bebouwing.
- Alle woningen aan de zijde van Buitenom krijgen een gelijke vormgeving, bestaande
uit één of twee lagen met zadeldak;
- Bij de hoekwoningen aan de Buitenom zijn kopgevels voorzien zijn van
gevelopeningen, een voordeur 'om de hoek' of kennen een overhoekse oplossing;
- De plaats, afmetingen en verhoudingen van raam- en deuropeningen in de gevel
moeten goed op elkaar afgestemd zijn;
Detail/materiaal/kleur
- De woningen zijn voorzien van een zadeldak met een antraciet keramische pan;
- Het kleurgebruik is rustig, natuurlijk en afgestemd op de omgeving;
- Het doortrekken van de dakbedekking op de gevel en toevoegingen als een risaliet of
bloemkozijn is toegestaan.
- Glimmende dakbedekking is niet toegestaan, met uitzondering van zonnepanelen;
- Zonnepanelen (en overige duurzaamheidsmaatregelen) vormen een eenheid met de
architectuur;
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Erfafscheidingen
De planopzet levert op verschillende plekken situaties op waarbij er (uit)zicht is op zijerven. De manier waarop de tuinen worden afgeschermd speelt dan een belangrijke rol in
de uitstraling en beleving van het wonen en het uitzicht van buren.
Tegelijkertijd is er steeds meer mogelijk en vergunningsvrij en worden deze vaak niet
getoetst aan beeldkwaliteitseisen.
Daarom volgen hieronder een aantal richtinggevende principes en bijbehorende
sfeerbeelden. We beogen hiermee de kwaliteit te verhogen. Voor erfafscheidingen maar
ook voor opslag zoals vuilcontainers is het slim om daar bij het ontwerpen van de woning
al rekening mee te houden.
Richtinggevende principes
-

Pas de erfafscheiding zoveel mogelijk aan bij het straatbeeld en de woning;
Kies voor uniformiteit en eenheid;
Plaats de constructieve onderdelen, bijv. steunpalen, aan de zijde van de woning;
Wissel zoveel mogelijk af tussen gesloten en open of groene delen;
Kies voor een vriendelijke uitstraling met natuurlijke kleuren;
Voorkom blinde/gesloten muren.
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Inspiratiebeelden erfafscheidingen

Naast laten zien hoe het kan, menen wij toch enkele criteria nodig te hebben om de
kwaliteit te waarborgen.
Sneltoetscriteria bouwwerken (erfafscheidingen en carports e.d.)
Onderstaande criteria zijn alleen van toepassing op de erf- en perceelafscheidingen ter
plaatste van zijerven die grenzen aan het openbaar toegankelijk gebied1. De afbeelding
hieronder geeft een indicatie van deze situaties in het plangebied.

Afbeelding. Beeldbepalende erfafscheidingen vanuit openbaar terrein of tegenoverliggende woningen.

Algemeen
- Bouwwerken zijn passend in de context en/of straatbeeld;
- Bouwwerken sluiten aan op de architectuurstijl van het hoofdgebouw;
- Bouwwerk mag niet dominant zijn ten opzichte van het hoofdgebouw.
Plaatsing* 1
•ļ

1 Met openbaar toegankelijk gebied wordt bedoeld: weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet
1994, alsmede pleinen, parken, plantsoenen, openbaar vaarwater en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen
toegankelijk is, met uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting van percelen door langzaam verkeer.
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-

Op eigen erf of perceel;
Ter plaatse van voorgevel en zijkantsituaties geldt:
» 3 meter of meer achter de voorgevel tot maximaal 1 meter achter de voorgevel,
mits voldaan wordt aan de criteria zoals gesteld onder vormgeving, maatvoering
en materialisering

Vormgeving
- Eén vormgevingsprincipe per bouwwerk toepassen;
- Bouwwerk is ondergeschikt aan het hoofdgebouw;
- Indien het bouwwerk tussen 1 tot 3 meter achter de voorgevel geplaatst wordt dient
deze qua vormgeving aan te sluiten aan het hoofdgebouw;
- Indien het bouwwerk op 3 meter of meer achter de voorgevel geplaatst wordt dan
is er meer vormvrijheid op basis van maatwerk;
- Maatvoering verhoudingen (lxhxb) is afgestemd op en passend bij het hoofdvolume.
Materiaal, kleur en detaillering
- Overwegend baksteen, hout en staal waarbij samenhang in materiaal en kleur
vooropstaat, kleine nuance verschillen zijn toegestaan;
- Indien het bouwwerk tussen 1 en 3 meter achter de voorgevel geplaatst wordt
dient deze qua materialen, kleur en detaillering aan te sluiten aan het
hoofdvolume.

Vervallen van een beeldkwaliteitsplan
De algemene lijn is dat de welstandscriteria uit een beeldkwaliteitsparagraaf hun werking
verliezen voor een individueel bouwwerk, nadat deze is gerealiseerd. Voor deze lijn is
gekozen omdat na realisatie de hoofdkenmerken van bebouwing en stedenbouwkundige
structuur grotendeels vastliggen. De welstandscriteria kunnen dan vervallen. Dit sluit
bovendien aan bij het ingezette selectieve welstandsbeleid. Dit geldt ook voor deze
beeldkwaliteitsparagraaf.

Hardheidsclausule
Indien het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk door bijzondere vormgeving,
constructie, materiaalgebruik en kleurstelling kwaliteit toont, kan de welstandscommissie
burgemeester en wethouders adviseren om af te wijken van de voor het bouwwerk
geldende criteria. Dit advies wordt gemotiveerd door de welstandscommissie. De criteria
zijn ingedeeld naar criteria voor plaatsing, vormgeving en detail/kleur/materiaal.
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1

INLEIDING

1.1

Algemeen

In opdracht van BJZ is in oktober-november 2019 door Sigma Bouw Ã Milieu een verkennend
milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 uitgevoerd op een onbebouwd gedeelte van
het perceel gelegen aan de Buitenom nr. 1 te Rutten (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 Ã Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2015.
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 Ã Milieu zijn verricht onder het procescertificaat BRL SIKB
2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) waarvoor Sigma Bouw Ã Milieu is
gecertificeerd en erkend door het ministerie van I&W. 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 Ã 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 bodemonderzoek

Aanleiding tot de uitvoering van dit verkennend milieukundig bodemonderzoek vormt de geplande
nieuwbouw van vijf woningen op de onderzoekslocatie.

1.3

Doel van het onderzoek

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

Referentiekader van het onderzoek

Teneinde de kwaliteit van de grond op de onderhavige locatie juist in te schatten is de
onderzoeksopzet van het bodemonderzoek gebaseerd op de onderzoeksstrategie voor verkennend
bodemonderzoek, onderzoeksnorm NEN 5740+A1 (literatuur 1).
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.
De uitwerking van het vooronderzoek is gebaseerd op de onderzoeksnorm NEN 5725, strategie
voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek (literatuur 9).
In de NEN-5725 (2017) zijn zeven aanleidingen tot vooronderzoek naar landbodems
geformuleerd. Voor elke afzonderlijke aanleiding tot vooronderzoek dienen verschillende
onderzoeksvragen te worden beantwoord. De verplicht te onderzoeken aspecten zijn per
aanleiding omschreven in tabel 1.
Tabel 1: onderzoeksaspecten milieuhygiënisch vooronderzoek

Onderzoeksaspecten
1. Locatiegegevens

Aanleiding tot vooronderzoek
B
0

C

D

Bodemopbouw

J

J

J

J

J

J

Antropogene lagen in
de bodem

J

J

J

J

J

J

J

Geohydrologie

J

J

Geval van ernstige
bodemverontreiniging?

J

J

J

J

J

J

Kwaliteit o.b.v. BKK

J

0

J

J

J

J

J

O.b.v. uitgevoerde
bodemonderzoeken

J

J

J

J

J

J

J

0

J

J

J

J

J

J

J
0

J

J

J

J

J

Eigendomssituatie

3. Verwachting t.a.v. de
bodemkwaliteit

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

F

J

Hoogteligging
2. Bodemopbouw en geohydrologie

E

G

A
0

Voormalig
Huidig

J

Toekomstig
Asbestverdacht?

J

J

J

J

5. Terreinverkenning
J Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in het
rapport te worden vermeld en gemotiveerd
0 Optioneel
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aanleiding vooronderzoek
Het onderhavige bodemonderzoek betreft een verkennend bodemonderzoek in het kader van de
geplande woningbouw op de onderzoekslocatie.
Het vooronderzoek is uitgevoerd op basis van aanleiding A, conform paragraaf 6.2.1 “opstellen
hypothese bodemkwaliteit ten behoeve van een bodemonderzoek” uit de NEN-5725 (2017).
geraadpleegde bronnen in het kader van het vooronderzoek
Voor het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
^ informatie verstrekt door de opdrachtgever/eigenaar;
^ informatie verstrekt door de gemeente Noordoostpolder (verkregen via email, d.d. 26-08-2019);
^ informatie bodemloket.nl;
^ informatie van de bodematlas van de provincie Flevoland;
^ www.topotijdreis.nl;
^ Kadaster/BAG Viewer;
^ grondwaterkaart van Nederland;
• ahn.nl;
^ Dinoloket.nl;
• handelsbestand van de Kamer van Koophandel;
^ terreininspectie voorafgaand aan de veldwerkzaamheden.
Het uitgevoerde vooronderzoek heeft betrekking tot de onderhavige onderzoekslocatie alsmede de
aangrenzende percelen binnen een straal van 25 meter.
De onderzoeksvragen voor het opstellen van de onderzoekshypothese en de gekozen
onderzoeksstrategie zijn, voor zover relevant, in de onderstaande paragrafen nader uitgewerkt.
locatiegegevens
In tabel 2 is een overzicht van de basisinformatie/locatiegegevens weergegeven.
Tabel 2: overzicht basisinformatie

Adres
Plaats
Gemeente
Topografisch overzicht
Coördinaten
Kadastrale aanduiding
Eigendomssituatie
Oppervlakte onderzoekslocatie
(bouwvlak)
Algemene omschrijving

Bebouwing en bouwjaar (Kadaster BAG)
Terreinverharding
Ondergrondse infrastructuur
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Buitenom 1
Rutten
Noordoostpolder
Zie bijlage 1
X ^75,727 Y= 535,410
Gemeente Noordoostpolder, perceel sectie FZ nr. 2
Niet nagegaan.
Ca. 2.950 m2
Op het perceel bevindt zich een bestaande pand
(voormalig schoolgebouw) waarin momenteel een
kinderopvang is gevestigd. Op de locatie bevindt
zich een speelgoedberging en een fietsenstalling.
Het onbebouwde deel van de locatie betreft een
schoolplein, een zandbak en een grasveld.
De opdrachtgever is voornemens om de bestaande
bebouwing af te breken. Op de locatie is de
nieuwbouw van vijf woningen gepland.
Het onderhavige onderzoek heeft betrekking op het
thans onbebouwde terreindeel t.p.v. de geplande
nieuwbouw (bouwvlak).
Het aanwezige kinderdagverblijf op de
onderzoekslocatie dateert van 1966.
Gedeeltelijk betontegels.
Geen informatie, bij grondwerk dient een KLICmelding gedaan te worden.
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Archeologische waarden

Geplande herinrichting
bijzonderheden: -

De locatie heeft op basis van de archeologische
waardenkaart (IKAW) de vermelding "middelhoge
trefkans".
De nieuwbouw van vijf woningen.

afbakening onderzoekslocatie
Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het onderzochte
onderzoekslocatie, zoals weergegeven in bijlage 2.
bodemgebruik
In de onderstaande tabel 3 is de beschikbare informatie weergegeven over het historisch, huidig en
toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en de directe omgeving.
Tabel 3: beschrijving bodemgebruik

Omschrijving

Gebruik

Potentieel
bodembedreigende
activiteiten en situaties

Onderzoekslocatie
Historisch (op
basis van
topografische
kaarten,
Topotijdreis)

Huidig
Toekomstig

Op basis van de topografische kaarten van voor 1944
was de onderzoekslocatie nog onderdeel van het
IJsselmeer.
Op kaarten vanaf 1944 heeft het water t.p.v. de
onderzoekslocatie plaatsgemaakt voor landschap met
sloten en enkele wegen (Noordoostpolder). In de loop
van de jaren is dit uitgebreid.
Vanaf 1974 tot heden is het gebouw aan de Buitenom
1 te Rutten herkenbaar op de topografische kaarten.
De onderzoekslocatie betreft een perceel met daarop
een kinderdagverblijf.
De nieuwbouw van een woning.

Directe omgeving ^25 m)
Historisch (op Vanaf 1974 is in de directe omgeving ^25 mtr.) van
basis van
de onderzoekslocatie enige bebouwing zichtbaar. De
topografische
bebouwing is in de loop der tijd verder uitgebreid.
kaarten,
Topotijdreis)
Huidig en
In de directe omgeving bevinden zich woningen.
toekomstig
Zuidzijde: Meerweg.
Westzijde: begraafplaats.
Noordzijde: woningen.
Oostzijde: Buitenom en tegenovergelegen woningen.
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Geen.

Geen.
Geen.
Geen.

Het is op voorhand
onbekend of activiteiten in
de directe omgeving
negatieve invloed hebben
(gehad) op de
bodemkwaliteit t.p.v. de
onderhavige
onderzoekslocatie.
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bedrijfsmatige activiteiten, bodembedreiqende activiteiten en calamiteiten
In tabel 4 staat een overzicht weergegeven van de potentieel bodembedreigende activiteiten en
calamiteiten op basis van de beschikbare informatie.
Tabel 4: overzicht potentieel bodembedreigende activiteiten en calamiteiten

Gebruik

Op het perceel bevindt zich een bestaande pand (voormalig
schoolgebouw) waarin momenteel een kinderopvang is
gevestigd. Op de locatie bevindt zich een speelgoedberging
en een fietsenstalling.
Ten noorden van het pand bevindt zich het schoolplein
(tegels). Het zuidelijk deel van de onderzoekslocatie bestaat
uit gras. Ten zuidwesten van het gebouw bevindt zich een
ingang.
Het onderhavige onderzoek heeft betrekking op het
terreindeel t.p.v. en rondom het bestaande kinderdagverblijf.
De opdrachtgever is voornemens om het bestaande
kinderdagverblijf af te breken. Verdeeld over de locatie is de
nieuwbouw van vijf woningen gepland.
Voor zover bekend was op de locatie in het verleden een
school gevestigd (voorheen Meerweg 18).

Bouwvergunning

Milieuvergunning
Handelsregister

Aanwezigheid brandstoftanks
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Er is geen informatie beschikbaar omtrent evt. (voormalige)
potentieel bodembedreigende activiteiten/calamiteiten
(verbranding afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) op de
onderzoekslocatie.
24-09-2002:Bouw- en instandshoudingsvergunning verleend
voor het tijdelijk plaatsen van een kinderdagverblijf (maximaal
5 jaar).
08-10-2010:Bouwvergunning verleend voor het bouwen van
een kinderdagverblijf (Meerweg 18) (de oude wordt gesloopt
na de nieuwbouw)
Voor de bouwvergunning is ook een sloopvergunning nodig.
Niet bekend.
Over de locatie wordt in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel het volgende vermeld:
Kinderopvang Alles Kids B.V.; kinderopvang en
peuterspeelzaal.
De wegwijzer; basisschool (uitgeschreven)
Er is geen informatie bekend omtrent de eventuele
aanwezigheid of voormalige aanwezigheid van boven- of
ondergrondse brandstoftanks op de onderzoekslocatie, t.p.v.
het plangebied.
Er bestaat altijd de mogelijkheid dat boven- en ondergrondse
brandstoftanks in het verleden geplaatst zijn zonder melding,
de aanwezigheid van dergelijke tanks blijkt niet uit de
verkregen informatie.
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Aanwezigheid asbest

Op basis van de provinciale asbestdakenkaart geldt voor het
de daken van de bebouwing dat deze niet verdacht voor de
aanwezigheid van asbest zijn.
Het dak van de fietsenstalling bestaat uit asbestverdachte
dakplaten, het dak is niet voorzien van een dakgoot en watert
af op met betontegels verharde ondergrond.
De aanwezigheid van asbesthoudend materiaal elders in de
bestaande bebouwing is niet uit te sluiten (niet onderzocht).

Er is geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid
van asbest in de bodem t.p.v. het plangebied.
Er bestaat altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. is
begraven. Op voorhand is hiervan geen informatie bekend.
Ophogingen/dempingen/stortingen Er is geen informatie omtrent evt. met bodemvreemd
materiaal gedempte watergangen/ sloten t.p.v.
de onderzoekslocatie (binnen het onderzochte terreindeel).
Er is geen informatie omtrent evt. opgebrachte
gebiedsvreemde grond (ophogingen), verhardingsmateriaal,
puinmateriaal en/of afval op de onderzoekslocatie.
Niet gesprongen explosieven
Geen informatie, 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 ínhouden 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 va
niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.
Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de
gemeente.
Verdachte activiteiten < 25 m
Het is op voorhand onbekend of activiteiten in de directe
omgeving negatieve invloed hebben (gehad) op de
bodemkwaliteit t.p.v. de onderhavige onderzoekslocatie.
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voorgaande bodemonderzoeken
in tabel 5 is een overzicht van voorgaande bodemonderzoeken en informatie van de
bodemkwaliteitskaart weergegeven.
Tabel 5: overzicht voorgaande bodemonderzoeken en bodemkwaliteitskaart

voorgaande bodemonderzoeken
Onderzoekslocatie

Buitenom 1 Z Meerweg 18 (ged.):
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in het kader van aanvraag
bouwvergunning door Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema Ã Partners
bv (ref. nr. VN-52461-1).
Conclusies:
In het grondwater is een licht verhoogd gehalte aan barium gemeten. Verder
zijn er in de geanalyseerde mengmonsters van de boven-, ondergrond en het
grondwater geen gehalten gemeten boven de streefwaarden en/of
detectiegrenzen; de bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de
bouwaanvraag.
De lichte verontreiniging met barium vormt geen verhoogd risico voor de
volksgezondheid en/of milieu. De noodzaak voor vervolgonderzoeken is niet
aanwezig.
Vanuit milieuhygiënisch oogpunt hoeven er geen beperkingen aan de
gebruiks- c.q. bestemmingsmogeljjkheden van het terrein te worden gesteld.

Omgeving ^5 m

Buitenom 3, Rutten, verkennend onderzoek NEN-5740, d.d. 31-01-1989,
Heidemij Advies, ref. nr. 634/33054R018
conclusies:
Er moet op de locatie een oriënterend onderzoek worden uitgevoerd naar de
aard en ernst van de (mogelijke) verontreiniging.
Niet bekend.

Vermoeden van (een
geval van ernstige)
bodemverontreiniging
op de locatie of een
deel daarvan
informatie
bodemkwaliteitskaart
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De locatie bevindt zich in de zone wonen.
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bodemopbouw, geohydrologie en antropogene beïnvloeding
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. 3-4 m-NAP.
In tabel 6 staat de geohydrologische opbouw weergegeven.
Tabel 6: geohydrologische opbouw

diepte
beschrijving
formatie
m-mv
0-5
middel fijne zanden, veenlagen
Boxtel
5-7
middelfijne zanden, plaatselijk leemlagen
Boxtel
7-16
grove tot matig fijne zanden
Kreftenheye
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
drainagepatroon, ligging van sloten, riolering, kabels, leidingen en funderingen.

(financieel-) juridische situatie
In tabel 7 zijn de financieel- juridische aspecten weergegeven.
Tabel 7: financieel/juridische aspecten

kadastrale gegevens
opdrachtgever/
belanghebbende
rechtspersonen

Gemeente Noordoostpolder, sectie FZ nr. 2

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.
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2.1

Hypothese en onderzoeksstrategie

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 onderzoekslocatie aan de
Buitenom 1 te Rutten vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw een school was gevestigd.
Op het perceel bevindt zich een bestaande pand (voormalig schoolgebouw) waarin momenteel een
kinderopvang is gevestigd. Op de locatie bevindt zich een speelgoedberging en een fietsenstalling.
Ten noorden van het pand bevindt zich het schoolplein (tegels). Het zuidelijk deel van de
onderzoekslocatie bestaat uit gras. Ten zuidwesten van het gebouw bevindt zich een ingang.
Het onderhavige onderzoek heeft betrekking op het terreindeel t.p.v. en rondom het bestaande
kinderdagverblijf.
De opdrachtgever is voornemens om het bestaande kinderdagverblijf af te breken. Verdeeld over de
locatie is de nieuwbouw van vijf woningen gepland.
T.a.v. de onderzoekslocatie is geen informatie beschikbaar omtrent evt. (voormalige) potentieel
bodembedreigende activiteiten (verbranding afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) of evt.
(voormalige) potentieel bodembedreigende calamiteiten.
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 8 is de gehanteerde onderzoeksstrategie weergegeven.
Tabel 8: gehanteerde onderzoeksstrategie

mogelijke verontreiniging
(deel)locatie

grond

grondwater

onderzoeksstrategie

NEN-5740+A1
onderzoeksgebied

ONV-NL

(bouwvlak) (ca. 2.950 m2)
Op basis van bekende informatie zijn geen gegevens bekend dat op de locatie sprake zou kunnen zijn
van een bodemverontreiniging met asbest. Op voorhand is geen concrete informatie bekend waaruit
blijkt dat t.p.v. de onderzoekslocatie asbesthoudend materiaal in de bodem aanwezig is.
Er is in dit onderzoek vooralsnog geen onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in grond
uitgevoerd.
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+C2 of NEN-5897+C2.
Er bestaat echter altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. in de bodem terecht gekomen is of
is begraven.
Alleen een verkennend onderzoek asbest in grond volgens NEN-5707+C2 of onderzoek asbest in puin
volgens NEN-5897+C2 kan een uitspraak doen over de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem.
Tevens dient opgemerkt te worden dat aanwezig puinmateriaal en/of (half)verhardingsmaterialen niet
chemisch-analytisch zijn onderzocht.
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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.
Het uitvoeren van boringen, het plaatsen van de peilbuis en het nemen van grondmonsters heeft
plaatsgevonden op 22 oktober 2019.
Het bemonsteren van het grondwater is (conform NEN-5740+A1) ruim een week na plaatsing van de
peilbuizen op 05 november 2019 uitgevoerd
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door dhr. A.D.M. van Wuykhuyse en dhr. M. van Wuykhuyse
geregistreerde veldwerkers van Sigma Bouw & Milieu te Emmen. Bedrijfs- en persoonerkenningen zijn
weergegeven op de internetsite van Bodem+
(https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu). Een onafhankelijkheidsverklaring is
opgenomen in bijlage 5.
Voorafgaand aan het plaatsen van boringen is een locatie-inspectie gehouden. Hierbij zijn op de
onderzoekslocatie geen bijzonderheden waargenomen.
Alle geplaatste boringen zijn zodanig ruimtelijk verspreid over de onderzoekslocatie dat een zo
representatief mogelijke indruk van de onderzoekslocatie wordt verkregen. De positionering van alle
boringen is weergegeven in bijlage 2. Het veldwerkprogramma staat weergegeven in tabel 9.
Tabel 9: veldwerkprogramma

Onderdeel

Aantal

Diepte (m-mv)

Nummers

10

0,5

4 t/m 13

2

2

2+3

1

2,5

1

Onderzoekslocatie (bouwvlak ca. 2.950 m2)
Boringen
Peilbuis

De geplaatste peilbuis is opgebouwd uit 1 meter HDPE peilfilter omstort met filtergrind.
Het filtergrind zorgt voor een goede instroming van het grondwater in het filter, daarnaast voorkomt het
dat het filter dichtslibt. Het peilfilter bevindt zich 0,5 meter beneden het grondwaterniveau.
Boven het peilfilter bevindt zich blinde HDPE opzetbuis, omstort met bentoniet (zwelklei).
De zwelklei dient ervoor te zorgen dat toestroming vanuit de bovengrond wordt voorkomen.
De peilbuis is geplaatst conform de eisen uit het protocol 2001.
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monstername grond
Het vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, o.a. de
korrelgrootteverdeling (textuur), kleur en eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken.
Na de zintuiglijke beoordeling is het bodemmateriaal in trajecten van 0,5 meter of per afwijkende
bodemlaag bemonsterd.
Grondmonsters t.b.v. analyse op vluchtige aromaten zijn m.b.v. een steekbus bemonsterd.
Grondmonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2001.
monstername grondwater
Om een representatief grondwatermonster te verkrijgen is de peilbuis, na plaatsing en voor
monstername, grondig (3 maal de inhoud van het peilfilter) afgepompt. Voorafgaand aan de
bemonstering is de grondwaterstand t.o.v. het maaiveld ingemeten.
Grondwatermonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2002 en NEN-5744 (literatuur
11).
Tijdens de monstername van het grondwater is in het veld de zuurgraad (pH) en de elektrische
geleidbaarheid (EGV) bepaald.
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 10 is op basis van de waarnemingen de lokale bodemopbouw beschreven.
Tabel 10: lokale bodemopbouw

bodemlaag
m-mv
0,0-0,5
0,5-0,9
0,9-2,5

hoofdbestanddeel

toevoeging

kleur

zand
zand
zand

zwak kleiig, plaatselijk zandige klei
zwak siltig, humeus, veenlagen
zwak siltig

bruin/grijs
donkerbruin
grijs/beige

Veldmetingen grondwater
De resultaten van de veldwaarnemingen van het grondwater zijn weergegeven in tabel 11.
Tabel 11: veldwaarnemingen grondwater

Peilbuis filtertraject grondwaterstand voorpompen pH
m-mv
m-mv
liter

EGV
troebelheid
geleidingsvermogen (NTU)
pS/cm
1
1,5-2,5
1,07
5
7,2 1.080
17,1
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 monstermateriaal 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.
Het dak van de fietsenstalling is voorzien van asbestverdachte dakplaten, het dak is niet voorzien van
een dakgoot en watert af op de met betontegels verharde ondergrond.
De grond (druppelzone) onder de daklijn van het asbestverdachte dak is in dit onderzoek niet
onderzocht op de aanwezigheid van asbest.
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+C2. 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+C2 (asbestonderzoek in grond) en/of NEN-5897+C2
(monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat).
Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707+C2 Z NEN-5897+C2 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 Omegam.
Alle analyses zijn geanalyseerd volgens het accreditatieschema AS3000 “laboratoriumanalyses voor
milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor Omegam is geaccrediteerd en erkend door het
ministerie van I&W.
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 12 wordt de samenstelling van de grondmengmonsters, grondwatermonsters,
de monsternamediepte en de uitgevoerde analyses weergegeven.
Tabel 12: analyseschema

Monstercode boringnummer(s) diepte (m-mv) zintuigelijke waarnemingen analysepakket
grond
1 (MM1)
2 (MM2)

2 t/m 4+11 t/m 13
1 + 5 t/m 9

0,0-0,5
0,0-0,4

-

NEN-grondOAS3000
NEN-grondOAS3000

3 (MM3)
grondwater

1 +2+3

1,0-2,0

-

NEN-grondOAS3000

1 (peilbuis)

1

1,5-2,5

-

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 (Baycadmium (CdyCobalt(Coykoper (Cuylood (Pbynikkel (Niyzink
(ZnyMolybdeen (Moykwik(Hg);
Vluchtige aromaten
Benzeen (B), Tolueen (T), Ethylbenzeen (E), Xylenen (X), Naftaleen (N)
Styreen (S) (BTEXNS);
PCB
Polychloorbifenylen;
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen;
PAK
Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen.
VOH
Bromoform
Tribroommethaan
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4.2

Toetsingscriteria

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”
2) de interventiewaarde zoals opgenomen in tabel 1 van “de Circulaire Bodemsanering”,
De toetsing van de meetresultaten is uitgevoerd middels BoToVa, de Bodem Toets Validatie Service
van de overheid voor grond, grondwater en waterbodem, waarbij de toetsmodules T12 en T13 zijn
gehanteerd. 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^0o7o 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 ^,5:;
De gemiddelde waarde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde (S+0/2, 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 m3 grond of 100 m3 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 Omegam opgenomen.
4.3.1 Milieuhygiënische kwaliteit grond
boven- en ondergrond (0,0-2,0 m-mv)
In tabel 13 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de
toetsingswaarde.
Tabel 13: gemeten gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Project

OPID 17654858#19-M9119-Buitenom 1 te Rutten

Certificaten 957611
Toetsing

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgensWbb

Toetsversie BoToVa

3.0.0

Parameters

Toetsdatum: 22 november 2019 16:52

Toetsing

Monster

6127222

Monster

6127223

Monster

6127224

MM1, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-40, 11: 30-50, 12: 30-50, MM2, 01: 0-40, 05: 0-40, 06: 0-40, 07: 0-40, 08: 0-30, 09 MM3, 01: 150-200, 01: 100-150, 02: 150-200, 02: 100-1
Max. Bodemindex
Toetsoordeel
Analyse

Eenheid

AW

T

I

Ana.Res.

0

Max. Bodemindex

Voldoet aan Achtergrondw Toetsoordeel
Std.Res.

T.Oordeel

B.Index

Ana.Res.

0

Max. Bodemindex

Voldoet aan Achtergrondw Toetsoordeel
Std.Res.

T.Oordeel

B.Index

Ana.Res.

0,004
Voldoet aan Achtergrondw

Std.Res.

T.Oordeel

B.Index

Lutum/Humus

Organische stof

D/ (m/m ds)

4,5

10

0

4,9

10

0

0,5

10

0

Lutum

/ (m/m ds)

3

25

0

1,8

25

0

1

25

0

D/

78,9

78,9

@

0

80,9

80,9

@

0

80,4

80,4

ŭroogrest

droge stof

@

0

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

mg/kg ds

190

555

920

29

100

@

0

27

100

@

0

c 20

c 54

@

0

cadmium (Cd)

mg/kg ds

0,6

6,8

13

< 0.2

c 0.21

-

0

0,22

0,33

-

0

c 0.2

c 0.24

-

0

kobalt (Co)

mg/kg ds

15

102,5

190

<3

c 6.7

-

0

c3

c 7.4

-

0

c3

c 7.4

-

0

koper (Cu)

mg/kg ds

40

115

190

5,2

9,6

-

0

6,7

13

-

0

c5

c 7.2

-

0

kwik (Hg) (niet vluchtig)

mg/kg ds

0,15

18,075

36

0,06

0,08

-

0

0,06

0,08

-

0

c 0.05

c 0.05

-

0

lood (Pb)

mg/kg ds

50

290

530

14

21

-

0

25

37

-

0

c 10

c 11

-

0

molybdeen (Mo)

mg/kg ds

1,5

95,75

190

c 1.5

c 1.0

-

0

c 1.5

c 1.0

-

0

c 1.5

c 1.0

-

0

nikkel (Ni)

mg/kg ds

35

67,5

100

9

24

-

0

8

23

-

0

c4

c8

-

0

zink (Zn)

mg/kg ds

140

430

720

39

83

-

0

55

120

-

0

c 20

c 33

-

0

minerale olie (florisil clean mg/kg ds

190

2595

5000

c 35

c 54

-

0

c 35

c 50

-

0

c 35

c 120

-

0

Minerale olie

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen

mg/kg ds

c 0.05

c 0.035

0

c 0.05

c 0.035

0

c 0.05

c 0.035

0

fenantreen

mg/kg ds

c 0.05

c 0.035

0

0,08

0,08

0

c 0.05

c 0.035

0

anthraceen

mg/kg ds

c 0.05

c 0.035

0

c 0.05

c 0.035

0

c 0.05

c 0.035

0

fluoranteen

mg/kg ds

c 0.05

c 0.035

0

0,19

0,19

0

c 0.05

c 0.035

0

benzo(a)antraceen

mg/kg ds

c 0.05

c 0.035

0

0,09

0,09

0

c 0.05

c 0.035

0

chryseen

mg/kg ds

c 0.05

c 0.035

0

0,11

0,11

0

c 0.05

c 0.035

0

benzo(k)fluoranteen

mg/kg ds

c 0.05

c 0.035

0

0,07

0,07

0

c 0.05

c 0.035

0

benzo(a)pyreen

mg/kg ds

c 0.05

c 0.035

0

0,1

0,1

0

c 0.05

c 0.035

0

benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

c 0.05

c 0.035

0

0,07

0,07

0

c 0.05

c 0.035

0

indeno(1,2,3-cd)pyreen

mg/kg ds

c 0.05

c 0.035

0

0,08

0,08

0

c 0.05

c 0.035

0

0,35

c 0.35

0

0,86

0,86

0

0,35

c 0.35

Sommaties
mg/kg ds

som PAK (10)

1,5

20,75

40

-

-

-

0

Polychloorbifenylen

PCB - 28

mg/kg ds

c 0.001

c 0.0016

0

c 0.001

c 0.0014

0

c 0.001

c 0.0035

0

PCB - 52

mg/kg ds

c 0.001

c 0.0016

0

c 0.001

c 0.0014

0

c 0.001

c 0.0035

0

PCB - 101

mg/kg ds

c 0.001

c 0.0016

0

c 0.001

c 0.0014

0

c 0.001

c 0.0035

0

PCB - 118

mg/kg ds

c 0.001

c 0.0016

0

c 0.001

c 0.0014

0

c 0.001

c 0.0035

0

PCB - 138

mg/kg ds

c 0.001

c 0.0016

0

c 0.001

c 0.0014

0

c 0.001

c 0.0035

0

PCB - 153

mg/kg ds

c 0.001

c 0.0016

0

c 0.001

c 0.0014

0

c 0.001

c 0.0035

0

PCB - 180

mg/kg ds

c 0.001

c 0.0016

0

c 0.001

c 0.0014

0

c 0.001

c 0.0035

0

0,005

c 0.011

0

0,005

c 0.010

0

0,005

c 0.024

Sommaties

mg/kg ds

som PCBs (7)

0,02

0,51

1

-

-

-

0,004

Legenda
@

Geen toetsoordeel mogelijk

-^Achtergrondwaarde
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interpretatie onderzoeksresultaten grond
In tabel 14 staat een samenvatting weergegeven van de toetsresultaten van de onderzochte
mengmonsters.
Tabel 14: samenvatting toetsresultaten per mengmonster

Mengmonster Boringen
1 (MM1)
2 t/m 4+
11 t/m 13
2 (MM2)
1+ 5 t/m 9
3 (MM3)
1 + 2 +3
Legenda
^W
^

Diepte
0,0-0,5

Zintuigelijk
-

^W
-

-

-

Indicatieve
toetsing Bbk*
Achtergrondwaarde*

0,0-0,4
1,0-2,0

-

-

-

-

Achtergrondwaarde*
Achtergrondwaarde*

overschrijding achtergrondwaarde (bodemindex ^0,5)

H

overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek, bodemindex
^,5)
overschrijding interventiewaarde (bodemindex M)

Bbk

besluit bodemkwaliteit

beoordeling is excl. onderzoek naar PFAS-verbindingen, onderzoek naar deze verbindingen is vanaf 8 juli
2019 verplicht bij beoordeling van hergebruiksmogelijkheden van de grond

bovengrond (0,0-0,5 m-mv)
Bovengrondmengmonster MM1 bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
Bovengrondmengmonster MM2 bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
ondergrond (1,0-2,0 m-mv)
Ondergrondmengmonster MM3 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 tabel 15 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de
toetsingswaarde.
Tabel 15: gemeten gehaltes (gg/l) in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Project

OPID 18021758#19-M9119-Buitenom 1 te Rutten

Certificaten

963591
T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
BoToVa
2.0.0
Toetsdatum: 22 november 2019 16:54

Toetsing
Toetsversie

Pa ra mete rs

Toetsing

Monster

6143078

Pb 1, 01-Pb 1: 150-250
Max. Bodemindex
Toetsoordeel
Analyse

Eenheid

S

T

I

Ana.Res.

0,038
Ove rschrijding Streefwaarc

Std.Res.

T.Oordeel

B.Index

Metalen ICP-MS (opgelost)
barium (Ba)

pg/l

50

337,5

625

72

1.4 S

0,038

cadmium (Cd)

pg/l

0,4

3,2

6

< 0.2

-

0

kobalt (Co)

pg/l

20

60

100

<2

-

0

koper (Cu)

pg/l

15

45

75

4,2

-

0

Kwik (Hg) (niet vluchtig)

pg/l

0,05

0,175

0,3

< 0.05

-

0

lood (Pb)

pg/l

15

45

75

<2

-

0

molybdeen (Mo)

pg/l

5

152,5

300

<2

-

0

nikkel(Ni)

pg/l

15

45

75

4,1

-

0

zink (Zn)

pg/l

65

432,5

800

12

-

0

minerale olie (florisil clean ng/l

50

325

600

< 50

-

0

Minerale olie
Vluchtige aromaten
benzeen

pg/l

0,2

15,1

30

< 0.2

-

0

ethylbenzeen

pg/l

4

77

150

< 0.2

-

0

naftaleen

pg/l

0,01

35,005

70

< 0.02

-

0

o-xyleen

pg/l

styreen

pg/l

6

153

300

< 0.2

-

0

tolueen

pg/l

7

503,5

1000

< 0.2

-

0

xyleen (som m+p)

pg/l

< 0.1

0

< 0.2

0

Sommaties aromaten
som xylenen

pg/l

0,2

35,1

70

0,2

-

0

Vluchtige chlooralifaten
1,1,1-trichloorethaan

pg/l

0,01

150,005

300

< 0.1

-

0

1,1,2-trichloorethaan

pg/l

0,01

65,005

130

< 0.1

-

0

1,1-dichloorethaan

pg/l

7

453,5

900

< 0.2

-

0

1,1-dichlooretheen

pg/l

0,01

5,005

10

< 0.1

-

0,006

1,1-dichloorpropaan

pg/l

1,2-dichloorethaan

pg/l

1,2-dichloorpropaan

pg/l

< 0.2

0

1,3-dichloorpropaan

pg/l

< 0.2

0

cis-1,2-dichlooretheen

pg/l

< 0.1

dichloormethaan

pg/l

0,01

500,005

1000

< 0.2

-

0

monochlooretheen (vinylc pg/l

0,01

2,505

5

< 0.2

-

0,026

tetrachlooretheen

pg/l

0,01

20,005

40

< 0.1

-

0,002

tetrachloormethaan

pg/l

0,01

5,005

10

< 0.1

-

0,006

trans-1,2-dichlooretheen

pg/l

trichlooretheen

pg/l

24

262

500

< 0.2

-

0

trichloormethaan

pg/l

6

203

400

< 0.2

-

0

som C+T dichlooretheen

pg/l

0,01

10,005

20

0,1

-

0,007

som dichloorpropanen

pg/l

0,8

40,4

80

0,4

-

0

630

< 0.2

< 0.2
7

203,5

400

< 0.2

0
-

0

0

< 0.1

0

Sommaties

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers
tribroommethaan (bromof pg/l
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interpretatie resultaten grondwater
In tabel 16 staat een samenvatting weergegeven van de toetsresultaten van het onderzochte
grondwatermonster.
Tabel 16: samenvatting toetsresultaten per grondwatermonster

Grondwatermonster
Pb1

Diepte
filter
1,5-2,5

Zintuigelijk
-

barium

-

-

Legenda
^
overschrijding streefwaarde (bodemindex ^0,5)
^

overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek, bodemindex XH,5)

H

overschrijding interventiewaarde (bodemindex M)

peilbuis 1 (1,5-2,5 m-mv)
Het grondwater t.p.v. peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de
streefwaarde.
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.

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 1,2dichlooretheen, 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.
zintuiglijke waarnemingen
Op basis van zintuiglijke waarnemingen zijn in het opgeboorde bodemmateriaal geen asbestverdachte
materialen waargenomen (indicatieve waarneming).
Een samenvatting van de toetsingsresultaten staat weergegeven in tabel 17.
Tabel 17: samenvatting toetsingsresultaten

Indicatieve
toetsing Bbk*

Mengmonster Boringen

Diepte

Zintuigelijk

^W of ^

Grond
1 (MM1)

0,0-0,5

-

-

-

-

Achtergrondwaarde*

2 (MM2)

2 t/m 4+
11 t/m 13
1+ 5 t/m 9

0,0-0,4

-

-

-

-

Achtergrondwaarde*

3 (MM3)

1 + 2 +3

1,0-2,0

-

-

-

-

Achtergrondwaarde*

Grondwater
Pb1

1

1,5-2,5

-

barium

-

-

n.v.t.

Legenda
^W Z ^

overschrijding achtergrondwaarde/streefwaarde (bodemindex ^0,5)

^

overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek, bodemindex XH,5)

H

overschrijding interventiewaarde (bodemindex M)

beoordeling is excl. onderzoek naar PFAS-verbindingen, onderzoek naar deze verbindingen is vanaf 8 juli
2019 verplicht bij beoordeling van hergebruiksmogelijkheden van de grond

grond
bovengrond (0,0-0,5 m-mv)
Bovengrondmengmonster MM1 bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
Bovengrondmengmonster MM2 bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
ondergrond (1,0-2,0 m-mv)
Ondergrondmengmonster MM3 bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
grondwater
peilbuis 1 (1,5-2,5 m-mv)
Het grondwater t.p.v. peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de
streefwaarde.
Het verhoogd gemeten gehalte barium (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van peilbuis 1
overschrijdt de tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek) of bodemindex-waarde ^0,5) niet en
geeft daardoor geen aanleiding tot het instellen van aanvullend onderzoek.
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toetsing hypothese
Op basis van de vooraf 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 de onderzoekslocatie bevat een verhoogd gehalte barium t.o.v. de
streefwaarde. De verhoogd gemeten gehalten overschrijden de tussenwaarde en de bodemindexwaarde ^0,5) niet en geven daardoor geen directe aanleiding tot het instellen van een nader
onderzoek.
De onderzoeksresultaten stemmen niet overeen met de gestelde hypothese, de vooraf gestelde
hypothese “onverdacht” dient formeel verworpen te worden. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt
dat er beïnvloeding van de bodemkwaliteit heeft plaatsgevonden.
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+C2 resp. NEN
5897+C2 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+C2 of NEN 5897+C2.
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Aanbevelingen
Indien de grond ontgraven gaat worden, bijvoorbeeld ten behoeve van bouwwerkzaamheden, is het
Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Middels het Besluit is het mogelijk om door het lokaal bevoegd
gezag lokale maximale bodemgebruikswaarden vast te stellen, of om deze bodemgebruikswaarden te
conformeren aan de maximale waarden uit het (landelijke) generieke model.
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.
Op 8 juli jl. heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een tijdelijk handelingskader vastgesteld
voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Vanaf 8 juli 2019 is het verplicht om
onderzoek naar de stofgroep PFAS uit te voeren bij o.a. partijkeuringen in het kader van afvoer van
grond.
In dit verkennend bodemonderzoek is geen onderzoek uitgevoerd naar PFAS stoffen in de bodem. De
in dit onderzoek opgenomen indicatieve toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit is excl. onderzoek
naar PFAS-stoffen, onderzoek naar deze verbindingen is bij definitieve beoordeling van evt.
hergebruiksmogelijkheden van evt. af te voeren grond alsnog nodig.
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.
Opgemerkt wordt dat evt. afvoer van grond met de bodemkwaliteitsklasse “wonen”, “industrie” en “niet
toepasbare grond” meer kosten met zich meebrengt dan de afvoer van schone grond
“achtergrondwaarde”.
Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in hoeverre de
grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt.
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Algemeen/opmerkingen/betrouwbaarheid/uitsluitingen
Het onderhavige onderzoek heeft betrekking gehad op een onbebouwd gedeelte van de locatie aan
de Buitenom 1 Rutten (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+C2 of NEN 5897+C2. Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707+C2 Z NEN5897+C2 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 Ã Milieu afhankelijk van deze bronnen, waardoor Sigma Bouw Ã 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 Ã 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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Bodemonderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek volgens de Nederlandse norm,
NEN 5740+A1 (NNI, april 2016).
Boringen zijn geplaatst volgens de eisen uit het SIKB-protocol 2001 (vigerende versie).
Grondmonsters zijn genomen volgens de eisen uit het SIKB-protocol 2001 (vigerende versie),
grondwatermonsters zijn genomen volgens de eisen uit het SIKB-protocol 2002 (vigerende
versie).
De conservering van monsters in het veld is uitgevoerd volgens de eisen uit de SIKBprotocollen 2001 en 2002 (vigerende versie).
Regeling Bodemkwaliteit” (zie vigerende versies op www.wetten.overheid.nl of
www.rwsleefomgeving.nl)
Circulaire Bodemsanering (zie vigerende versies op www.wetten.overheid.nl of
www.rwsleefomgeving.nl)
Classificatie van onverharde grondmonsters, NEN 5104, september 1989.
Geologische overzichtskaarten van Nederland, Rijks Geologische Dienst, 1995.
Grondwaterstromingsstelsels in Nederland, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij, 1989.
Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader bodemonderzoek,
NEN 5725, (oktober 2017).
Bodem-Monsterneming van grondwater, NEN 5744, (NNI maart 2011).
NEN 5707+C2; Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en
partijen grond; uitgifte december 2017.
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geel, beige, edelman

4

-200

type grondboring
datum 22-1 0-201 9
boormeester A.van Wuykhuyse

bodemprofielen
onderzoek
projectcode
datum
getekend conform
pagina

BIJLAGE 3: PROFIELEN
Buitenom 1 te Rutten
19-M9119
28-11-2019
NEN 5104
1 van 5

03

braak, maaiveld

0

0

zand, matig fijn, kleiig, licht grijs,
edelman
50
2
-----------------------------------------------------------------------------------------90

zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
geel, beige, edelman

1 00

Vļ
1
1
1
1
1
1

3

150

4

200

-200

type grondboring
datum 22-1 0-201 9
boormeester A.van Wuykhuyse

04

gras, maaiveld

0

0

1
50

I

1

V//////////Á

zand, matig fijn, kleiig, neutraal
bruin, grijs, edelman
-40

klei, zwak zandig, neutraal grijs,
beige, edelman
-5 0

type grondboring
datum 22-1 0-201 9
boormeester A.van Wuykhuyse

05

gras, maaiveld

0

0

1
50

W/////////Å

zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
bruin, grijs, edelman
-4 0

klei, zwak zandig, neutraal grijs,
beige, edelman
-5 0

type grondboring
datum 22-1 0-201 9
boormeester A.van Wuykhuyse

06

gras, maaiveld

0

0

zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
bruin, grijs, edelman
50

^/7/7/7/7/7/Z/T

-4 0

klei, zwak zandig, neutraal grijs,
beige, edelman
-5 0

type grondboring
datum 22-1 0-201 9
boormeester A.van Wuykhuyse

bodemprofielen
onderzoek
projectcode
datum
getekend conform
pagina

BIJLAGE 3: PROFIELEN
Buitenom 1 te Rutten
19-M9119
28-11-2019
NEN 5104
2 van 5

07
0

50

gras, maaiveld
0

İ
i

zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
bruin, grijs, edelman

fä

-40

V///////////Å

klei, zwak zandig, neutraal grijs,
beige, edelman
-50

type grondboring
datum 22-1 0-201 9
boormeester A.van Wuykhuyse

08
0

gras, maaiveld
0

i
i
t

zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
bruin, grijs, edelman
-30

zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
grijs, edelman

50

-5 0

type grondboring
datum 22-1 0-201 9
boormeester A.van Wuykhuyse

09

tuin, maaiveld

0

0

zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
bruin, grijs, edelman
-3 0

klei, zwak zandig, neutraal grijs,
bruin, edelman

50

-5 0

type grondboring
datum 22-1 0-201 9
boormeester A.van Wuykhuyse

10

tegel, maaiveld

0

0

zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
geel, edelman
50

-5 0

type grondboring
datum 22-1 0-201 9
boormeester A.van Wuykhuyse

11
0

50

1
1
1

tegel, maaiveld
----------------------------------------------------------------------------------------0

zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
geel, edelman

0

---------------------------------------------------------------------------------------- -30

zand, kleiig, neutraal geel, creme,
edelman
-5 0

type grondboring
datum 22-1 0-201 9
boormeester A.van Wuykhuyse

bodemprofielen
onderzoek
projectcode
datum
getekend conform
pagina

BIJLAGE 3: PROFIELEN
Buitenom 1 te Rutten
19-M9119
28-11-2019
NEN 5104
3 van 5

12
0

50

braak, maaiveld
0

1
1
i1

zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
geel, grijs, edelman

0

-30

zand, kleiig, neutraal geel, creme,
edelman
-50

type grondboring
datum 22-1 0-201 9
boormeester A.van Wuykhuyse

13

tegel, maaiveld

0

0

zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
geel, edelman
50

0

-3 0

zand, matig fijn, kleiig, zwak grindig,
matig fijn, neutraal grijs, blauw,
edelman
-5 0

type grondboring
datum 22-1 0-201 9
boormeester A.van Wuykhuyse

bodemprofielen
onderzoek
projectcode
datum
getekend conform
pagina

BIJLAGE 3: PROFIELEN
Buitenom 1 te Rutten
19-M9119
28-11-2019
NEN 5104
4 van 5

PEILBUIS

BORING

OLIE OP WATER REACTIE

nummer

bodemmonster, geroerd

Geen
casing

Zwak

Matig

Sterk

Uiterst

bodemlaag

GEUR INTENISTEIT

bentoniet

grondwaterstand tijdens boren

bodemmonster, ongeroerd

filtergrind

Geen

Zeer zwak Zwak

Matig

Sterk

bodemlaag
filtertraject
^ grondwaterstand

l i n ks= cm-maaiveld
rechts= cmt NAP

GRONDSOORTEN

MATE VAN BIJMENGING

Grind, grindig (G,g)

zwak - (0-50^

Zand, zandig (Z,z)

matig - (5-150^

Leem , siltig (L,s)

sterk - (1 5-500^

Klei, kleiig (K,k)

uiterst - (> 500^

Veen, humeus (V,h)

Slib

wwwv
vvwwv

VERHARDINGEN

GRADATIE ZAND

asfalt, beton, klinkers, tegels
stelconplaat, ondoordringbare laag

uf = uiterst fijn (63-1 05 um)
zf = zeer fijn (1 05-1 50 um)
mf = matig fijn (150-210 um)
mg = matig grof (210-300 um)
zg = zeer grof (300-420 um)
ug = uiterst grof (420-2000 um)

OVERIG

GRADATIE GRIND

bodemvreemde bestandsdelen aanwezig

f = fijn (2-5.6 mm)
mg = matig grof (5.6-16 mm)
zg = zeer grof (1 6-63 mm)

water

wwwv

BESCHRIJVING BODEMLAAG
pid = photo ionisatie detector
bv = bodemvocht
ow = olie op water

Zeer sterk

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

BIJLAGE 4 ANALYSECERTIFICATEN

s*jf eurofins
Omegam

Sigma Bouw en Milieu
T.a.v. Bodem-Sigma
Phileas Foggstraat 153
7825 AWEMMEN

Uw kenmerk
Ons kenmerk
Validatieref.
Opdrachtverificatiecode
Bijlage(n)

19-M9119-Buitenom 1 te Rutten
Project 957611
95761^certificaatjv1
LRGB-FUNN-JELE-NFWY
2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 30 oktober 2019
Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.
Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.
Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

T +31-(0)20-597 66 80
Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckbachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com
Nederland
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

AS3000

Tabel 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

957611
19-M9119-Buitenom 1 te Rutten
Sigma Bouw en Milieu

Monsterreferenties
6127222 = MM1,02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-40, 11: 30-50, 12: 30-50, 13: 30-50
6127223 = MM2, 01: 0-40, 05: 0-40, 06: 0-40, 07: 0-40, 08: 0-30, 09: 0-30
6127224 = MM3, 01: 150-200, 01: 100-150, 02: 150-200, 02: 100-150, 03: 150-200, 03: 100-150
Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)
S gewicht artefact
S soort artefact
S voorbewerking AS3000

22/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
6127222
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

g

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof
7
S organische stof (gec. voor lutum) 7o (m/m ds)
S lutumgehalte (pipetmethode)
07o (m/m ds)
Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)
mg/kg
S cadmium (Cd)
mg/kg
S kobalt (Co)
mg/kg
S koper (Cu)
mg/kg
S kwik (Hg) (niet vluchtig)
mg/kg
S lood (Pb)
mg/kg
S molybdeen (Mo)
mg/kg
S nikkel (Ni)
mg/kg
S zink (Zn)
mg/kg

ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)
mg/kg ds
Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen
mg/kg
S fenantreen
mg/kg
S anthraceen
mg/kg
S fluoranteen
mg/kg
S benzo(a)antraceen
mg/kg
S chryseen
mg/kg
S benzo(k)fluoranteen
mg/kg
S benzo(a)pyreen
mg/kg
S benzo(ghi)peryleen
mg/kg
S indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kg
S

som PAK (10)

som PCBs (7)

uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

22/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
6127224
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

78,9
4,5
3,0

80,9
4,9
1,8

80,4
0,5
<1

29
0,20
0,0
5,2
0,06
14
< 1,5
9
39

27
0,22
0,0
6,7
0,06
25
^,5
8
55

00
0,20
0,0
0,0
0,05
< 10
^,5
O
00

05

05

05

ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

0,05
0,08
0,05
0,19
0,09
0,11
0,07
0,10
0,07
0,08

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

mg/kg ds

0,35

0,86

0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28
mg/kg ds
S PCB -52
mg/kg ds
S PCB-101
mg/kg ds
S PCB -118
mg/kg ds
S PCB-138
mg/kg ds
S PCB-153
mg/kg ds
S PCB-180
mg/kg ds
S

22/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
6127223
Grond

mg/kg ds

<
<
<
<
<
<
<

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,005

<
<
<
<
<
<
<

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,005

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: LRGB-FUNN-JELE-NFWY

<
<
<
<
<
<
<

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,005

Ref.: 957611 certificaat v1

AS3000

Tabel 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

:
:
:

957611
19-M9119-Buitenom 1 te Rutten
Sigma Bouw en Milieu

Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,407o (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 0Zo m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.
Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: LRGB-FUNN-JELE-NFWY

Ref.: 9576ľLcertificaa^v1

AS3000

006

^ìehe*'4.

Bijlage 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

:
:
:

957611
19-M9119-Buitenom 1 te Rutten
Sigma Bouw en Milieu

Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie

monster

diepte

barcode

6127222

MM1,02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-40, 11: 30-50, 12:
30-50, 13: 30-50

02
03
04
11
12
13

0.0-0.5
0.0-0.5
0.0-0.4
0.3-0.5
0.3-0.5
0.3-0.5

3390013AA
3390051AA
3390049AA
3390048AA
3390044AA
3390050AA

6127223

MM2, 01: 0-40, 05: 0-40, 06: 0-40, 07: 0-40, 08: 0-30,
09: 0-30

01
05
06
07
08
09

0.0-0.4
0.0-0.4
0.0-0.4
0.0-0.4
0.0-0.3
0.0-0.3

3390057AA
3389966AA
3390054AA
3390061AA
3390031AA
3389995AA

6127224

MM3, 01: 150-200, 01: 100-150, 02: 150-200, 02:
100-150, 03: 150-200, 03: 100-150

01
01
02
02
03
03

1.5-2.0
1.0-1.5
1.5-2.0
1.0-1.5
1.5-2.0
1.0-1.5

3390039AA
3390046AA
3390063AA
3390064AA
3390042AA
3390053AA

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: LRGB-FUNN-JELE-NFWY

Ref.: 957611_certificaat_v1

AS3000

006

^ìehe*'4.

Bijlage 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

:
:
:

957611
19-M9119-Buitenom 1 te Rutten
Sigma Bouw en Milieu

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

:
:
:
:

Cadmium (Cd)

:

Kobalt (Co)

:

Koper (Cu)

:

Kwik (Hg) (niet vluchtig)

:

Lood (Pb)

:

Molybdeen (Mo)

:

Nikkel (Ni)

:

Zink (Zn)

:

Minerale olie (florisil clean-up)
PAKs
PCBs

:
:
:

Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Conform AS3010 prestatieblad 2
Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 7
Conform AS3010 prestatieblad 6
Conform AS3010 prestatieblad 8

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: LRGB-FUNN-JELE-NFWY

Ref.: 9576ľLcertificaa^v1

s*jf eurofins
Omegam

Sigma Bouw en Milieu
T.a.v. Bodem-Sigma
Phileas Foggstraat 153
7825 AWEMMEN

Uw kenmerk
Ons kenmerk
Validatieref.
Opdrachtverificatiecode
Bijlage(n)

19-M9119-Buitenom 1 te Rutten
Project 963591
96359^certificaatjv1
HPQQ-LQEW-QFSO-JBNT
2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 11 november 2019
Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.
Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.
Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

T +31-(0)20-597 66 80
Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckbachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com
Nederland
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

AS3000

Tabel 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

:
:
:

963591
19-M9119-Buitenom 1 te Rutten
Sigma Bouw en Milieu

Monsterreferenties
6143078 s Pb 1,01-Pb 1: 150-250

Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

05/11/2019
06/11/2019
06/11/2019
6143078
Grondwater

Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba)
pg/l
S cadmium (Cd)
pg/l
S kobalt (Co)
pg/l
S koper (Cu)
pg/l
S Kwik (Hg) (niet vluchtig)
pg/l
S lood (Pb)
pg/l
S molybdeen (Mo)
pg/l
S nikkel (Ni)
pg/l
S zink (Zn)
pg/l
Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)
pg/l
Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen
pg/l
pg/l
S ethylbenzeen
S naftaleen
pg/l
S o-xyleen
pg/l
S styreen
pg/l
pg/l
S tolueen
S xyleen (som m+p)
pg/l
S som xylenen

som C+T dichlooretheen
som dichloorpropanen

c 50

c
c
c
c
c
c
c

pg/l

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan
pg/l
S 1,1,2-trichloorethaan
pg/l
S 1,1-dichloorethaan
pg/l
S 1,1-dichlooretheen
pg/l
S 1,1-dichloorpropaan
pg/l
S 1,2-dichloorethaan
pg/l
S 1,2-dichloorpropaan
pg/l
S 1,3-dichloorpropaan
pg/l
S cis-1,2-dichlooretheen
pg/l
S dichloormethaan
pg/l
S monochlooretheen (vinylchloride) pg/l
S tetrachlooretheen
pg/l
pg/l
S tetrachloormethaan
S trans-1,2-dichlooretheen
pg/l
S trichlooretheen
pg/l
S trichloormethaan
pg/l
S
S

72
c 0,2
c2
4,2
c 0,05
c2
c2
4,1
12

pg/l
pg/l
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform)
pg/l

0,2
0,2
0,02
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,4

c 0,2

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: HPQQ-LQEW-QFSO-JBNT

Ref.: 963591 certificaat v1

AS3000

Tabel 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

:
:
:

963591
19-M9119-Buitenom 1 te Rutten
Sigma Bouw en Milieu

Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: HPQQ-LQEW-QFSO-JBNT

Ref.: 96359^certificaaţ-v1

AS3000

006

^ìehe*'4.

Bijlage 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

:
:
:

963591
19-M9119-Buitenom 1 te Rutten
Sigma Bouw en Milieu

Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie

monster

diepte

barcode

6143078

Pb 1
Pb 1

1.5-2.5
1.5-2.5

0351326YA
0800827539

Pb 1,01-Pb 1: 150-250

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: HPQQ-LQEW-QFSO-JBNT

Ref.: 963591^ertificaaţ-v1

AS3000

006

^ìehe*'4.

Bijlage 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

:
:
:

963591
19-M9119-Buitenom 1 te Rutten
Sigma Bouw en Milieu

Analysemethoden in Grondwater (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg) (niet vluchtig)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Minerale olie (florisil clean-up)
Aromaten (BTEXXN)
Styreen
Chlooralifaten
Vinylchloride

Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Conform

AS3110
AS3110
AS3110
AS3110
AS3110
AS3110
AS3110
AS3110
AS3110
AS3110
AS3130
AS3130
AS3130
AS3130

prestatieblad
prestatieblad
prestatieblad
prestatieblad
prestatieblad
prestatieblad
prestatieblad
prestatieblad
prestatieblad
prestatieblad
prestatieblad
prestatieblad
prestatieblad
prestatieblad

3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
1
1
1
1

en
en
en
en
en
en
en
en
en

gelijkwaardig
gelijkwaardig
gelijkwaardig
gelijkwaardig
gelijkwaardig
gelijkwaardig
gelijkwaardig
gelijkwaardig
gelijkwaardig

aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan

NEN-EN-ISO
NEN-EN-ISO
NEN-EN-ISO
NEN-EN-ISO
NEN-EN-ISO
NEN-EN-ISO
NEN-EN-ISO
NEN-EN-ISO
NEN-EN-ISO

17294-2
17294-2
17294-2
17294-2
17294-2
17294-2
17294-2
17294-2
17294-2

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: HPQQ-LQEW-QFSO-JBNT

Ref.: 96359'Lcertificaa^v1

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

Naam geregistreerde veldwerker(syMKB’ers

Handtekening geregistreerde veldwerker(syMKB’ers

M.J.A. van Wuykhuyse

A.D.M. van Wuykhuyse

Datum: 22-10-2019

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

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

Rutten, Buitenom 1 en 87
vastgesteld

Bijlage 3

Bodemonderzoek Buitenom 87

BJZ.nu
Bestemmingsplannen

67

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

Onderwerp:

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN
5740+A1 Buitenom 87 Rutten

Projectnummer:

19-M9118

Opdrachtgever:

BJZ.nu

Datum:

3 december 2019

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Buitenom 87 Rutten

onderwerp

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN
5740+A1 Buitenom 87 Rutten

datum

dinsdag 3 december 2019

projectnummer

19-M9118

in opdracht van

BJZ.nu
Twentepoort Oost 16A
7609 RG Almelo

uitgevoerd door

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

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2015,
het uitvoeren van milieukundige bodemonderzoeken en geotechnische
onderzoeken
Normec

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het
procescertificaat Monsterneming Bouwstoffenbesluit SIKB 1000
protocol 1001: Monsterneming grond voor partijkeuringen”

BRLSIKB 1000
Normec

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het
procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek SIKB 2000
protocollen 2001,2002 en 2018”

BRL SIKB 2000
Normec

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het
procescertificaat Milieukundige begeleiding (water)bodemsaneringen en nazorg
SIKB 6000, protocol 6001: Milieukundige begeleiding landbodemsanering met
conventionele methoden”

BRL SIKB 6000

(het onderhavige onderzoek heeft uitsluitend betrekking op de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000,
protocol 2001 en 2002)

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middels van druk, fotokopie,
microfilm of anderszins zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de opdrachtgever of Sigma Bouw & Milieu.

december '19

1

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Buitenom 87 Rutten____________ IwjyBonw a Mine»

Inhoudsopgave
1

2

INLEIDING........................................................................................................................................3
1.1

Algemeen..................................................................................................................................3

1.2

Aanleiding van het bodemonderzoek...................................................................................... 3

1.3

Doel van het onderzoek.......................................................................................................... 3

1.4

Referentiekader van het onderzoek........................................................................................ 4

1.5

Opbouw van het rapport.......................................................................................................... 4

VOORONDERZOEK.........................................................................................................................5
2.1

3

4

Hypothese en onderzoeksstrategie ...................................................................................... 12

VELDONDERZOEK........................................................................................................................13
3.1

Uitvoering van het veldonderzoek ........................................................................................ 13

3.2

Resultaten van het veldonderzoek ....................................................................................... 14

CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK.....................................................................................16
4.1

Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderzoek......................................................16

4.2

Toetsingscriteria.....................................................................................................................17

4.3

Analyseresultaten en interpretatie..........................................................................................18

4.3.1

Milieuhygiënische kwaliteit grond.......................................................................................18

4.3.2

Milieuhygiënische kwaliteit grondwater............................................................................. 22

5

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.......................................................................................... 24

6

LITERTUURLIJST.......................................................................................................................... 28

7

COLOFON.......................................................................................................................................29

Bijlagen
1. Topografisch overzicht
1A.Historisch topografisch overzicht
2. Onderzoekslocatie met boorplan (1:500)
3. Beschrijvingen inspectiegaten/boringen/foto’s
4. Analysecertificaten
5. Onafhankelijkheidsverklaring

december ’19

2

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Buitenom 87 Rutten____________IwjyBonw a Mine»

1

INLEIDING

1.1

Algemeen

In opdracht van BJZ is in oktober-november 2019 door Sigma Bouw Ã Milieu een
verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 uitgevoerd op een onbebouwd
gedeelte van het perceel gelegen aan de Buitenom nr. 87 te Rutten (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 Ã Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2015.
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 Ã Milieu zijn verricht onder het procescertificaat BRL SIKB
2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) waarvoor Sigma Bouw Ã Milieu is
gecertificeerd en erkend door het ministerie van I&W. 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 Ã 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 bodemonderzoek

Aanleiding tot de uitvoering van dit verkennend milieukundig bodemonderzoek vormt geplande
woningbouw op de onderzoekslocatie.

1.3

Doel van het onderzoek

Het verkennend bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en vast te stellen of er sprake is van bodemverontreiniging.
Aan de hand van dit onderzoek wordt inzicht verkregen in hoeverre het bodemgebruik van de locatie
heeft geleid tot verontreiniging.
Op basis van de onderzoeksresultaten kan een milieuhygiënische beoordeling worden gegeven ten
aanzien van de beoogde c.q. de toekomstige gebruiksmogelijkheden van de locatie.
Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging zal worden
beoordeeld of vervolgonderzoek noodzakelijk geacht wordt.

december ’19
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1.4

Referentiekader van het onderzoek

Teneinde de kwaliteit van de grond op de onderhavige locatie juist in te schatten is de
onderzoeksopzet van het bodemonderzoek gebaseerd op de onderzoeksstrategie voor verkennend
bodemonderzoek, onderzoeksnorm NEN 5740+A1 (literatuur 1).
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.
De uitwerking van het vooronderzoek is gebaseerd op de onderzoeksnorm NEN 5725, strategie
voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek (literatuur 9).
In de NEN-5725 (2017) zijn zeven aanleidingen tot vooronderzoek naar landbodems
geformuleerd. Voor elke afzonderlijke aanleiding tot vooronderzoek dienen verschillende
onderzoeksvragen te worden beantwoord. De verplicht te onderzoeken aspecten zijn per
aanleiding omschreven in tabel 1.
Tabel 1: onderzoeksaspecten milieuhygiënisch vooronderzoek

Onderzoeksaspecten
1. Locatiegegevens

Aanleiding tot vooronderzoek
B
0

C

D

Bodemopbouw

J

J

J

J

J

J

Antropogene lagen in
de bodem

J

J

J

J

J

J

J

Geohydrologie

J

J

Geval van ernstige
bodemverontreiniging?

J

J

J

J

J

J

Kwaliteit o.b.v. BKK

J

0

J

J

J

J

J

O.b.v. uitgevoerde
bodemonderzoeken

J

J

J

J

J

J

J

0

J

J

J

J

J

J

J
0

J

J

J

J

J

Eigendomssituatie

3. Verwachting t.a.v. de
bodemkwaliteit

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

F

J

Hoogteligging
2. Bodemopbouw en geohydrologie

E

G

A
0

Voormalig
Huidig

J

Toekomstig
Asbestverdacht?

J

J

J

J

5. Terreinverkenning
J Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in het
rapport te worden vermeld en gemotiveerd
0 Optioneel
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aanleiding vooronderzoek
Het onderhavige bodemonderzoek betreft een verkennend bodemonderzoek in het kader van de
geplande woningbouw op de onderzoekslocatie.
Het vooronderzoek is uitgevoerd op basis van aanleiding A, conform paragraaf 6.2.1 “opstellen
hypothese bodemkwaliteit ten behoeve van een bodemonderzoek” uit de NEN-5725 (2017).
geraadpleegde bronnen in het kader van het vooronderzoek
Voor het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
^ informatie verstrekt door de opdrachtgever/eigenaar;
^ informatie verstrekt door de gemeente Noordoostpolder (verkregen via email, d.d. 26-08-2019);
^ informatie bodemloket.nl;
^ informatie van de bodematlas van de provincie Flevoland;
^ www.topotijdreis.nl;
^ Kadaster/BAG Viewer;
^ grondwaterkaart van Nederland;
• ahn.nl;
^ Dinoloket.nl;
• handelsbestand van de Kamer van Koophandel;
• terreininspectie voorafgaand aan de veldwerkzaamheden.
Het uitgevoerde vooronderzoek heeft betrekking tot de onderhavige onderzoekslocatie alsmede de
aangrenzende percelen binnen een straal van 25 meter.
De onderzoeksvragen voor het opstellen van de onderzoekshypothese en de gekozen
onderzoeksstrategie zijn, voor zover relevant, in de onderstaande paragrafen nader uitgewerkt.
locatiegegevens
In tabel 2 is een overzicht van de basisinformatie/locatiegegevens weergegeven.
Tabel 2: overzicht basisinformatie

Adres
Plaats
Gemeente
Topografisch overzicht
Coördinaten
Kadastrale aanduiding
Eigendomssituatie
Oppervlakte onderzoekslocatie (bouwvlak)
Algemene omschrijving

Bebouwing en bouwjaar (Kadaster BAG)
Terreinverharding
Ondergrondse infrastructuur

december '19

Buitenom 87
Rutten
Noordoostpolder
Zie bijlage 1
X ^75,727 Y= 535,410
Gemeente Noordoostpolder, perceel sectie FZ nrs.
37 en 319 (ged.)
Niet nagegaan.
Ca. 6.720 m2
Op het perceel bevindt zich een bestaande
schoolgebouw waarin momenteel nog een school is
gevestigd. Op de locatie bevindt zich tevens een
losstaande fietsenstalling.
Het onbebouwde deel van de locatie betreft een
schoolplein, een sportveld en een deel van een
boswal.
De opdrachtgever is voornemens om de bestaande
bebouwing af te breken. Op de locatie is de
nieuwbouw van woningen gepland.
Het onderhavige onderzoek heeft betrekking op het
thans onbebouwde terreindeel t.p.v. de geplande
nieuwbouw (bouwvlak).
Het aanwezige schoolgebouw op de
onderzoekslocatie dateert van 1957.
Gedeeltelijk betontegels.
Geen informatie, bij grondwerk dient een KLICmelding gedaan te worden.
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Archeologische waarden

Geplande herinrichting
bijzonderheden: -

De locatie heeft op basis van de archeologische
waardenkaart (IKAW) de vermelding "middelhoge
trefkans".
Woningbouw.

afbakening onderzoekslocatie
Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het onderzochte
onderzoekslocatie, zoals weergegeven in bijlage 2.
bodemgebruik
In de onderstaande tabel 3 is de beschikbare informatie weergegeven over het historisch, huidig en
toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en de directe omgeving.
Tabel 3: beschrijving bodemgebruik

Omschrijving

Gebruik

Potentieel
bodembedreigende
activiteiten en situaties

Onderzoekslocatie
Historisch (op
basis van
topografische
kaarten,
Topotijdreis)

Huidig
Toekomstig

Op basis van de topografische kaarten van voor 1952
was de onderzoekslocatie nog onderdeel van het
IJsselmeer.
Op kaarten vanaf 1952 heeft het water t.p.v. de
onderzoekslocatie plaatsgemaakt voor landschap met
sloten en enkele wegen (Noordoostpolder). In de loop
van de jaren is dit uitgebreid.
Vanaf 1974 tot heden is het gebouw aan de Buitenom
87 te Rutten herkenbaar op de topografische kaarten.
De onderzoekslocatie betreft een perceel met daarop
een schoolgebouw,
Woningbouw.

Directe omgeving ^25 m)
Historisch (op Vanaf 1974 is in de directe omgeving ^25 mtr.) van
basis van
de onderzoekslocatie enige bebouwing zichtbaar. De
topografische
bebouwing is in de loop der tijd verder uitgebreid.
kaarten,
Topotijdreis)
Huidig en
In de directe omgeving bevinden zich woningen.
toekomstig
Zuidzijde: Naastgelegen kerkgebouw.
Westzijde: Buitenom en tegenovergelegen woningen.
Noordzijde: Tijm en tegenovergelegen woningen.
Oostzijde: Agrarische gronden.
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Geen.

Geen.
Geen.
Geen.

Het is op voorhand
onbekend of activiteiten in
de directe omgeving
negatieve invloed hebben
(gehad) op de
bodemkwaliteit t.p.v. de
onderhavige
onderzoekslocatie.
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bedrijfsmatige activiteiten, bodembedreiqende activiteiten en calamiteiten
In tabel 4 staat een overzicht weergegeven van de potentieel bodembedreigende activiteiten en
calamiteiten op basis van de beschikbare informatie.
Tabel 4: overzicht potentieel bodembedreigende activiteiten en calamiteiten

Gebruik

Op het perceel bevindt zich een bestaande schoolgebouw
(Sint Paulusschool, Stichting Christoforus) waarin momenteel
nog een school is gevestigd. Op de locatie bevindt zich
tevens een losstaande fietsenstalling.
Het onbebouwde deel van de locatie betreft een schoolplein,
een sportveld en een deel van een boswal.
De opdrachtgever is voornemens om de bestaande
bebouwing af te breken. Op de locatie is de nieuwbouw van
woningen gepland.
Het onderhavige onderzoek heeft betrekking op het thans
onbebouwde terreindeel t.p.v. de geplande nieuwbouw
(bouwvlak).
Voor zover bekend heeft de locatie in het verleden sinds
1957 schoolbestemming gehad (voorheen Buitenom 73).

Bouwvergunning

Milieuvergunning
Handelsregister

Aanwezigheid brandstoftanks

Er is geen informatie beschikbaar omtrent evt. (voormalige)
potentieel bodembedreigende activiteiten/calamiteiten
(verbranding afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) op de
onderzoekslocatie.
25-09-2003 aanvraag sloopvergunning
09-10-2003 sloopvergunning verleend t
het slopen van dakbedekking (asbesthoudend) + plafonds
(zachtboard) op het perceel kadastraal bekend gemeente
Noordoostpolder, sectie FZ, no. 37, plaatselijk gemerkt
Buitenom 87 te Rutten; aard van de inrichting: basisschool.
30-01-2002 aanvraag bouwvergunning
vergunning voor het uitbreiden van R.K. basisschool Sint
Paulus.
11-06-2002 bouwvergunning verleend
Niet bekend.
Over de locatie wordt in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel het volgende vermeld:
•Paulusschool; basisschool
•Activiteitencommissie van de Paulusschool Buitenom 87
•Stichting Katholiekbasisonderwijs Paulusschool
Er is geen informatie bekend omtrent de eventuele
aanwezigheid of voormalige aanwezigheid van boven- of
ondergrondse brandstoftanks op de onderzoekslocatie, t.p.v.
het plangebied.
Er bestaat altijd de mogelijkheid dat boven- en ondergrondse
brandstoftanks in het verleden geplaatst zijn zonder melding,
de aanwezigheid van dergelijke tanks blijkt niet uit de
verkregen informatie.
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is tegen de
gevel het naastgelegen pand aan de Plantsoenweg 39 een
ontluchtingspunt van een mogelijke ondergrondse
brandstoftank waargenomen.
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Aanwezigheid asbest

Op basis van de provinciale asbestdakenkaart geldt voor het
de daken van de bebouwing dat deze niet verdacht voor de
aanwezigheid van asbest zijn.
De aanwezigheid van asbesthoudend materiaal elders in de
bestaande bebouwing is niet uit te sluiten (niet onderzocht).

Er is geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid
van asbest in de bodem t.p.v. het plangebied.
Er bestaat altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. is
begraven. Op voorhand is hiervan geen informatie bekend.
Ophogingen/dempingen/stortingen Er is geen informatie omtrent evt. met bodemvreemd
materiaal gedempte watergangen/ sloten t.p.v.
de onderzoekslocatie (binnen het onderzochte terreindeel).
Er is geen informatie omtrent evt. opgebrachte
gebiedsvreemde grond (ophogingen), verhardingsmateriaal,
puinmateriaal en/of afval op de onderzoekslocatie.
Niet gesprongen explosieven
Geen informatie, 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 ínhouden 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 va
niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.
Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de
gemeente.
Verdachte activiteiten < 25 m
In de nabije omgeving van de onderzoekslocatie
(Plantsoenweg 39 en 41; Buitenom 70, 74 en 76) zijn geen
gevallen van bodemverontreiniging bekend die van invloed
zouden kunnen zijn op de bodemkwaliteit ter plaatse van de
onderzoekslocatie.
Het is op voorhand onbekend of activiteiten in de directe
omgeving negatieve invloed hebben (gehad) op de
bodemkwaliteit t.p.v. de onderhavige onderzoekslocatie.
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voorgaande bodemonderzoeken
in tabel 5 is een overzicht van voorgaande bodemonderzoeken en informatie van de
bodemkwaliteitskaart weergegeven.
Tabel 5: overzicht voorgaande bodemonderzoeken en bodemkwaliteitskaart

voorgaande bodemonderzoeken
Onderzoekslocatie

Verkennend bodemonderzoek Buitenom 73 Rutten, d.d. 04-04-2002,
ref. Milieu Adviesburo Nillesen B.V.
in het kader van aanvraag bouwvergunning (uitbreiding school).
conclusie:
^ De opgeboorde grond is zintuiglijk beoordeeld op het voorkomen van
verontreiniging. Zintuiglijk zijn geen afwijkingen aangetoond die kunnen
duiden op bodemverontreiniging.
^ In de boven- en ondergrond blijven de gemeten waardes van de
onderzochte parameters alle beneden de streefwaarde of de detectielimiet.
^ In het grondwatermonster wordt een verhoogde concentratie arseen
aangetoond. De gemeten waarde geeft geen aanleiding tot het uitvoeren van
nader bodemonderzoek. Het is onduidelijk wat de herkomst is van deze
verhoogde concentratie.
De verhoogde concentratie arseen in het grondwater heeft naar onze mening
geen actuele risico's in zich die een belemmering zouden kunnen vormen voor
voorgenomen nieuwbouw.
eindconclusies:
De bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor het realiseren van het
bouwwerk.
Opgemerkt wordt dat het uitgevoerde onderzoek onvoldoende is om als
bewijsmiddel in het kader van het Bouwstoffenbesluit te dienen. De eventueel
vrijkomende grond kan op de bouwlocatie worden hergebruikt.

.
.
Omgeving ^5 m

Ruttenseweg 2, verkennend bodemonderzoek NEN-5740, d.d. 30-04-1988,
Oranjewoud, ref. nr. 89-08496-4
conclusies:
Er moet op de locatie een oriënterend onderzoek worden uitgevoerd naar de
aard en ernst van de (mogelijke) verontreiniging.
Gemaalweg “Valeriaan”, verkennend bodemonderzoek NEN-5740, d.d. 29-02
2000, Nillesen Milieu Adviesbureau, ref. NOP 2000-01
conclusies:
Er moet op de locatie een oriënterend onderzoek worden uitgevoerd naar de
aard en ernst van de (mogelijke) verontreiniging.
Venelaan, Camping De Stiepe, verkennend bodemonderzoek NEN-5740, d.d.
26-11-1996, Nillesen Milieu Adviesbureau, ref. 96-15
conclusies:
Er moet op de locatie een oriënterend onderzoek worden uitgevoerd naar de
aard en ernst van de (mogelijke) verontreiniging.
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Vermoeden van (een
geval van ernstige)
bodemverontreiniging
op de locatie of een
deel daarvan
informatie
bodemkwaliteitskaart

Niet bekend.

De locatie bevindt zich in de zone wonen.

bodemopbouw, geohydrologie en antropogene beïnvloeding
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. 3-4 m-NAP.
In tabel 6 staat de geohydrologische opbouw weergegeven.
Tabel 6: geohydrologische opbouw

diepte
formatie
beschrijving
m-mv
0-5
middel fijne zanden, veenlagen
Boxtel
5-7
middelfijne zanden, plaatselijk leemlagen
Boxtel
7-16
grove tot matig fijne zanden
Kreftenheye
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
drainagepatroon, ligging van sloten, riolering, kabels, leidingen en funderingen.

(financieel-) juridische situatie
In tabel 7 zijn de financieel- juridische aspecten weergegeven.
Tabel 7: financieel/juridische aspecten

kadastrale gegevens
opdrachtgever/
belanghebbende
rechtspersonen

Gemeente Noordoostpolder, sectie FZ nrs. 37 en 319 (ged.)

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.
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2.1

Hypothese en onderzoeksstrategie

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 onderzoekslocatie aan de
Buitenom 87 te Rutten vanaf 1957 een basisschool is gevestigd.
Op het perceel bevindt zich een bestaande pand (schoolgebouw) waarin momenteel nog een
basisschool (Sint Paulusschool, Stichting Christoforus) is gevestigd. Op de locatie bevindt zich tevens
een losstaande fietsenstalling. Het onbebouwde deel van de locatie betreft een schoolplein, een
sportveld en een deel van een boswal.
Voor zover bekend heeft de locatie in het verleden sinds 1957 schoolbestemming gehad (voorheen
Buitenom 73). Voordien was de locatie voor zover bekend nog niet in gebruik.
De opdrachtgever is voornemens om de bestaande bebouwing af te breken. Op de locatie is de
nieuwbouw van woningen gepland. Het onderhavige onderzoek heeft betrekking op het thans
onbebouwde terreindeel t.p.v. de geplande nieuwbouw (bouwvlak).
T.a.v. de onderzoekslocatie is geen informatie beschikbaar omtrent evt. (voormalige) potentieel
bodembedreigende activiteiten (verbranding afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) of evt.
(voormalige) potentieel bodembedreigende calamiteiten.
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 8 is de gehanteerde onderzoeksstrategie weergegeven.
Tabel 8: gehanteerde onderzoeksstrategie

mogelijke verontreiniging
(deel)locatie

grond

grondwater

onderzoeksstrategie

NEN-5740+A1
onderzoeksgebied

ONV-NL

(bouwvlak) (ca. 6.720 m2)
Op basis van bekende informatie zijn geen gegevens bekend dat op de locatie sprake zou kunnen zijn
van een bodemverontreiniging met asbest. Op voorhand is geen concrete informatie bekend waaruit
blijkt dat t.p.v. de onderzoekslocatie asbesthoudend materiaal in de bodem aanwezig is.
Er is in dit onderzoek vooralsnog geen onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in grond
uitgevoerd.
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+C2 of NEN-5897+C2.
Er bestaat echter altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. in de bodem terecht gekomen is of
is begraven.
Alleen een verkennend onderzoek asbest in grond volgens NEN-5707+C2 of onderzoek asbest in puin
volgens NEN-5897+C2 kan een uitspraak doen over de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem.
Tevens dient opgemerkt te worden dat aanwezig puinmateriaal en/of (half)verhardingsmaterialen niet
chemisch-analytisch zijn onderzocht.
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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.
Het uitvoeren van boringen, het plaatsen van de peilbuis en het nemen van grondmonsters heeft
plaatsgevonden op 22 oktober 2019.
Het bemonsteren van het grondwater is (conform NEN-5740+A1) ruim een week na plaatsing van de
peilbuizen op 05 november 2019 uitgevoerd
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door dhr. A.D.M. van Wuykhuyse en dhr. M. van Wuykhuyse
geregistreerde veldwerkers van Sigma Bouw & Milieu te Emmen. Bedrijfs- en persoonerkenningen zijn
weergegeven op de internetsite van Bodem+
(https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu). Een onafhankelijkheidsverklaring is
opgenomen in bijlage 5.
Voorafgaand aan het plaatsen van boringen is een locatie-inspectie gehouden. Hierbij zijn op de
onderzoekslocatie geen bijzonderheden waargenomen.
Alle geplaatste boringen zijn zodanig ruimtelijk verspreid over de onderzoekslocatie dat een zo
representatief mogelijke indruk van de onderzoekslocatie wordt verkregen. De positionering van alle
boringen is weergegeven in bijlage 2. Het veldwerkprogramma staat weergegeven in tabel 9.
Tabel 9: veldwerkprogramma

Onderdeel

Aantal

Diepte (m-mv)

Nummers

13

0,5

5 t/m 17

3

2

2+3+4

1

2,5

1

Onderzoekslocatie (bouwvlak ca. 6.720 m2)
Boringen
Peilbuis

De geplaatste peilbuis is opgebouwd uit 1 meter HDPE peilfilter omstort met filtergrind.
Het filtergrind zorgt voor een goede instroming van het grondwater in het filter, daarnaast voorkomt het
dat het filter dichtslibt. Het peilfilter bevindt zich 0,5 meter beneden het grondwaterniveau.
Boven het peilfilter bevindt zich blinde HDPE opzetbuis, omstort met bentoniet (zwelklei).
De zwelklei dient ervoor te zorgen dat toestroming vanuit de bovengrond wordt voorkomen.
De peilbuis is geplaatst conform de eisen uit het protocol 2001.
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monstername grond
Het vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, o.a. de
korrelgrootteverdeling (textuur), kleur en eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken.
Na de zintuiglijke beoordeling is het bodemmateriaal in trajecten van 0,5 meter of per afwijkende
bodemlaag bemonsterd.
Grondmonsters t.b.v. analyse op vluchtige aromaten zijn m.b.v. een steekbus bemonsterd.
Grondmonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2001.
monstername grondwater
Om een representatief grondwatermonster te verkrijgen is de peilbuis, na plaatsing en voor
monstername, grondig (3 maal de inhoud van het peilfilter) afgepompt. Voorafgaand aan de
bemonstering is de grondwaterstand t.o.v. het maaiveld ingemeten.
Grondwatermonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2002 en NEN-5744 (literatuur
11).
Tijdens de monstername van het grondwater is in het veld de zuurgraad (pH) en de elektrische
geleidbaarheid (EGV) bepaald.
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 10 is op basis van de waarnemingen de lokale bodemopbouw beschreven.
Tabel 10: lokale bodemopbouw

bodemlaag
m-mv
0,0-0,5
0,5-0,8
0,8-2,5

hoofdbestanddeel

toevoeging

kleur

klei
veen
zand

matig tot sterk zandig
zwak siltig

bruin/grijs
donkerbruin
grijs/geel/bruin

Veldmetingen grondwater
De resultaten van de veldwaarnemingen van het grondwater zijn weergegeven in tabel 11.
Tabel 11: veldwaarnemingen grondwater

Peilbuis filtertraject grondwaterstand voorpompen pH
m-mv
m-mv
liter

EGV
troebelheid
geleidingsvermogen (NTU)
pS/cm
1
1,5-2,5
0,91
5
7,4 1.040
15,9
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 monstermateriaal 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.
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+C2. 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+C2 (asbestonderzoek in grond) en/of NEN-5897+C2
(monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat).
Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707+C2 Z NEN-5897+C2 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.

december '19

15

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Buitenom 87 Rutten

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 Omegam.
Alle analyses zijn geanalyseerd volgens het accreditatieschema AS3000 “laboratoriumanalyses voor
milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor Omegam is geaccrediteerd en erkend door het
ministerie van I&W.
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 vier grond(meng)monsters
samengesteld en geanalyseerd.
grondwater
Uit de geplaatste peilbuis is een grondwatermonster genomen en geanalyseerd.
In onderstaande tabel 12 wordt de samenstelling van de grondmengmonsters, grondwatermonsters,
de monsternamediepte en de uitgevoerde analyses weergegeven.
Tabel 12: analyseschema

Monstercode boringnummer(s) diepte (m-mv) zintuigelijke waarnemingen analysepakket
grond
1 (MM1)
2 (MM2)

1+3+5 t/m 10
4 + 11 t/m 17

0,0-0,5
0,0-0,4

-

NEN-grondOAS3000
NEN-grondOAS3000

3 (MM3)
4 (MM4)

1 +4
2+3

0,6-2,0
1,0-2,0

-

NEN-grondOAS3000
NEN-grondOAS3000

grondwater
1 (peilbuis)

1

1,5-2,5

-

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 (Baycadmium (CdyCobalt(Coykoper (Cuylood (Pbynikkel (Niyzink
(ZnyMolybdeen (Moykwik(Hg);
Vluchtige aromaten
Benzeen (B), Tolueen (T), Ethylbenzeen (E), Xylenen (X), Naftaleen (N)
Styreen (S) (BTEXNS);
PCB
Polychloorbifenylen;
PAK
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen;
Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen.
VOH
Bromoform
Tribroommethaan
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4.2

Toetsingscriteria

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”
2) de interventiewaarde zoals opgenomen in tabel 1 van “de Circulaire Bodemsanering”,
De toetsing van de meetresultaten is uitgevoerd middels BoToVa, de Bodem Toets Validatie Service
van de overheid voor grond, grondwater en waterbodem, waarbij de toetsmodules T12 en T13 zijn
gehanteerd. 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^0o7o 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 ^,5:;
De gemiddelde waarde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde (S+0/2, 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 m3 grond of 100 m3 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 Omegam opgenomen.
4.3.1

Milieuhygiënische kwaliteit grond

boven- en ondergrond (0,0-2,0 m-mv)
In tabel 13 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de
toetsingswaarde.
Tabel 13: gemeten gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Project

OPID 17654931#19-M9118-Buitenom 87 te Rutten

Certificaten 957617
Toetsing

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

Toetsversie BoToVa

Toetsdatum: 28 november 2019 12:08

3.0.0

Parameters

Toetsing

Monster

6127238

Monster

6127239

Monster

6127240

MM1, 01: 0-40, 03: 0-50, 05: 0-50, 06: 20-50, 07: 30-50, MM2, 04:0-30, 11:0-40, 12:0-40, 13: 0-40, 14: 0-40, 1! MM3, 01: 80-130,0 1:150-200, 04: 100-150, 04: 150-20
Max. Bodemindex
Analyse

Eenheid

AW

T

I

Ana.Res.

0,086

Max. Bodemindex

Overschrijding Achtergrond Woetsoordeel

Toetsoordeel
Std.Res.

T.Oordeel

B.Index

Ana.Res.

0

Max. Bodemindex

Voldoet aan Achtergrondw Toetsoordeel
Std.Res.

T.Oordeel

B.Index

Ana.Res.

0,004
Voldoet aan Achtergrondw

Std.Res.

T.Oordeel

B.Index

Lutum/Humus
Organische stof

d/ (m/m ds)

4,7

10

0

6,8

10

0

0,3

10

0

Lutum

d/ (m/m ds)

5,9

25

0

9,5

25

0

2,8

25

0

d/

76,1

76,1

@

0

72,1

72,1

@

0

80,5

80,5

@

0

Dwogrest
droge stof

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

mg/kg ds

190

555

920

26

68

@

0

34

68

@

0

< 20

< 49

cadmium (Cd)

mg/kg ds

0,6

6,8

13

< 0.2

< 0.20

-

0

< 0.2

< 0.18

-

0

< 0.2

< 0.24

@
-

0
0

kobalt (Co)

mg/kg ds

15

102,5

190

<3

< 5.2

-

0

4,4

8,5

-

0

<3

< 6.8

-

0

koper (Cu)

mg/kg ds

40

115

190

<5

< 5.9

-

0

8,9

-

0

<5

< 7.0

-

0

kwik (Hg) (niet vluchtig)

mg/kg ds

0,15

18,075

36

< 0.05

< 0.05

-

0

6,1
0,09

0,11

-

0

< 0.05

< 0.05

-

0

lood (Pb)

mg/kg ds

50

290

530

10

14

-

0

16

21

-

0

< 10

< 11

-

0

molybdeen (Mo)

mg/kg ds

1,5

95,75

190

< 1.5

< 1.0

-

0

< 1.5

< 1.0

-

0

< 1.5

< 1.0

-

0

nikkel (Ni)

mg/kg ds

35

67,5

100

8

18

-

0

13

23

-

0

<4

<8

-

0

zink (Zn)

mg/kg ds

140

430

720

31

58

-

0

44

69

-

0

< 20

< 32

-

0

minerale olie (florisil clean mg/kg ds

190

2595

5000

40

85

-

0

41

60

-

0

< 35

< 120

-

0

Minerale olie
Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

0

< 0.05

< 0.035

0

< 0.05

< 0.035

0

fenantreen

mg/kg ds

1,1

0

< 0.05

< 0.035

0

< 0.05

< 0.035

0

anthraceen

mg/kg ds

0,13

1,1
0,13

0

< 0.05

< 0.035

0

< 0.05

< 0.035

0

fluoranteen

mg/kg ds

1,4

1,4

0

< 0.05

< 0.035

0

< 0.05

< 0.035

0

benzo(a)antraceen

mg/kg ds

0,39

0,39

0

< 0.05

< 0.035

0

< 0.05

< 0.035

0

chryseen

mg/kg ds

0,62

0,62

0

< 0.05

< 0.035

0

< 0.05

< 0.035

0

benzo(k)fluoranteen

mg/kg ds

0,22

0,22

0

< 0.05

< 0.035

0

< 0.05

< 0.035

0

benzo(a)pyreen

mg/kg ds

0,39

0,39

0

< 0.05

< 0.035

0

< 0.05

< 0.035

0

benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

0,25

0,25

0

< 0.05

< 0.035

0

< 0.05

< 0.035

0

indeno(1,2,3-cd)pyreen

mg/kg ds

0,25

0,25

0

< 0.05

< 0.035

0

< 0.05

< 0.035

0

4,8

4,8

0,35

< 0.35

0

0,35

< 0.35

Sommaties
som PAK (10)

mg/kg ds

1,5

20,75

40

3.2 AW(WO) 0,086

-

-

0

Polychloorbifenylen
PCB - 28

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0015

0

< 0.001

< 0.0010

0

< 0.001

< 0.0035

0

PCB - 52

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0015

0

< 0.001

< 0.0010

0

< 0.001

< 0.0035

0

PCB - 101

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0015

0

< 0.001

< 0.0010

0

< 0.001

< 0.0035

0

PCB - 118

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0015

0

< 0.001

< 0.0010

0

< 0.001

< 0.0035

0

PCB - 138

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0015

0

< 0.001

< 0.0010

0

< 0.001

< 0.0035

0

PCB - 153

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0015

0

< 0.001

< 0.0010

0

< 0.001

< 0.0035

0

PCB - 180

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0015

0

< 0.001

< 0.0010

0

< 0.001

< 0.0035

0

0,005

< 0.010

0

0,005

< 0.0072

0

0,005

< 0.024

Sommaties
som PCBs (7)
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Tabel 14: gemeten gehaltes (mg/kg d.s.) In grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Parameters

Toetsing

Monster

6127241

MM4, 03 150-200, 03: 100-150, 02: 100-150, 02: 150-2
Max. Bodemindex
Toetsoordeel
Ana lys e

Eenheid

AW

T

I

Ana.Res.

0,004
Voldoet aan Achtergrondw

Std.Res.

T.Oordeel

B.Index

Lutum/Humus
Organische stof

aA (m/m ds)

0,6

10

0

Lutum

QA (m/m ds)

1

25

0

%

83

83

Droogrest
droge stof

@

0

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

mg/kg ds

190

555

920

< 20

< 54

@

0

cadmium (Cd)

mg/kg ds

0,6

6,8

13

< 0.2

< 0.24

-

0

kobalt (Co)

mg/kg ds

15

102,5

190

<3

< 7.4

-

0

koper (Cu)

mg/kg ds

40

115

190

<5

< 7.2

-

0

kwik (Hg) (niet vluchtig)

mg/kg ds

0,15

18,075

36

< 0.05

< 0.05

-

0

lood (Pb)

mg/kg ds

50

290

530

< 10

< 11

-

0

molybdeen (Mo)

mg/kg ds

1,5

95,75

190

< 1.5

< 1.0

-

0

nikkel(Ni)

mg/kg ds

35

67,5

100

<4

<8

-

0

zink (Zn)

mg/kg ds

140

430

720

< 20

< 33

-

0

minerale olie (florisil clean mg/kg ds

190

2595

5000

< 35

< 120

-

0

Minerale olie
Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

0

fenantreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

0

anthraceen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

0

fluoranteen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

0

benzo(a )antraceen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

0

chryseen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

0

benzo(k)fluoranteen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

0

benzo(a)pyreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

0

benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

0

indeno(1,2,3-cd)pyreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

0

0,35

< 0.35

Sommaties
mg/kg ds

som PAK (10)

1,5

20,75

40

-

0

Polychloorbifenylen
PCB-28

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

0

PCB-52

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

0

PCB-101

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

0

PCB-118

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

0

PCB-138

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

0

PCB-153

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

0

PCB-180

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

0

0,005

< 0.024

Sommaties
mg/kg ds

som PCBs (7)

0,02

0,51

1

-

0,004

Legenda

@

Geen toetsoordeel mogelijk

x AW(WO)

x maal Achtergrondwaarde (Wonen)

-

^ Achtergrondwaarde

december ’19

19

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Buitenom 87 Rutten

interpretatie onderzoeksresultaten grond
In tabel 14 staat een samenvatting weergegeven van de toetsresultaten van de onderzochte
mengmonsters.
Tabel 14: samenvatting toetsresultaten per mengmonster

Mengmonster Boringen
1 (MM1)
1 +3+
5 t/m 10
2 (MM2)
4 + 11 t/m
17
3 (MM3)
1 +4
4 (MM4)
2+3
Legenda
^W
^

Diepte
0,0-0,5

Zintuigelijk
-

^W
PAK (som 10)

-

-

Indicatieve
toetsing Bbk*
Wonen*

0,0-0,4

-

-

-

-

Achtergrondwaarde*

0,6-2,0
1,0-2,0

-

-

-

-

Achtergrondwaarde*
Achtergrondwaarde*

overschrijding achtergrondwaarde (bodemindex ^0,5)

H

overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek, bodemindex
^,5)
overschrijding interventiewaarde (bodemindex M)

Bbk

besluit bodemkwaliteit

beoordeling is excl. onderzoek naar PFAS-verbindingen, onderzoek naar deze verbindingen is vanaf 8 juli
2019 verplicht bij beoordeling van hergebruiksmogelijkheden van de grond

bovengrond (0,0-0,5 m-mv)
Bovengrondmengmonster MM1 bevat een verhoogd gehalte polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK som 10) t.o.v. de achtergrondwaarde.
Het verhoogd gemeten gehalte polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in het
bovengrondmengmonster MM1 is op basis van zintuiglijke waarnemingen niet te relateren aan evt.
zintuiglijk waargenomen bodemvreemde afwijkingen.
In gebieden welke reeds langere tijd door de mens in gebruik zijn (o.a. langdurige bewoning of
menselijk gebruik) worden vaker verhoogde gehalten aan o.a. PAK’s in de grond gemeten. In
algemene zin wordt opgemerkt dat antropogene beïnvloeding van een locatie in de meeste gevallen
een negatief effect heeft op de kwaliteit van de bodem.
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) ontstaan bij de onvolledige verbranding van
koolstofbevattende materialen. Het zijn teerachtige stoffen die ontstaan bij de onvolledige verbranding
van koolstofhoudende materialen als hout, fossiele brandstoffen, tabak of levensmiddelen.
De aanwezigheid van PAK’s in de bodem zijn vaak het gevolg van de aanwezigheid van
teerhoudende of koolstofhoudende stoffen, zoals bv. koolas, verbrandingsresten of teerresten.
De overige onderzochte stoffen zijn in het bovengrondmengmonster MM1 niet verhoogd gemeten
t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde
Bovengrondmengmonster MM2 bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
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ondergrond (1,0-2,0 m-mv)
Ondergrondmengmonster MM3 bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
Ondergrondmengmonster MM4 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 tabel 15 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de
toetsingswaarde.
Tabel 15: gemeten gehaltes (gg/l) in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Project
Certificaten
Toetsing
Toetsversie

OPID 18021779#19-M9118-Buitenom 87 te Rutten
963592
T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
BoToVa
2.0.0
Toetsdatum: 28 november 2019 12:11

Pa ra mete rs

Toetsing

Monster

6143079

Pb 1, 01-Pb 1: 150-250
Max. Bodemindex
Toetsoordeel
Analyse

Eenheid

S

T

I

Ana.Res.

0,026
Overschrijding Streefwaard

Std.Res.

T.Oordeel

B.Index

Metalen ICP-MS (opgelost)
barium (Ba)

pg/l

50

337,5

625

57

1.1 S

0,012

cadmium (Cd)

pg/l

0,4

3,2

6

< 0.2

-

0

kobalt (Co)

pg/l

20

60

100

<2

-

0

koper (Cu)

pg/l

15

45

75

5,1

-

0

Kwik (Hg) (niet vluchtig)

pg/l

0,05

0,175

0,3

< 0.05

-

0

lood (Pb)

pg/l

15

45

75

<2

-

0

molybdeen (Mo)

pg/l

5

152,5

300

<2

-

0

nikkel(Ni)

pg/l

15

45

75

4,8

-

0

zink (Zn)

pg/l

65

432,5

800

11

-

0

minerale olie (florisil clean ng/l

50

325

600

< 50

-

0

Minerale olie
Vluchtige aromaten
benzeen

pg/l

0,2

15,1

30

< 0.2

-

0

ethylbenzeen

pg/l

4

77

150

< 0.2

-

0

naftaleen

pg/l

0,01

35,005

70

< 0.02

-

0

o-xyleen

pg/l

styreen

pg/l

6

153

300

< 0.2

-

0

tolueen

pg/|

7

503,5

1000

< 0.2

-

0

xyleen (som m+p)

pg/l

< 0.1

0

< 0.2

0

Sommaties aromaten
35,1

70

0,2

-

0

0,01

150,005

300

< 0.1

-

0

0,01

65,005

130

< 0.1

-

0

pg/l

7

453,5

900

< 0.2

-

0

1,1-dichlooretheen

pg/l

0,01

5,005

10

< 0.1

-

0,006

1,1-dichloorpropaan

pg/l

1,2-dichloorethaan

pg/l

1,2-dichloorpropaan

pg/l

< 0.2

0

1,3-dichloorpropaan

pg/l

< 0.2

0

cis-1,2-dichlooretheen

pg/l

< 0.1

dichloormethaan

pg/l

0,01

500,005

1000

< 0.2

-

0

monochlooretheen (vinylc pg/l

0,01

2,505

5

< 0.2

-

0,026

tetrachlooretheen

pg/l

0,01

20,005

40

< 0.1

-

0,002

tetrachloormethaan

pg/l

0,01

5,005

10

< 0.1

-

0,006

trans-1,2-dichlooretheen

pg/l

trichlooretheen

pg/l

24

262

500

< 0.2

-

0

trichloormethaan

pg/l

6

203

400

< 0.2

-

0

som C+T dichlooretheen

pg/l

0,01

10,005

20

0,1

-

0,007

som dichloorpropanen

pg/l

0,8

40,4

80

0,4

-

0

630

< 0.2

som xylenen

pg/l

0,2

1,1,1-trichloorethaan

pg/l

1,1,2-trichloorethaan

pg/l

1,1-dichloorethaan

Vluchtige chlooralifaten

< 0.2
7

203,5

400

< 0.2

0
-

0

0

< 0.1

0

Sommaties

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers
tribroommethaan (bromof pg/l
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interpretatie resultaten grondwater
In tabel 16 staat een samenvatting weergegeven van de toetsresultaten van het onderzochte
grondwatermonster.
Tabel 16: samenvatting toetsresultaten per grondwatermonster

Grondwatermonster
Pb1

Diepte
filter
1,5-2,5

Zintuigelijk
-

barium

-

-

Legenda
^
overschrijding streefwaarde (bodemindex ^0,5)
^

overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek, bodemindex XĴ,5)

H

overschrijding interventiewaarde (bodemindex M)

peilbuis 1 (1,5-2,5 m-mv)
Het grondwater t.p.v. peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de
streefwaarde.
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.

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 1,2dichlooretheen, 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.
zintuiglijke waarnemingen
Op basis van zintuiglijke waarnemingen zijn in het opgeboorde bodemmateriaal geen asbestverdachte
materialen waargenomen (indicatieve waarneming).
Een samenvatting van de toetsingsresultaten staat weergegeven in tabel 17.
Tabel 17: samenvatting toetsingsresultaten

Mengmonster Boringen

Indicatieve
toetsing Bbk*

Zintuigelijk

^W of ^

-

-

Wonen*

-

PAK
(som 10)
-

-

2 (MM2)

1 +3+
0,0-0,5
5 t/m 10
4 + 11 t/m 17 0,0-0,4

-

-

Achtergrondwaarde*

3 (MM3)

1 +4

0,6-2,0

-

-

-

-

Achtergrondwaarde*

4 (MM4)

2+3

1,0-2,0

-

-

-

-

Achtergrondwaarde*

Grondwater
Pb1

1

1,5-2,5

-

barium

-

-

n.v.t.

Grond
1 (MM1)

Diepte

Legenda
^W Z ^

overschrijding achtergrondwaarde/streefwaarde (bodemindex ^0,5)

^

overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek, bodemindex XĴ,5)

H

overschrijding interventiewaarde (bodemindex M)

beoordeling is excl. onderzoek naar PFAS-verbindingen, onderzoek naar deze verbindingen is vanaf 8 juli
2019 verplicht bij beoordeling van hergebruiksmogelijkheden van de grond

grond
bovengrond (0,0-0,5 m-mv)
Bovengrondmengmonster MM1 bevat een verhoogd gehalte polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK som 10) t.o.v. de achtergrondwaarde
Het verhoogd gemeten gehalte polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in het
bovengrondmengmonster MM1 overschrijdt de tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek) of
bodemindex-waarde ^0,5) niet en geeft daardoor geen aanleiding tot het instellen van aanvullend
onderzoek.
Bovengrondmengmonster MM2 bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
ondergrond (1,0-2,0 m-mv)
Ondergrondmengmonster MM3 bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
Ondergrondmengmonster MM4 bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
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grondwater
peilbuis 1 (1,5-2,5 m-mv)
Het grondwater t.p.v. peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de
streefwaarde.
Het verhoogd gemeten gehalte barium (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van peilbuis 1
overschrijdt de tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek) of bodemindex-waarde ^0,5) niet en
geeft daardoor geen aanleiding tot het instellen van aanvullend onderzoek.

toetsing hypothese
Op basis van de vooraf gestelde hypothese is de onderzoekslocatie in eerste aanleg als
milieuhygiënisch onverdacht aangemerkt.
Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de locatie niet geheel vrij is
van bodemverontreiniging.
De bovengrond en het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie bevat enkele stoffen
verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde resp. de streefwaarde. De verhoogd gemeten gehalten
overschrijden de tussenwaarde en de bodemindex- waarde ^0,5) niet en geven daardoor geen
directe aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek.
De onderzoeksresultaten stemmen niet overeen met de gestelde hypothese, de vooraf gestelde
hypothese “onverdacht” dient formeel verworpen te worden. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt
dat er beïnvloeding van de bodemkwaliteit heeft plaatsgevonden.
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+C2 resp. NEN
5897+C2 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+C2 of NEN 5897+C2.
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Aanbevelingen
Indien de grond ontgraven gaat worden, bijvoorbeeld ten behoeve van bouwwerkzaamheden, is het
Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Middels het Besluit is het mogelijk om door het lokaal bevoegd
gezag lokale maximale bodemgebruikswaarden vast te stellen, of om deze bodemgebruikswaarden te
conformeren aan de maximale waarden uit het (landelijke) generieke model.
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.
Op 8 juli jl. heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een tijdelijk handelingskader vastgesteld
voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Vanaf 8 juli 2019 is het verplicht om
onderzoek naar de stofgroep PFAS uit te voeren bij o.a. partijkeuringen in het kader van afvoer van
grond.
In dit verkennend bodemonderzoek is geen onderzoek uitgevoerd naar PFAS stoffen in de bodem. De
in dit onderzoek opgenomen indicatieve toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit is excl. onderzoek
naar PFAS-stoffen, onderzoek naar deze verbindingen is bij definitieve beoordeling van evt.
hergebruiksmogelijkheden van evt. af te voeren grond alsnog nodig.
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.
Opgemerkt wordt dat evt. afvoer van grond met de bodemkwaliteitsklasse “wonen”, “industrie” en “niet
toepasbare grond” meer kosten met zich meebrengt dan de afvoer van schone grond
“achtergrondwaarde”.
Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in hoeverre de
grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt.
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Algemeen/opmerkingen/betrouwbaarheid/uitsluitingen
Het onderhavige onderzoek heeft betrekking gehad op een onbebouwd gedeelte van de locatie aan
de Buitenom 87 Rutten (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+C2 of NEN 5897+C2. Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707+C2 Z NEN5897+C2 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 Ã Milieu afhankelijk van deze bronnen, waardoor Sigma Bouw Ã 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 Ã 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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boormeester A.van Wuykhuyse

14

gras, maaiveld

0

0
1

klei, matig zandig, neutraal bruin,
grijs, edelman
-4 0

50

klei, zwak zandig, neutraal geel,
beige, edelman
-5 0

type grondboring
datum 22-1 0-201 9
boormeester A.van Wuykhuyse

15

gras, maaiveld

0

0
klei, matig zandig, neutraal bruin,
grijs, edelman
-30

50

klei, zwak zandig, neutraal grijs,
beige, edelman
-5 0

type grondboring
datum 22-1 0-201 9
boormeester A.van Wuykhuyse

bodemprofielen
onderzoek
projectcode
datum
getekend conform
pagina

BIJLAGE 3: PROFIELEN
Buitenom 87 te Rutten
19-M9118
03-12-2019
NEN 5104
4 van 6

16

gras, maaiveld

0

0
klei, matig zandig, neutraal bruin,
grijs, edelman
-30
klei, zwak zandig, neutraal grijs,
beige, edelman

50

-50
type grondboring
datum 22-1 0-201 9
boormeester A.van Wuykhuyse

17

gras, maaiveld

0
klei, matig zandig, neutraal bruin,
grijs, edelman

0
-3 0

50

klei, zwak zandig, neutraal grijs,
beige, edelman
-5 0

type grondboring
datum 22-1 0-201 9
boormeester A.van Wuykhuyse

bodemprofielen
onderzoek
projectcode
datum
getekend conform
pagina

BIJLAGE 3: PROFIELEN
Buitenom 87 te Rutten
19-M9118
03-12-2019
NEN 5104
5 van 6

PEILBUIS

BORING

OLIE OP WATER REACTIE

nummer
bodemmonster, geroerd

Geen
casing

Zwak

Matig

Sterk

Uiterst

bodemlaag

GEUR INTENISTEIT

bentoniet

grondwaterstand tijdens boren

bodemmonster, ongeroerd

filtergrind

Geen

Zeer zwak Zwak

Matig

Sterk

bodemlaag
filtertraject
^ grondwaterstand

l i n ks= cm-maaiveld
rechts= cmt NAP

GRONDSOORTEN

MATE VAN BIJMENGING

Grind, grindig (G,g)

zwak - (0-50^

Zand, zandig (Z,z)

matig - (5-150^

Leem , siltig (L,s)

sterk - (1 5-500^

Klei, kleiig (K,k)

uiterst - (> 500^

Veen, humeus (V,h)

Slib

wwwv
vvwwv

VERHARDINGEN

GRADATIE ZAND

asfalt, beton, klinkers, tegels
stelconplaat, ondoordringbare laag

uf = uiterst fijn (63-1 05 um)
zf = zeer fijn (1 05-1 50 um)
mf = matig fijn (150-210 um)
mg = matig grof (210-300 um)
zg = zeer grof (300-420 um)
ug = uiterst grof (420-2000 um)

OVERIG

GRADATIE GRIND

bodemvreemde bestandsdelen aanwezig

f = fijn (2-5.6 mm)
mg = matig grof (5.6-16 mm)
zg = zeer grof (1 6-63 mm)

water

wwwv

BESCHRIJVING BODEMLAAG
pid = photo ionisatie detector
bv = bodemvocht
ow = olie op water

Zeer sterk

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

BIJLAGE 4 ANALYSECERTIFICATEN

s*jf eurofins
Omegam

Sigma Bouw en Milieu
T.a.v. Bodem-Sigma
Phileas Foggstraat 153
7825 AWEMMEN

Uw kenmerk
Ons kenmerk
Validatieref.
Opdrachtverificatiecode
Bijlage(n)

19-M9118-Buitenom 87 te Rutten
Project 957617
957617^ertificaatjv1
FKJR-RHIC-SBOS-EWTG
3 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 30 oktober 2019
Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.
Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.
Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

T +31-(0)20-597 66 80
Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckbachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com
Nederland
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

AS3000

Tabel 1 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

957617
19-M9118-Buitenom 87 te Rutten
Sigma Bouw en Milieu

Monsterreferenties
6127238 = MM1, 01: 0-40, 03: 0-50, 05: 0-50, 06: 20-50, 07: 30-50, 08: 30-50, 09: 30-50, 10: 0-40
6127239 = MM2, 04: 0-30, 11: 0-40, 12: 0-40, 13: 0-40 14: 0-40, 15: 0-30, 16: 0-30, 17: 0-30
6127240 = MM3, 01: 80-130, 01: 150-20C , 04: 100-150 , 04: 150-200, 04: 60-100
Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)
S gewicht artefact
S soort artefact
S voorbewerking AS3000

22/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
6127238
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

g

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof
7
S organische stof (gec. voor lutum) 7o (m/m ds)
S lutumgehalte (pipetmethode)
07o (m/m ds)
Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)
mg/kg
S cadmium (Cd)
mg/kg
S kobalt (Co)
mg/kg
S koper (Cu)
mg/kg
S kwik (Hg) (niet vluchtig)
mg/kg
S lood (Pb)
mg/kg
S molybdeen (Mo)
mg/kg
S nikkel (Ni)
mg/kg
S zink (Zn)
mg/kg

ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)
mg/kg ds
Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen
mg/kg
S fenantreen
mg/kg
S anthraceen
mg/kg
S fluoranteen
mg/kg
S benzo(a)antraceen
mg/kg
S chryseen
mg/kg
S benzo(k)fluoranteen
mg/kg
S benzo(a)pyreen
mg/kg
S benzo(ghi)peryleen
mg/kg
S indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kg
S

som PAK (10)

ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds

uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

22/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
6127240
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

76,1
4,7
5,9

72,1
6,8
9,5

80,5
0,3
2,8

26
0,20
0,0
0,0
0,05
10
< 1,5
8
31

34
0,20
4,4
6,1
0,09
16
^,5
13
44

00
0,20
0,0
0,0
0,05
< 10
^,5
O
00

41

05

40

0,05
1,1
0,13
1,4
0,39
0,62
0,22
0,39
0,25
0,25

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

0,35

0,35

4,8

mg/kg ds

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
mg/kg ds
S PCB -28
S PCB -52
mg/kg ds
mg/kg ds
S PCB-101
mg/kg ds
S PCB -118
S PCB-138
mg/kg ds
mg/kg ds
S PCB-153
S PCB-180
mg/kg ds
som
PCBs
(7)
mg/kg ds
S

22/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
6127239
Grond

<
<
<
<
<
<
<

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,005

<
<
<
<
<
<
<

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,005

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: FKJR-RHIC-SBOS-EWTG

<
<
<
<
<
<
<

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,005

Ref.: 957617 certificaat v1

AS3000

Tabel 2 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

:
:
:

957617
19-M9118-Buitenom 87 te Rutten
Sigma Bouw en Milieu

Monsterreferenties
6127241 s MM4, 03: 150-200, 03: 100-150, 02: 100-150, 02: 150-200

Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)
S gewicht artefact
S soort artefact
S voorbewerking AS3000

22/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
6127241
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

g

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof
7
S organische stof (gec. voor lutum) 7o (m/m ds)
S lutumgehalte (pipetmethode)
07o (m/m ds)
Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)
mg/kg
S cadmium (Cd)
mg/kg
S kobalt (Co)
mg/kg
S koper (Cu)
mg/kg
S kwik (Hg) (niet vluchtig)
mg/kg
S lood (Pb)
mg/kg
S molybdeen (Mo)
mg/kg
S nikkel (Ni)
mg/kg
S zink (Zn)
mg/kg

ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds

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

83,0
0,6
< 1
00
0,20
0,0
0,0
0,05
< 10
< 1,5
O
00

05

Organische parameters - aromatisch

Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen
S fenantreen
S anthraceen
S fluoranteen
S benzo(a)antraceen
S chryseen
S benzo(k)fluoranteen
S benzo(a)pyreen
S benzo(ghi)peryleen
S indeno(1,2,3-cd)pyreen

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

S

mg/kg ds

0,35

som PAK (10)

Organische parameters - gehalogeneerd

Polychloorbifenylen:
S
S
S
S
S
S
S
S

PCB -28
PCB -52
PCB-101
PCB -118
PCB-138
PCB-153
PCB-180
som PCBs (7)

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds

mg/kg ds

<
<
<
<
<
<
<

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,005

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: FKJR-RHIC-SBOS-EWTG

Ref.: 957617 certificaat v1

AS3000

Tabel 3 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

:
:
:

957617
19-M9118-Buitenom 87 te Rutten
Sigma Bouw en Milieu

Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,407o (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 0Zo m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.
Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: FKJR-RHIC-SBOS-EWTG

Ref.: 957617^ertificaa^v1

AS3000

Oliechromatogram 1 van 2

OLIE-ONDERZOEK
Monstercode
Project omschrijving
Uw referentie
Methode

6127238
OPID 17654931#19-M9118-Buitenom 87 te Rutten
MM1, 01: 0-40, 03: 0-50, 05: 0-50, 06: 20-50, 07: 30-50, 08: 30-50, 09: 30-50, 10: 0-40
minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

OLIEFRACTIEVERDELING
1)
2)
3)
4)

fractie
fractie
fractie
fractie

^10-C19
C19-C29
C29 - C35
C35 ^ C40

3y0
42 y0
52 y0
3 07o

minerale olie gehalte: 40 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.
De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)
Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: FKJR-RHIC-SBOS-EWTG

Ref.: 957617 certificaat v1

AS3000

Oliechromatogram 2 van 2

OLIE-ONDERZOEK
Monstercode
Project omschrijving
Uw referentie
Methode

6127239
OPID 17654931#19-M9118-Buitenom 87 te Rutten
MM2, 04: 0-30, 11: 0-40, 12: 0-40, 13: 0-40, 14: 0-40, 15: 0-30, 16: 0-30, 17: 0-30
minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

OLIEFRACTIEVERDELING
1)
2)
3)
4)

fractie
fractie
fractie
fractie

^10-C19
C19-C29
C29 - C35
C35 ^ C40

1y0
32 y0
63 y0
3 07o

minerale olie gehalte: 41 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.
De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)
Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: FKJR-RHIC-SBOS-EWTG

Ref.: 957617 certificaat v1

AS3000

006

^ìehe*'4.

Bijlage 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

:
:
:

957617
19-M9118-Buitenom 87 te Rutten
Sigma Bouw en Milieu

Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie

monster

diepte

barcode

6127238

MM1,01: 0-40, 03: 0-50, 05: 0-50, 06: 20-50, 07:
30-50, 08: 30-50, 09: 30-50, 10: 0-40

01
03
05
06
07
08
09
10

0.0-0.4
0.0-0.5
0.0-0.5
0.2-0.5
0.3-0.5
0.3-0.5
0.3-0.5
0.0-0.4

3324775AA
3188784AA
3390015AA
3389974AA
3390018AA
3390017AA
3390021AA
3390010AA

6127239

MM2, 04: 0-30, 11: 0-40, 12: 0-40, 13: 0-40, 14: 0-40,
15: 0-30, 16: 0-30, 17: 0-30

04
11
12
13
14
15
16
17

0.0-0.3
0.0-0.4
0.0-0.4
0.0-0.4
0.0-0.4
0.0-0.3
0.0-0.3
0.0-0.3

3324764AA
3390009AA
3390014AA
3390012AA
3390007AA
3389967AA
3390016AA
3390022AA

6127240

MM3, 01: 80-130, 01: 150-200, 04: 100-150, 04:
150-200, 04: 60-100

01
01
04
04
04

0.8-1.3
1.5-2.0
1.0-1.5
1.5-2.0
0.6-1.0

3324780AA
3324777AA
3324769AA
3324773AA
3324774AA

6127241

MM4, 03: 150-200, 03: 100-150, 02: 100-150, 02:
150-200

03
03
02
02

1.5-2.0
1.0-1.5
1.0-1.5
1.5-2.0

3390020AA
3188785AA
3188990AA
3324767AA

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: FKJR-RHIC-SBOS-EWTG

Ref.: 957617_certificaat_v1

AS3000

006

^ìehe*'4.

Bijlage 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

:
:
:

957617
19-M9118-Buitenom 87 te Rutten
Sigma Bouw en Milieu

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

:
:
:
:

Cadmium (Cd)

:

Kobalt (Co)

:

Koper (Cu)

:

Kwik (Hg) (niet vluchtig)

:

Lood (Pb)

:

Molybdeen (Mo)

:

Nikkel (Ni)

:

Zink (Zn)

:

Minerale olie (florisil clean-up)
PAKs
PCBs

:
:
:

Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Conform AS3010 prestatieblad 2
Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 7
Conform AS3010 prestatieblad 6
Conform AS3010 prestatieblad 8

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: FKJR-RHIC-SBOS-EWTG

Ref.: 957617^ertificaa^v1

s*jf eurofins
Omegam

Sigma Bouw en Milieu
T.a.v. Bodem-Sigma
Phileas Foggstraat 153
7825 AWEMMEN

Uw kenmerk
Ons kenmerk
Validatieref.
Opdrachtverificatiecode
Bijlage(n)

19-M9118-Buitenom 87 te Rutten
Project 963592
963592^ertificaatjv1
SKCB-PESV-MGLC-TFHV
2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 11 november 2019
Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.
Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.
Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

T +31-(0)20-597 66 80
Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckbachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com
Nederland
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

AS3000

Tabel 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

:
:
:

963592
19-M9118-Buitenom 87 te Rutten
Sigma Bouw en Milieu

Monsterreferenties
6143079 s Pb 1,01-Pb 1: 150-250

Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

05/11/2019
06/11/2019
06/11/2019
6143079
Grondwater

Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba)
pg/l
S cadmium (Cd)
pg/l
S kobalt (Co)
pg/l
S koper (Cu)
pg/l
S Kwik (Hg) (niet vluchtig)
pg/l
S lood (Pb)
pg/l
S molybdeen (Mo)
pg/l
S nikkel (Ni)
pg/l
S zink (Zn)
pg/l
Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)
pg/l
Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen
pg/l
pg/l
S ethylbenzeen
S naftaleen
pg/l
S o-xyleen
pg/l
S styreen
pg/l
pg/l
S tolueen
S xyleen (som m+p)
pg/l
S som xylenen

som C+T dichlooretheen
som dichloorpropanen

c 50

c
c
c
c
c
c
c

pg/l

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan
pg/l
S 1,1,2-trichloorethaan
pg/l
S 1,1-dichloorethaan
pg/l
S 1,1-dichlooretheen
pg/l
S 1,1-dichloorpropaan
pg/l
S 1,2-dichloorethaan
pg/l
S 1,2-dichloorpropaan
pg/l
S 1,3-dichloorpropaan
pg/l
S cis-1,2-dichlooretheen
pg/l
S dichloormethaan
pg/l
S monochlooretheen (vinylchloride) pg/l
S tetrachlooretheen
pg/l
pg/l
S tetrachloormethaan
S trans-1,2-dichlooretheen
pg/l
S trichlooretheen
pg/l
S trichloormethaan
pg/l
S
S

57
c 0,2
c2
5,1
c 0,05
c2
c2
4,8
11

pg/l
pg/l
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform)
pg/l

0,2
0,2
0,02
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,4

c 0,2

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: SKCB-PESV-MGLC-TFHV

Ref.: 963592 certificaat v1

AS3000

Tabel 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

:
:
:

963592
19-M9118-Buitenom 87 te Rutten
Sigma Bouw en Milieu

Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: SKCB-PESV-MGLC-TFHV

Ref.: 963592^ertificaaţ-v1

AS3000

006

^ìehe*'4.

Bijlage 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

:
:
:

963592
19-M9118-Buitenom 87 te Rutten
Sigma Bouw en Milieu

Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie

monster

diepte

barcode

6143079

Pb 1
Pb 1

1.5-2.5
1.5-2.5

0351352YA
0800827395

Pb 1,01-Pb 1: 150-250

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: SKCB-PESV-MGLC-TFHV

Ref.: 963592^ertificaaţ-v1

AS3000

006

^ìehe*'4.

Bijlage 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

:
:
:

963592
19-M9118-Buitenom 87 te Rutten
Sigma Bouw en Milieu

Analysemethoden in Grondwater (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg) (niet vluchtig)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Minerale olie (florisil clean-up)
Aromaten (BTEXXN)
Styreen
Chlooralifaten
Vinylchloride

Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Conform

AS3110
AS3110
AS3110
AS3110
AS3110
AS3110
AS3110
AS3110
AS3110
AS3110
AS3130
AS3130
AS3130
AS3130

prestatieblad
prestatieblad
prestatieblad
prestatieblad
prestatieblad
prestatieblad
prestatieblad
prestatieblad
prestatieblad
prestatieblad
prestatieblad
prestatieblad
prestatieblad
prestatieblad

3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
1
1
1
1

en
en
en
en
en
en
en
en
en

gelijkwaardig
gelijkwaardig
gelijkwaardig
gelijkwaardig
gelijkwaardig
gelijkwaardig
gelijkwaardig
gelijkwaardig
gelijkwaardig

aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan

NEN-EN-ISO
NEN-EN-ISO
NEN-EN-ISO
NEN-EN-ISO
NEN-EN-ISO
NEN-EN-ISO
NEN-EN-ISO
NEN-EN-ISO
NEN-EN-ISO

17294-2
17294-2
17294-2
17294-2
17294-2
17294-2
17294-2
17294-2
17294-2

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: SKCB-PESV-MGLC-TFHV

Ref.: 963592^ertificaa^v1

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

Naam geregistreerde veldwerker(syMKB’ers

Handtekening geregistreerde veldwerker(syMKB’ers

M.J.A. van Wuykhuyse

A.D.M. van Wuykhuyse

Datum: 22-10-2019

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

Datum van uitgifte: 01-03-2013
Versie: 3
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AERIUS Berekening 22 woningen, Buitenom 1 en 87, Rutten
Definitief

Hoofdstuk 1

Inleiding

De gemeente Noordoostpolder is voornemens om aan de Buitenom 1 en 87 in Rutten, in totaal 22 woningen
te realiseren. De huidige bebouwing is ruim 60 jaar oud en sluit niet meer aan bij de hedendaagse eisen
gesteld aan maatschappelijke accommodaties. Renovatie van de bestaande bebouwing weegt daarnaast niet
op tegen nieuwbouw.
In afbeelding 1.1 en 1.2 is de ligging van de projectgebieden in Rutten (rode en blauwe cirkel) en de directe
omgeving (rode en blauwe omlijning) weergegeven.

Afbeelding 1.2: Ligging projectgebieden ten opzichte van directe omgeving (Bron: Provincie Flevoland)

In het kader van de te doorlopen ruimtelijke procedure, is inzicht in de te verwachten effecten van stikstof op
nabijgelegen Natura 2000-gebieden nodig. BJZ.nu is gevraagd om de te verwachten stikstofemissie als gevolg
van de voorgenomen ontwikkeling en de eventuele gevolgen daarvan inzichtelijk te maken.
De stikstofberekening is uitgevoerd met behulp van de voorgeschreven rekentool AERIUS Calculator 2020. In
voorliggend rapport wordt een toelichting op de AERIUS berekening gegeven. In het voorliggend geval is
uitgegaan van het rekenjaar 2021.
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AERIUS Berekening 22 woningen, Buitenom 1 en 87, Rutten
Definitief

Hoofdstuk 2

Voorgenomen ontwikkeling

Het voornemen bestaat om in de projectgebieden in totaal 22 woningen te realiseren. De woningen worden
gasloos gerealiseerd.
Op locatie Buitenom 1, het rode projectgebied in afbeelding 1.2, worden zeven grondgebonden woningen
gerealiseerd in de vorm van twee-onder-één-kapwoningen of vrijstaande woningen. De aanwezige bebouwing
van circa 410 m2 wordt gesloopt.
Op locatie Buitenom 87, het blauwe projectgebied in afbeelding 1.2, worden 15 woningen gerealiseerd in de
vorm van twee-onder-een-kapwoningen en/of vrijstaande woningen. De aanwezige bebouwing van circa 840
m2 wordt gesloopt.
In afbeeldingen 2.1 en 2.2 zijn de mogelijke toekomstige verkaveling van de projectgebieden weergegeven.
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Afbeelding 2.2: Mogelijke verkaveling Buitenom 87 (Bron: Gemeente Noordoostpolder)
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AERIUS Berekening 22 woningen, Buitenom 1 en 87, Rutten
Definitief

Hoofdstuk 3
3.1

Uitgangspunten

Algemeen

Het projectgebied bevindt zich op circa 13,3 kilometer afstand vanaf het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige
Natura 2000-gebied, namelijk de 'Rottige Meenthe & Brandemeer'. Het Natura 2000-gebied 'IJsselmeer', op
3,3 kilometer afstand van het projectgebied, is geen stikstofgevoelig Natura 2000-gebied.
Voor het project zijn twee AERIUS-berekeningen uitgevoerd ten aanzien van de stikstofdepositie als gevolg van
het project. Deze bestaan uit een berekening voor de aanlegfase en een berekening voor de gebruiksfase.
Hierna worden de uitgangspunten per fase toegelicht.

3.2

Aanlegfase

3.2.1

Algemeen

Binnen de aanlegfase is in voorliggend geval sprake van de volgende activiteiten (bronnen) die bijdragen aan
de emissie van stikstof:
1.
2.
3.

Verkeersgeneratie bouwverkeer;
Sloopactiviteiten;
Bouwactiviteiten.

Hierna wordt per locatie ingegaan op de verkeersgeneratie en de sloop en bouw van de woningen.
3.2.2

Verkeersgeneratie Buitenom 1 (7 woningen)

De sloop van de bebouwing, het bouw- en woonrijp maken van de grond, het realiseren van de rijwoningen en
parkeerplaatsen hebben een tijdelijke toename van vervoersbewegingen tot gevolg, namelijk door de komst
van het personeel (bouwvakkers en aannemers) en de aan- en afvoer van bouwmateriaal en bouwafval. Dit
heeft tijdelijke stikstofuitstoot tot gevolg.
In de AERIUS-berekening is ervan uitgegaan dat onderstaande verkeersbewegingen tijdens de sloop- en
bouwperiode (circa 1 jaar) zullen plaatsvinden:
Type verkeer

Aantal voertuigen

Aantal verkeersbewegingen (aantal
voertuigen x2)

Verkeer t.b.v. sloopactiviteiten

Licht verkeer
Zwaar verkeer

20
20

40
40

Licht verkeer
Middelzwaar verkeer
Zwaar verkeer

700
35
28

Verkeer t.b.v. bouwactiviteiten

1.400
70
56

Het totaal aantal verkeersbewegingen tijdens de sloop-en bouwperiode is dus als volgt:
Type verkeer

Aantal voertuigen

Aantal verkeersbewegingen (aantal voertuigen x2)

Licht verkeer
Middelzwaar verkeer
Zwaar verkeer

720
35
48

1.440
70
96

Deze gegevens zijn gebaseerd op ervaringscijfers van BJZ.nu1.

1 De ervaringscijfers zijn afkomstig van verschillende vooraanstaande projectontwikkelaars, aannemers en bouwbedrijven.
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AERIUS Berekening 22 woningen, Buitenom 1 en 87, Rutten
Definitief

In voorliggend geval wordt er, gezien de ligging van het projectgebied, van uitgegaan dat het bouwverkeer het
projectgebied vanaf N712 bereikt en verlaat. Het bouwverkeer zal zich dan bewegen vanaf de Buitenom via de
Meerweg naar de N712 waar het bouwverkeer vervolgens opgaat in het heersend verkeersbeeld.
3.2.3

Slopen, bouwrijp maken, bouwen van woningen en realisatie parkeerplaatsen Buitenom 1

Voor het slopen van de huidige bebouwing, het bouwen van de woningen en het realiseren van de
parkeerplaatsen zullen een aantal dagen werktuigen in het projectgebied worden ingezet. Dergelijke
werktuigen stoten stikstof uit.
In voorliggend geval zijn hiervoor de volgende uitgangspunten gehanteerd:
Type werktuig

Aantal
uren
project

Vermogen
(KW)

Belasting
(“/o)

Emissie
factor Nox
(g/kWh)

Emissie
factor NH3
(g/kWh)

Emissie
NOx
(kg/jaar)

Emissie
NH3
(kg/jaar)

80

200

69

0,8

0,00241

8,83

0,03

28

200

69

0,8

0,00241

3,09

0,01

14

200

69

1

0,00276

1,93

0,01

126

200

69

1

0,00276

17,39

0,05

20

45

69

3,3

0,00261

2,05

0,00

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

3,33
36,62

0,01
0,11

Sloopactiviteiten

Graafmachine 1
(bouwjaar 2014)
Bouwactiviteiten

Graafmachine 2
(bouwjaar 2014)
Heistelling
(bouwjaar 2014)
Hijskraan (bouwjaar
2014)
Mini Shovel
(Bouwjaar 2013)
Onvoorzien
Totale emissie

De kenmerken van de werktuigen in de berekening betreffen default-waarden die zijn opgenomen in de
AERIUS-tool, met uitzondering van de kenmerken van de heistelling. Voor de heistelling geldt dat deze niet is
opgenomen in de tool. Voor de kenmerken van de heistelling zijn waarden aangehouden die gebaseerd zijn op
een gelijksoortig werktuig (kraan) uit het bouwjaar 2015. Omtrent het aantal uren en de vermogens van de
machines zijn ervaringscijfers gebruikt van BJZ.nu.
Opgemerkt wordt dat tevens een post 'onvoorzien' is toegevoegd. Hiermee worden onzekerheden in de
berekening opgevangen. Denk aan onvoorziene (kleine) werktuigen die worden ingezet, danwel de
stikstofuitstoot van het laden en lossen van vrachtwagens en het stationair draaien van voertuigen (anders van
werktuigen). De post 'onvoorzien' bestaat in voorliggende berekening uit 10% van de totale stikstofuitstoot
van de werktuigen in de aanlegfase.
In totaal is in de berekening rekening gehouden met een emissie NOx van 36,62 kg/jaar en een emissie NH3
van 0,11 kg/jaar.
3.2.4

Verkeersgeneratie Buitenom 87 (15 woningen)

De sloop van de bebouwing, het bouw- en woonrijp maken van de grond, het realiseren van de rijwoningen en
parkeerplaatsen hebben een tijdelijke toename van vervoersbewegingen tot gevolg, namelijk door de komst
van het personeel (bouwvakkers en aannemers) en de aan- en afvoer van bouwmateriaal en bouwafval. Dit
heeft tijdelijke stikstofuitstoot tot gevolg.
In de AERIUS-berekening is ervan uitgegaan dat onderstaande verkeersbewegingen tijdens de sloop- en
bouwperiode (circa 1 jaar) zullen plaatsvinden:
Type verkeer

Aantal voertuigen

Licht verkeer
Zwaar verkeer

40
40

Aantal verkeersbewegingen (aantal
voertuigen x2)

Verkeer t.b.v. sloopactiviteiten

80
80
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AERIUS Berekening 22 woningen, Buitenom 1 en 87, Rutten
Definitief

Verkeer t.b.v. bouwactiviteiten

Licht verkeer
Middelzwaar verkeer
Zwaar verkeer

1.500
75
60

3.000
150
120

Het totaal aantal verkeersbewegingen tijdens de sloop-en bouwperiode is dus als volgt:
Type verkeer

Aantal voertuigen

Aantal verkeersbewegingen (aantal voertuigen x2)

Licht verkeer
Middelzwaar verkeer
Zwaar verkeer

1.540
75
100

3.080
150
200

Deze gegevens zijn gebaseerd op ervaringscijfers van BJZ.nu.
In voorliggend geval wordt er, gezien de ligging van het projectgebied, van uitgegaan dat het bouwverkeer het
projectgebied vanaf N712 bereikt en verlaat. Het bouwverkeer zal zich dan bewegen vanaf de Buitenom via de
Plantsoenweg naar de N712 waar het bouwverkeer vervolgens opgaat in het heersend verkeersbeeld.
3.2.5

Slopen, bouwrijp maken, bouwen van woningen en realisatie parkeerplaatsen Buitenom 87

Voor het slopen van de huidige bebouwing, het bouwen van de woningen en het realiseren van de
parkeerplaatsen zullen een aantal dagen werktuigen in het projectgebied worden ingezet. Dergelijke
werktuigen stoten stikstof uit.
In voorliggend geval zijn hiervoor de volgende uitgangspunten gehanteerd:
Type werktuig

Aantal
uren
project

Vermogen
(KW)

Belasting
(“/o)

Emissie
factor Nox
(g/kWh)

Emissie
factor NH3
(g/kWh)

Emissie
NOx
(kg/jaar)

Emissie
NH3
(kg/jaar)

160

200

69

0,8

0,00241

17,66

0,05

60

200

69

0,8

0,00241

6,62

0,02

30

200

69

1

0,00276

4,14

0,01

270

200

69

1

0,00276

37,26

0,10

40

45

69

3,3

0,00261

4,10

0,00

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

6,98
76,76

0,02
0,20

Sloopactiviteiten

Graafmachine 1
(bouwjaar 2014)
Bouwactiviteiten

Graafmachine 2
(bouwjaar 2014)
Heistelling
(bouwjaar 2014)
Hijskraan (bouwjaar
2014)
Mini Shovel
(Bouwjaar 2013)
Onvoorzien
Totale emissie

De kenmerken van de werktuigen in de berekening betreffen default-waarden die zijn opgenomen in de
AERIUS-tool, met uitzondering van de kenmerken van de heistelling. Voor de heistelling geldt dat deze niet is
opgenomen in de tool. Voor de kenmerken van de heistelling zijn waarden aangehouden die gebaseerd zijn op
een gelijksoortig werktuig (kraan) uit het bouwjaar 2015. Omtrent het aantal uren en de vermogens van de
machines zijn ervaringscijfers gebruikt van BJZ.nu.
Opgemerkt wordt dat tevens een post 'onvoorzien' is toegevoegd. Hiermee worden onzekerhede n in de
berekening opgevangen. Denk aan onvoorziene (kleine) werktuigen die worden ingezet, danwel de
stikstofuitstoot van het laden en lossen van vrachtwagens en het stationair draaien van voertuigen (anders van
werktuigen). De post 'onvoorzien' bestaat in voorliggende berekening uit 10% van de totale stikstofuitstoot
van de werktuigen in de aanlegfase.
In totaal is in de berekening rekening gehouden met een emissie NOx van 76,76 kg/jaar en een emissie NH3
van 0,20 kg/jaar.

BJZ.nu
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AERIUS Berekening 22 woningen, Buitenom 1 en 87, Rutten
Definitief

3.3

Gebruiksfase

3.3.1

Woningen Buitenom 1 en 87

Doordat woningen gasloos worden gebouwd, is ten aanzien van het gebruik van de woningen zelf geen sprake
van stikstofemissies en deposities op Natura 2000-gebieden. De woningen zijn dan ook neutraal (zonder
emissies) gemodelleerd in de AERIUS-berekening.
3.3.2

Verkeersgeneratie

De te realiseren woningen brengen een bepaald aantal verkeersbewegingen met zich mee. Dit heeft
stikstofuitstoot tot gevolg. Het toenemend aantal verkeersbewegingen als gevolg van het project heeft dan
ook invloed op de AERIUS-berekening en moet in ogenschouw worden genomen. Om het aantal
verkeersbewegingen te bepalen is gebruik gemaakt van de publicatie 'Toekomstbestendig parkeren, publicatie
381 (december 2018)'.
Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
^
^
^

Type: Koop, huis, vrijstaand (worst case);
Verstedelijkingsgraad: matig stedelijk Z gemeente Noordoostpolder (Bron: CBS Statline);
Stedelijke zone: rest bebouwde kom.

In de publicatie van de CROW is de verkeersgeneratie per functie uiteengezet. Daarnaast wordt hierin een
minimaal en maximaal aantal verkeersbewegingen voor de functies aangegeven. In voorliggend geval is van
het gemiddelde uitgegaan.
Op basis van de vorenstaande uitgangspunten ontstaat qua verkeersgeneratie als gevolg van het project het
volgende beeld:
Verkeersgeneratie Buitenom 1

Functie

Koop, huis, vrijstaand
Totaal

Verkeersbewegingen
per woning per
weekdag (gemiddeld)
8,2

Aantal woningen

7

Totaal aantal
verkeersbewegingen per
weekdag (gemiddeld)
57,4
57,4

De totale verkeersgeneratie voor de te realiseren woningen ter plaatse van Buitenom 1, komt neer op 58
verkeersbewegingen per weekdag.
In voorliggend geval wordt er, gezien de ligging van het projectgebied, van uitgegaan dat het bouwverkeer het
projectgebied vanaf N712 bereikt en verlaat. Het bouwverkeer zal zich dan bewegen vanaf de Buitenom via de
Meerweg naar de N712 waar het bouwverkeer vervolgens opgaat in het heersend verkeersbeeld.
Verkeersgeneratie Buitenom 87

Functie

Koop, huis, vrijstaand
Totaal

Verkeersbewegingen
per woning per
weekdag (gemiddeld)
8,2

Aantal woningen

15

Totaal aantal
verkeersbewegingen per
weekdag (gemiddeld)
123
123

De totale verkeersgeneratie voor de te realiseren woningen ter plaatse van Buitenom 87, komt neer op 123
verkeersbewegingen per weekdag.
In voorliggend geval wordt er, gezien de ligging van het projectgebied, van uitgegaan dat het bouwverkeer het
projectgebied vanaf N712 bereikt en verlaat. Het bouwverkeer zal zich dan bewegen vanaf de Buitenom via de
Plantsoenweg naar de N712 waar het bouwverkeer vervolgens opgaat in het heersend verkeersbeeld.

BJZ.nu
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AERIUS Berekening 22 woningen, Buitenom 1 en 87, Rutten
Definitief

Hoofdstuk 4
4.1

Resultaten & conclusie

Aanlegfase

Uit de AERIUS-berekening met betrekking tot de aanlegfase blijkt dat in de aanlegfase van de voorgenomen
ontwikkeling geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een
stikstofdepositie met significant negatief effect op Natura 2000-gebieden. De onderdelen en resultaten van de
AERIUS-berekening zijn in bijlage 1 bijgevoegd.

4.2

Gebruiksfase

Uit de AERIUS-berekening met betrekking tot de gebruiksfase blijkt dat in de gebruiksfase van de
voorgenomen ontwikkeling geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen
sprake van een stikstofdepositie met significant negatief effect op Natura 2000-gebieden. De onderdelen en
resultaten van de AERIUS-berekening zijn in bijlage 2 bijgevoegd.

4.3

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase geen sprake is van rekenresultaten
hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een stikstofdepositie met significant negatief effect op
Natura 2000-gebieden. Het project is in het kader van de Wet natuurbescherming, ten aanzien van de effecten
van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, niet vergunningsplichtig.

BJZ.nu
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AERIUS Berekening 22 woningen, Buitenom 1 en 87, Rutten
Definitief

Bijlagen bij de stikstofberekening
Bijlage 1

Rekenresultaten Aanlegfase

BJZ.nu
Ruimtelijke Plannen en Advies
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AERIUSB CALCULATOR
Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Berekening Situatie

1

Kenmerken

* Samenvatting emissies
* Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
RgYuRiQvwyrm (04 december 2020)
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Resultaten

AERIUSB CALCULATOR
Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

BJZ.nu

Buitenom

Omschrijving

AERIUS kenmerk

woningen, Buitenom
in Rutten

22

1

Datum berekening

04

december 2020,

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Resultaten

15:17

en

87

1

en

87, 8313

AG Rutten

RgYuRiQvwyrm

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

2021

Berekend voor natuurgebieden

Situatie 1

NOx

114,42

NH3

<

1

kg/j

kg/j

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven

0,00

mol/ha/jr.

Sloop aanwezige bebouwing en realisatie van 22 woningen

Situatie 1
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Resultaten

AERIUSB CALCULATOR

Locatie
Situatie

1

Emissie
Situatie

Bron
Sector

Emissie NH3

Emissie NOx

1

Projectgebied Buitenom

1

<

1

kg/j

36,62

kg/j

<

1

kg/j

76,77

kg/j

<

1

kg/j

<

1

kg/j

<

1

kg/j

<

1

kg/j

Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

Projectgebied Buitenom

87

Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

Verkeersgeneratie Buitenom

1

Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

Verkeersgeneratie Buitenom

87

Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

Resultaten

Situatie 1
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Resultaten

AERIUSB CALCULATOR

Emissie
(per bron)
Situatie

Naam
Locatie (X,Y)

1

NOx
NH3

Voertuig

Omschrijving

AFW

Graafmachine

AFW

AFW

Graafmachine

Heistelling

Uitstoot
hoogte (m)

1

2

4,0

4,0

4,0

Projectgebied Buitenom 1
175726,535414
36,62 kg/j
< 1 kg/j

Spreiding
(m)

4,0

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0

0,0

0,0

NOx

8,83

kg/j

NH3

<

1

kg/j

NOx

3,09

kg/j

NH3

<

kg/j

NOx
NH3

AFW

AFW

AFW

Hijskraan

Minishovel

Onvoorzien

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

0,0

0,0

0,0

NOx

Situatie 1

1

1,93 kg/j
<

1

kg/j

17,39 kg/j

NH3

<

1

kg/j

NOx

2,05

kg/j

NH3

<

kg/j

NOx
NH3

Resultaten

Emissie

1

3,33 kg/j
< 1 kg/j
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Resultaten

AERIUSB CALCULATOR

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Voertuig

Omschrijving

AFW

Graafmachine

AFW

AFW

Graafmachine

Heistelling

Uitstoot
hoogte (m)

1

2

4,0

4,0

4,0

Projectgebied Buitenom 87
176231, 535433
76,77 kg/j
< 1 kg/j

Spreiding
(m)

4,0

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0

0,0

0,0

NOx

AFW

AFW

Resultaten

Situatie 1

Hijskraan

Minishovel

Onvoorzien

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

0,0

0,0

0,0

17,66

kg/j

NH3

<

1

kg/j

NOx

6,62

kg/j

NH3

<

kg/j

NOx
NH3

AFW

Emissie

NOx

1

4,14 kg/j
<

1

kg/j

37,26

kg/j

NH3

<

1

kg/j

NOx

4,10

kg/j

NH3

<

1

kg/j

NOx

6,98

NH3

<

kg/j
kg/j

1
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Resultaten

AERIUSB CALCULATOR

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Verkeersgeneratie Buitenom 1
175827, 535347
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen

1.440,0 / jaar

Middelzwaar

70,0 / jaar

vrachtverkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

os

Naam

Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Middelzwaar

96,0 / jaar

Resultaten

Situatie 1

Zwaar vrachtverkeer

Emissie

NOx

<

1

kg/j

NH3

<

1

kg/j

NOx

<

1

kg/j

NH3

<

1

kg/j

NOx

<

1

kg/j

NH3

<

1

kg/j

Verkeersgeneratie Buitenom
87
176124, 535346
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen Stof

3.080,0

/jaar

150,0 /jaar

vrachtverkeer

Standaard

Stof

200,0

/ jaar

Emissie

NOx

<

1

kg/j

NH3

<

1

kg/j

NOx

<

1

kg/j

NH3

<

1

kg/j

NOx

<

1

kg/j

NH3

<

1

kg/j
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AERIUSB CALCULATOR

Disclaimer

Rekenbasis

Resultaten

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS

versie 2020_2020ll24_l3fd900ebd

Database

versie 2020_2020ll24_l3fd900ebd

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Resultaten

Situatie 1
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Definitief

Bijlage 2

Rekenresultaten Gebruiksfase

BJZ.nu

Ruimtelijke Plannen en Advies
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AERIUSB CALCULATOR
Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Berekening Situatie

1

Kenmerken

* Samenvatting emissies
* Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
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Resultaten

AERIUSn CALCULATOR
Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

BJZ.nu

Buitenom

Omschrijving

AERIUS kenmerk

woningen, Buitenom
in Rutten

22

1

Datum berekening

04

december 2020,

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Resultaten

15:17

en

87

1

en

87, 8313

AG Rutten

RieAqPZJpzTH

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

2021

Berekend voor natuurgebieden

Situatie 1

NOx

114,42

NH3

<

1

kg/j

kg/j

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven

0,00

mol/ha/jr.

Sloop aanwezige bebouwing en realisatie van 19 woningen

Situatie 1
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Resultaten

AERIUSB CALCULATOR

Locatie
Situatie

1

Emissie
Situatie

Bron
Sector

Emissie NH3

Emissie NOx

1

Projectgebied Buitenom

1

<

1

kg/j

36,62

kg/j

<

1

kg/j

76,77

kg/j

<

1

kg/j

<

1

kg/j

<

1

kg/j

<

1

kg/j

Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

Projectgebied Buitenom

87

Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

Verkeersgeneratie Buitenom

1

Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

Verkeersgeneratie Buitenom

87

Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

Resultaten

Situatie 1
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Resultaten

AERIUSB CALCULATOR

Emissie
(per bron)
Situatie

Naam
Locatie (X,Y)

1

NOx
NH3

Voertuig

Omschrijving

AFW

Graafmachine

AFW

AFW

Graafmachine

Heistelling

Uitstoot
hoogte (m)

1

2

4,0

4,0

4,0

Projectgebied Buitenom 1
175726,535414
36,62 kg/j
< 1 kg/j

Spreiding
(m)

4,0

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0

0,0

0,0

NOx

8,83

kg/j

NH3

<

1

kg/j

NOx

3,09

kg/j

NH3

<

kg/j

NOx
NH3

AFW

AFW

AFW

Hijskraan

Minishovel

Onvoorzien

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

0,0

0,0

0,0

NOx

Situatie 1

1

1,93 kg/j
<

1

kg/j

17,39 kg/j

NH3

<

1

kg/j

NOx

2,05

kg/j

NH3

<

kg/j

NOx
NH3

Resultaten

Emissie

1

3,33 kg/j
< 1 kg/j
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Resultaten

AERIUSB CALCULATOR

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Voertuig

Omschrijving

AFW

Graafmachine

AFW

AFW

Graafmachine

Heistelling

Uitstoot
hoogte (m)

1

2

4,0

4,0

4,0

Projectgebied Buitenom 87
176231, 535433
76,77 kg/j
< 1 kg/j

Spreiding
(m)

4,0

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0

0,0

0,0

NOx

AFW

AFW

Resultaten

Situatie 1

Hijskraan

Minishovel

Onvoorzien

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

0,0

0,0

0,0

17,66

kg/j

NH3

<

1

kg/j

NOx

6,62

kg/j

NH3

<

kg/j

NOx
NH3

AFW

Emissie

NOx

1

4,14 kg/j
<

1

kg/j

37,26

kg/j

NH3

<

1

kg/j

NOx

4,10

kg/j

NH3

<

1

kg/j

NOx

6,98

NH3

<

kg/j
kg/j

1
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Resultaten

AERIUSB CALCULATOR

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Verkeersgeneratie Buitenom 1
175827, 535347
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen

1.440,0 / jaar

Middelzwaar

70,0 / jaar

vrachtverkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

os

Naam

Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Middelzwaar

96,0 / jaar

Resultaten

Situatie 1

Zwaar vrachtverkeer

Emissie

NOx

<

1

kg/j

NH3

<

1

kg/j

NOx

<

1

kg/j

NH3

<

1

kg/j

NOx

<

1

kg/j

NH3

<

1

kg/j

Verkeersgeneratie Buitenom
87
176124, 535346
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen Stof

3.080,0

/jaar

150,0 /jaar

vrachtverkeer

Standaard

Stof

200,0

/ jaar

Emissie

NOx

<

1

kg/j

NH3

<

1

kg/j

NOx

<

1

kg/j

NH3

<

1

kg/j

NOx

<

1

kg/j

NH3

<

1

kg/j
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AERIUSB CALCULATOR

Disclaimer

Rekenbasis

Resultaten

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS

versie 2020_2020ll24_l3fd900ebd

Database

versie 2020_2020ll24_l3fd900ebd

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Resultaten

Situatie 1
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Rutten, Buitenom 1 en 87
vastgesteld

Bijlage 5

Quickscan natuurwaardenonderzoek

BJZ.nu
Bestemmingsplannen

153

Quickscan natuurwaardenonderzoek
Buitenom 1 å 87 te Rutten
In het kader van de Wet natuurbescherming

'Vį
JUURBANK

C
OVERIJSSEL

Colofon
Quickscan natuurwaardenonderzoek Buitenom 1 å 87 te Rutten.

In het kader van de Wet natuurbescherming

Uitgevoerd door:
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Contactpersoon:

Natuurbank Overijssel
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T. Zomerdijk
Twentepoort Oost 16a
7609 RG Almelo

Projectnummer en versie:

Status:
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definitief
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Auteur:

Rapportdatum:
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0543-451142 7 0614-435700

JUURBANK
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1

Samenvatting
Er zijn concrete plannen voor de bouw van woningen op twee schoollocaties aan de Buitenom te Rutten.
Omdat overtreding van de Wet natuurbescherming door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet
uitgesloten kan worden, is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de
voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming 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.
Het onderzoeksgebied is op 3 september 2019 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van
beschermde planten en dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en
andere beschermde functies, zoals foerageergebied en vliegroutes van vleermuizen. Ook is onderzocht of
de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied zoals het
Natuurnetwerk en Natura2000.
Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:
Het plangebied (beide deelgebieden) ligt buiten de begrenzing van gronden die tot het Natuurnetwerk
Nederland of Natura2000 behoren. Vanwege de ligging buiten beschermd (natuur)gebied en de lokale
invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten, hebben de voorgenomen activiteiten geen negatief effect op
(beschermd) natuurgebied. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties in het
kader van gebiedsbescherming.

Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:
Het plangebied behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende amfibieën-, vogel-,
vleermuis- en grondgebonden zoogdiersoorten. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied als
foerageergebied en vermoedelijk bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats, bezetten grondgebonden
zoogdieren er een rust- en voortplantingsplaats, nestelen er vogels en bezetten vleermuizen er een
verblijfplaats.
In het plangebied nestelen alleen vogelsoorten waarvan uitsluitend het bezette nest beschermd is, niet het
oude nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield
worden. Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het
beschadigen of vernielen van bezette vogelnesten.
Er zijn aanwijzingen gevonden dat vleermuizen een verblijfplaats bezetten in het schoolgebouw op het
adres Buitenom 87, en gelet op de bouwstijl kan de aanwezigheid van een verblijfplaats in het
schoolgebouw op het adres Buitenom 1 niet uitgesloten worden. Nader onderzoek naar de functie van de
gebouwen voor vleermuizen is verplicht voordat ze gesloopt mogen worden.
Voor de beschermde grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten, die een (winter)rust- en/of
voortplantingslocatie in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen 'doden en
verwonden' en het 'beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties'. Deze vrijstelling is van
toepassing omdat er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling. De functie van het plangebied als
foerageergebied, wordt voor de meeste in het plangebied foeragerende diersoorten niet aangetast. Het
plangebied betreft geen essentieel foerageergebied voor vleermuizen.
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Samen vattende conclusie:
Het plangebied (beide deelgebieden) bestaat uit bebouwing, erfverharding, gazon, een bosstrook,
tuinbeplanting en een zandbak met klimtoestellen. Het plangebied vormt functioneel leefgebied voor
sommige algemene- en weinig kritische diersoorten, maar vormt een ongeschikte groeiplaats voor
beschermde plantensoorten.
Nader onderzoek naar de functie van beide gebouwen voor vleermuizen is verplicht. Mits bezette
vogelnesten bij de uitvoering van de voorgenomen activiteiten beschermd worden, leiden de voorgenomen
activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van soortbescherming (afhankelijk van de
uitkomsten van het vleermuisonderzoek) . Gelet op de aard van de voorgenomen activiteiten en de ligging
van het plangebied op enige afstand van beschermd (natuur)gebied, hebben de voorgenomen activiteiten
geen negatief effect op beschermd (natuur)gebied, zoals het Natuurnetwerk Nederland en Natura2000gebied.
Om

de

wettelijke

consequenties

van

de voorgenomen

activiteiten

in

het

kader van

de

Wet

natuurbescherming volledig in beeld te brengen, dient aanvullen onderzoek naar vleermuizen uitgevoerd te
worden.
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1 Inleiding
Er zijn concrete plannen voor de bouw van woningen op twee schoollocaties aan de Buitenom te Rutten.
Omdat overtreding van de Wet natuurbescherming door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet
uitgesloten kan worden, is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de
voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming 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.
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 en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde functies.
Ook is onderzocht
(natuur)gebied.

of de voorgenomen

activiteiten

een

negatief effect

hebben op

beschermd

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
Omgevingsverordening Flevoland (Natuurnetwerk Nederland, geconsolideerd 10-7-2019).
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2 Het plangebied
2.1 Situering
Het plangebied bestaat uit twee deelgebieden: Buitenom 1 en Buitenom 87 te Rutten. De twee
deelgebieden liggen circa 500 meter van elkaar en liggen in de woonkern Rutten. Op onderstaande
afbeelding wordt de globale ligging van de deelgebieden weergegeven op de topografische kaart.

Globale ligging van de twee deelgebieden. De ligging van de deelgebieden wordt met de rode cirkels aangeduid (bron kaart:
PDOK).

2.2 Beschrijving van het plangebied
Het plangebied bestaat uit twee deelgebieden. In onderstaande alinea's wordt een beschrijving van beide
deelgebieden gegeven.
Buitenom 1
Het deelgebied is een voormalig schoolterrein en

bestaat uit bebouwing, erfverharding, gazon, enkele

solitaire bomen, tuinbeplanting en een zandbak met klimtoestellen. De bebouwing bestaat uit één groot
schoolgebouw, twee schuurtjes en een houten opslaghok. Het schoolgebouw is gebouwd van bakstenen en
bedekt met dakpannen. De twee schuurtjes zijn gebouwd van bakstenen en bedekt met bitumen dakleer.
Het plangebied grenst aan zuid- en oostzijde aan openbare ruimte, aan de noordzijde aan een erf en aan de
westzijde aan een bos. Open water ontbreekt in het plangebied. Voor een verbeelding van het plangebied
wordt verwezen naar de fotobijlage.

Detailopname van het plangebied. De begrenzing van het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: pdok).
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Buitenom 87
Het zuidelijke deel van het deelgebied bestaat uit een schoollocatie, het noordelijke deel bestaat uit
plantsoen met gazon en een strook bos. De bosstrook bestaat uit een houtige opstand van els, hazelaar,
zomereik, populier en es. Op het schoolplein, staan ook enkele solitaire uitheemse bomen. De bebouwing
bestaat uit één groot schoolgebouw (met aanbouw) en een fietsenstalling. Het schoolgebouw is gebouwd
van bakstenen en bedekt met dakpannen, de aanbouw is bedekt met bitumen dakleer. De fietsenstalling is
ook gebouwd van bakstenen en bedekt met bitumen dakleer. Het plangebied grenst aan de noord- en
oostzijde aan houtsingels en bosschage, aan de westzijde aan openbare ruimte en aan de zuidzijde aan
terrein van de H. Servatius Kerk. Open water ontbreekt in het plangebied. Op onderstaande luchtfoto wordt
de begrenzing van het plangebied weergegeven. Voor een verbeelding van het plangebied wordt verwezen
naar de fotobijlage.

Detailopname van het plangebied. De begrenzing van het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: pdok).
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3 Voorgenomen activiteiten
3.1 Algemeen
Het concrete voornemen bestaat om alle bebouwing in beide deelgebieden te slopen en de aanwezige
beplanting te rooien. In het plangebied worden vervolgens woningen gebouwd.

Hieronder zijn de

inrichtingstekeningen van beide deelgebieden weergegeven.

Inrichtingstekeningen van Buitenom 1 (linker afbeelding) en Buitenom 87 (rechter afbeelding).

De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming.
^

Slopen bebouwing;

^

Verwijderen erfverharding;

^

Rooien beplanting;

^

Bouwrijp maken bouwplaats;

^

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

^

Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten;

^

Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten;

beschermde nesten;
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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 sloop- en
bouwactiviteiten.
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit:
De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is lokaal. Mogelijk zijn tijdens de werkzaamheden
geluid, stof en trillingen waarneembaar buiten het plangebied, maar deze effecten zijn echter incidenteel
en kortstondig en hebben geen wezenlijke schadelijke invloed op beschermde soorten, rust- of
voortplantingslocaties buiten het plangebied.

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 EHS genoemd).

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' als onderdeel van de ruimtelijke
onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij 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 rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het gebied aanwezig zijn.
De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust.
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde 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 provinciale Omgevingsverordening van Flevoland. Er is
door toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op
een betere manier kunnen worden bereikt.

Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland
Deelgebied Buitenom 87 ligt op minimaal 2,92 kilometer afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk
Nederland behoren. Deelgebied Buitenom 1 ligt op minimaal 3,38 kilometer van gronden die tot het
Natuurnetwerk Nederland behoren. Op onderstaande afbeeldingen wordt de ligging van het
Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied weergegeven.
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Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van deelgebied Buitenom 87. Gronden die tot het Natuurnetwerk
Nederland behoren worden met de donkergroene kleur op de kaart aangeduid. De ligging van de deelgebieden wordt met de
rode marker aangeduid (bron: Ruimtelijke Plannen).

Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van deelgebied Buitenom 1. Ligging van Natuurnetwerk Nederland in
de omgeving van het plangebied. Gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland behoren worden met de donkergroene kleur
op de kaart aangeduid. De ligging van de deelgebieden wordt met de rode marker aangeduid (bron: Ruimtelijke Plannen).

Effectbeoordeling
De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. De voorgenomen activiteiten hebben geen
negatief effect op beschermd (natuur)gebied.

Wettelijke consequenties
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 is hard 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.
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Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000
Het plangebied (Buitenom 1 ä Buitenom 87) liggen beide op minimaal 3 kilometer afstand van gronden die
tot Natura2000 behoren. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van Natura2000-gebied in de
omgeving van het plangebied weergegeven.

Ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van de twee deelgebieden wordt met de rode
cirkels aangeduid. Gronden die tot Natura2000 behoren worden met de okergele en lichtgroene kleur aangeduid (bron:
PDOK.nl).

Ligging van het plangebied ten opzichte van stikstofgevoelige Habitattypen
Niet alle Habitattypen in Natura2000-gebied zijn even gevoelig voor verzuring/vermesting, als gevolg van
stikstofdepositie. Grote delen van de nabij gelegen Natura2000-gebieden bestaan niet uit stikstofgevoelige
Habitattypen. De afstand tussen het plangebied en stikstofgevoelige Habitattypen bedraagt minimaal 12
kilometer. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van stikstofgevoelige Habitattypen in de omgeving
van het plangebied weergegeven.
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Ligging van stikstofgevoelige Habitattypen in Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied. Het plangebied wordt
met de zwarte marker aangeduid. Stikstofgevoelige Habitattypen worden met de paarse kleur aangeduid (bron: Aerius)
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Beschermingsregime
De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn
speciale beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst
deze gebieden aan.
Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor:
^

de leefgebieden van vogels;

^

de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);

De provincies stellen voor de Natura 2000-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.
Als gevolg van het stopzetten van de PAS-systematiek, moet voor plannen die leiden tot een verhoogde
depositie van NOX/NH3 op Natura2000-gebied, een passende beoordeling opgesteld worden.

Effectbeoordeling
De deelgebieden liggen op minimaal 12 kilometer afstand van stikstofgevoelige Habitattypen in
Natura2000-gebied. Gelet op de aard van de voorgenomen activiteiten en de afstand tussen het plangebied
en stikstofgevoelige Habitattypen, is het niet aannemelijk dat de voorgenomen activiteiten zullen leiden tot
een verhoogde depositie van NOX/NH3 in Natura2000-gebied. Deze conclusie wordt getrokken op basis van
ervaring met het doorrekenen van dergelijke plannen m.b.v. Aerius Calculator, niet door een berekening
met Aerius Calculator.

Wettelijke consequenties
De voorgenomen activiteit leidt niet tot een verhoogde stikstofdepositie (NOX/NH3) in Natura2000-gebied.
Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen Wet natuurbeschermingsvergunning
aangevraagd te worden.

4.4 Slotconclusie
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natur2000-gebied. In verband met de
ligging van het plangebied op enige afstand van het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen
activiteiten niet tot wettelijke consequenties omdat de bescherming van het Natuurnet Nederland geen
externe werking kent. Gelet op de aard van de voorgenomen activiteiten en de ligging op ruime afstand van
Natura2000-gebied, is een negatief effect op Natura2000-gebied uitgesloten.
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5 Soortenbescherming; het onderzoek
5.1 Verwachting en bureauonderzoek
Het plangebied (beide deelgebieden) bestaat uit bebouwing, erfverharding, gazon, een bosstrook,
tuinbeplanting en een zandbak met klimtoestellen. Gelet op de inrichting, het gevoerde beheer en de
ligging van het plangebied, wordt het plangebied als een weinig geschikt functioneel leefgebied voor
zeldzame- en kritische (grondgebonden)diersoorten en als een ongeschikte groeiplaats voor beschermde
plantensoorten beschouwd. Het is het niet uitgesloten dat het plangebied tot functioneel leefgebied van
sommige algemene en weinig kritische diersoorten uit onderstaande soortgroepen behoort:
^

vogels;

^

vleermuizen;

•

grondgebonden zoogdieren;

•

amfibieën;

Overige soorten
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als reptielen,
libellen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten (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 deze soortgroepen ligt. Het is
niet aannemelijk dat soorten, of soortgroepen, die moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan
buiten het normale verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine
grondgebonden zoogdieren en reptielen en voor planten.

5.2 Methode
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 3 september 2019 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 12x50), zaklamp en
zijn de in dit rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt. De onderzoeker beschikte tevens over een
warmtebeeldcamera (Helion Pulsar xq28), maar deze is niet gebruikt.
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende
bronnen:
^

veldbezoek door ervaren ecoloog;1

^

aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet);

Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a.
^

Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland;

^

Atlas van de zoogdieren van Nederland;

^

Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;

Het weer tijdens het veldbezoek
Bewolkt, droog, temperatuur 16.60C, wind 3-4 Bft.

1 Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als veldbioloog. Eerst specifiek op het gebied van

vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine zoogdieren en vleermuizen. Hij voert
jaarlijks ca. 200 Quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel Nederland. Behalve beroepsmatig, is hij ook in de vrije tijd
betrokken bij vogel- en vleermuisonderzoek, waaronder verschillende projecten in het kader van de Netwerk Ecologische Monitoring (NEMVT) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook is hij voorzitter van de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek en bestuurslid van de
Vleermuiswerkgroep Gelderland.
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Vogels
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is
matig geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels omdat de meeste vogelsoorten geen territorium meer
bezetten en slechts enkele soorten nog territorium-indicerend gedrag (zingen/balts) vertonen. Slechts
enkele vogelsoorten, zoals boeren- en huiszwaluw hebben nog een bezet nest in deze tijd van het jaar.
Sommige standvogels zijn nog aanwezige in de buurt van de nestplaats met hun jongen, maar de meeste
trekvogelsoorten hebben de broedplaats reeds verlaten. Huismussen hebben geen bezette nesten meer in
deze tijd van het jaar, maar bevinden zich wel in de buurt van de nestplaats.
In het plangebied is gekeken naar vogels, oude nesten en sporen die op de aanwezigheid van nesten in het
plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren (roofvogels),
eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. 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 onderzoek naar vogels.

Grondgebonden zoogdieren
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden
zoogdieren. De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek en onderzoek naar
voortplantingslocaties. Grondgebonden zoogdieren kunnen nog zogende jongen hebben in deze tijd van
het jaar, maar er zijn ook soorten waarvan de in dit voorjaar geboren jongen al zelfstandig zijn en de
nestplaats mogelijk al verlaten hebben.
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.

Vleermuizen
De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. In deze tijd van
het jaar bezetten vleermuizen een zomerverblijfplaats; kraamkolonies zijn verlaten. Er is in het
onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van vleermuizen.
Daarbij is gezocht naar vleermuizen en aanwijzingen die op de aanwezigheid van een verblijfplaats in het
plangebied duiden.
Het onderzoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag dat vleermuizen foerageren of lijnvormige
landschapselementen benutten als vliegroute, maar 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.

Amfibieën
De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën. De meeste
amfibieënsoorten hebben de voortplantingswateren verlaten in deze tijd van het jaar, en bevinden zich in
het landbiotoop. Amfibieën schuilen overdag voor zonlicht en zitten dan weggekropen in holen en gaten in
de grond, in de dichte vegetatie, onder boomstammen, stenen, takkenbossen of onder opgeslagen
goederen en (groen)afval.
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.
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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.

Vogels
Het plangebied wordt als functioneel leefgebied voor verschillende vogelsoorten beschouwd. Vogels
benutten de buitenruimte als foerageergebied en het is aannemelijk dat er ieder voortplantingsseizoen
vogels nestelen in het plangebied. Soorten die mogelijk in het plangebied nestelen zijn merel, spreeuw,
houtduif, roodborst, heggenmus en winterkoning. Vogels kunnen nestelen in de bebouwing onder de
dakpannen (spreeuw) en in de bomen en struiken in het plangebied. Er zijn in het plangebied geen
huismussen waargenomen en onder de onderste rij dakpannen van beide gebouwen zijn geen (oude)
nesten van de huismus vastgesteld tijdens aanvullend veldwerk in 2020. In de bomen en struiken in
deelgebied Buitenom 87 zijn geen oude nesten van roofvogels of ransuil waargenomen. De bebouwing in
beide deelgebieden wordt niet als potentiële nestplaats van de gierzwaluw beschouwd omdat
gierzwaluwen niet nestelen in de woonkern Rutten (NDFF, 2020). Gierzwaluwen nestelen hoofdzakelijk in
grote woonkernen en dorpen (Sovon, 2020). Tijdens aanvullend veldonderzoek naar vleermuizen, is het
plangebied bezocht op 26 mei (avond), 15 juni (avond) en 16 juni 2020 (ochtend). Tijdens deze bezoeken is
geen huismus of gierzwaluw in het plangebied vastgesteld. Het feit dat de gebouwen benut worden als
schoolgebouw, en dat scheerhagen en heesters ontbreken in het plangebied, maakt het plangebied weinig
geschikt als nestplaats voor de huismus. De huismus is sterk gebonden aan menselijke bewoning, het liefst
in combinatie met huisvee of kleindieren.

Uitwerpselen van spreeuwen onder de dakpannen in deelgebied Buitenom 1.

Door het slopen van bebouwing en het rooien van beplanting tijdens de voortplantingsperiode, worden
mogelijk bezette vogelnesten beschadigd en vernield. Als gevolg van het vernielen van bezette vogelnesten
worden mogelijk eieren beschadigd of vernield of worden (jonge) vogels verwond of gedood. Door
uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied voor
de meeste soorten niet aangetast.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
-

Slopen bebouwing tijdens de voortplantingsperiode;
Rooien beplanting tijdens de voortplantingsperiode;

Grondgebonden zoogdieren
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar het plangebied
behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende algemene- en weinig kritische
grondgebonden zoogdiersoorten als mol, egel, steenmarter, huismuis, bruine rat, bosmuis, gewone
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bosspitsmuis en huisspitsmuis. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied als foerageergebied, maar
mogelijk bezetten soorten als bosmuis, huisspitsmuis, huismuis en rosse woelmuis er ook een rust- en/of
voortplantingslocatie. Grondgebonden zoogdieren kunnen een rust- en voortplantingslocatie bezetten in
holen en gaten in de grond, en in de bebouwing. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat steenmarter en
konijn een vaste rust- of voortplantingslocatie bezetten in het plangebied.
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten, worden mogelijk grondgebonden zoogdieren
verwond en gedood, en worden mogelijk vaste rust- en voortplantingsplaatsen beschadigd en vernield. De
functie van het plangebied als foerageergebied wordt door uitvoering van de voorgenomen activiteiten
voor de meeste soorten niet aangetast.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
Bebouwing slopen;
-

Bouwrijp maken bouwplaats;

Vleermuizen
Verblijfplaatsen
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen maar er zijn wel aanwijzingen gevonden die
op de aanwezigheid van een verblijfplaats van vleermuizen in de bebouwing duiden. Aan de buitengevel
van

deelgebied

Buitenom

87

uitwerpselen

aangetroffen

van

vleermuizen

(vermoedelijk gewone

dwergvleermuis) die een verblijfplaats bezetten in de te slopen bebouwing. De schoolgebouwen op beide
locaties worden als een potentiële verblijfplaats beschouwd. De gebouwen kunnen benut worden als
zomer-, kraam- en paarverblijfplaats. De bebouwing wordt niet als een geschikte locatie voor massawinterverblijfplaatsen beschouwd. De fietsenstalling, de twee stenen schuurtjes en het houten opslaghok
worden niet als een geschikte verblijfplaats voor vleermuizen beschouwd. Ook worden de aanwezige
bomen als een ongeschikte verblijfplaats voor vleermuizen beschouwd. Verder zijn er geen aanwijzingen
gevonden dat vleermuizen een rustplaats hebben in het plangebied. Rustplaatsen van vleermuizen (deze
worden

's

nachts

gebruikt)

zijn

doorgaans

eenvoudig

te

herkennen

aan

prooiresten,

zoals

vlindervleugeltjes, die onder de hangplek op de grond liggen.

Uitwerpselen van vleermuizen (donkere stipjes) op de muur ter hoogte van de invliegopening.

Door het slopen van bebouwing worden mogelijk vleermuizen verstoord, verwond of gedood en worden
verblijfplaatsen beschadigd of vernield.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
Slopen bebouwing (beide schoolgebouwen);

Foerageergebied
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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

vormt

een

geschikt foerageergebied

voor vleermuizen.

Het

is

aannemelijk dat

vleermuissoorten als gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, ruige dwergvleermuis en
laatvlieger rond de gebouwen en bomen foerageren. Vanwege de kleine oppervlakte en de beschikbaarheid
van vergelijkbaar foerageergebied in de directe omgeving, wordt het plangebied niet als essentieel
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd.
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied
voor vleermuizen aangetast.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
Slopen bebouwing;
-

Rooien beplanting;

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 een goede inschatting gemaakt worden van de betekenis van het plangebied als vliegroute.
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 verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom
geen onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van 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, maar gelet op de inrichting en het gevoerde
beheer, wordt het plangebied als functioneel leefgebied voor sommige algemene en weinig kritische
amfibieënsoorten als gewone pad, bruine kikker, kleine watersalamander en bastaardkikker beschouwd.
Voorgenoemde soorten benutten de buitenruimte van het plangebied vermoedelijk als foerageergebied en
mogelijk bezetten ze er ook een (winter)rustplaats. Er is geen geschikt voortplantingsbiotoop aanwezig in
het plangebied voor amfibieën. Amfibieën kunnen een (winter)rustplaats bezetten in holen en gaten in de
grond en onder strooisel. De gebouwen worden niet als een geschikte (winter)rustplaats voor amfibieën
beschouwd. Het buitenterrein wordt tevens niet als functioneel leefgebied van de rugstreeppad beschouwd
vanwege de ligging op enige afstand van voortplantingswateren.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
-

Bouwrijp maken bouwplaats;

-

Rooien beplanting;

Overige soorten
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het
onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.
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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, evenals het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen.
Verder is het verboden om plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en
te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.
Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk
doden en vangen en de vaste voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten opzettelijk beschadigen of
vernielen, als gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke
ontwikkeling. In voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Flevoland van kracht.
Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op verwonden en doden mits er gewerkt wordt
volgens een door de Minister goedgekeurde Gedragscode. Op het moment van schrijven van dit rapport is
er geen goedgekeurde gedragscode van kracht voor de voorgenoemde activiteiten.
Zorgplicht
Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om
voldoende zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.
De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt
de zorgplicht iets geconcretiseerd 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.
2.

3.

dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,
indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen
treft om die gevolgen te voorkomen, of
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 is het 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 oplossing bestaat.
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
zinvolle concrete maatregelen m.b.t. de zorgplicht te benoemen, zijn deze opgenomen in dit rapport.
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5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep
Vogels
Door het slopen van de gebouwen en het rooien van beplanting tijdens de voortplantingsperiode, worden
mogelijk bezette vogelnesten beschadigd en vernield. Van de in het plangebied nestelende soorten is
uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude nest of de nestplaats. Voor het verstoren/vernielen
van bezette nesten (eieren) of het verwonden/doden van vogels kan geen ontheffing van de
verbodsbepalingen verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd
belang wordt beschouwd. Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten
dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden, of uit een broedvogelscan moet
blijken dat er geen bezette vogelnesten in de gebouwen aanwezig zijn. De meest geschikte periode om de
voorgenomen activiteiten

uit te voeren

is augustus-februari.

De functie van

het plangebied als

foerageergebied is niet beschermd.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
-

Bebouwing slopen buiten de voortplantingsperiode;
Beplanting rooien buiten de voortplantingsperiode;

Vleermuizen
Verblijfplaatsen
Door het slopen van de gebouwen op beide locaties, worden mogelijk vleermuizen verwond of gedood en
worden verblijfplaatsen beschadigd en vernield. Omdat de aanwezigheid van een verblijfplaats niet
uitgesloten kan worden (Buitenom 1) en niet bekend is welke soorten, functie of aantallen vleermuizen een
verblijfplaats bezetten in het schoolgebouw op het adres Buitenom 87, dient nader onderzoek uitgevoerd
te worden. Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden conform het vleermuisprotocol en bestaat uit
minimaal vijf bezoeken aan het plangebied in de periode half mei- september.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
Nader onderzoek naar de functie van beide gebouwen voor vleermuizen;
Foerageergebied
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt geen essentieel foerageergebied van vleermuizen
aangetast. De voorgenomen activiteiten leiden 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 de Wnb.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
Geen;
Vliegroute
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op mogelijke (essentiële)
vliegroutes2 van vleermuizen in het plangebied. Uitvoering 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 de Wnb.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
Geen;

2 Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren van de verblijfplaats van een

vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waar langs vleermuizen vliegen is een 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 vaste rust- en voortplantingsplaatsen beschadigd en vernield. Voor
de beschermde grondgebonden zoogdieren, die een vaste rust- of voortplantingslocatie in het plangebied
bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen 'doden en verwonden' en het 'beschadigen en
vernielen van een rust- en voortplantingsplaats'. De functie van het plangebied als foerageergebied is voor
de in het plangebied voorkomende soorten niet beschermd.
Uitvoering 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 de Wnb.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
Geen;

Amfibieën
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk amfibieën verwond en gedood en
worden mogelijk (winter)rustplaatsen beschadigd en vernield. Voor de amfibieënsoorten die in het
plangebied voorkomen geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen 'doden en verwonden' en het
'beschadigen en vernielen van de vaste (winter)rust- en voortplantingsplaats'. De functie van het
plangebied als foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende soorten niet beschermd.
Uitvoering 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 de Wnb.
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
andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk.
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.
Soortgroep

Functie

Beschermde
soorten
planlocatie

Verbodsbepalingen
(Wet natuurbescherming)

Aandachtspunt

Grondgebonden

Foerageergebied

Diverse soorten

Niet van toepassing, functie is

Geen

zoogdieren

niet beschermd

Grondgebonden

Rust- en

zoogdieren

voortplantingslocaties

Grondgebonden

Doden en verwonden

zoogdieren

van dieren

Vogels

Foerageergebied

Diverse soorten

Niet van toepassing; vrijstelling

Geen

i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling
Diverse soorten

Niet van toepassing, vrijstelling

Geen

i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling
Diverse soorten

Niet van toepassing, functie is

Geen

niet beschermd
Vogels

Bezette nesten (niet

Diverse soorten

Art. 3.1 lid 2

Bezette nesten mogen niet

Niet aanwezig

Niet van toepassing

Geen

Diverse soorten

Art. 3.1 lid 1

Bezette nesten mogen niet

Vermoedelijk

Artikel 3.5 lid 2

jaarrond beschermd)
Vogels

Jaarrond beschermde

negatief beïnvloed worden

nest- en rustplaats
Vogels

Doden en verwonden
van dieren

Vleermuizen

Verblijfplaats

negatief beïnvloed worden

gewone

Nader onderzoek
uitvoeren

dwergvleermuis
Vleermuizen

Foerageergebied

Mogelijk diverse

Niet van toepassing; het

soorten

betreft geen essentieel

Geen

foerageergebied
Vleermuizen

Vliegroute

Niet aanwezig

Niet van toepassing

Vleermuizen

Doden en verwonden

Vermoedelijk

Artikel 3.5 lid 1

van dieren

gewone

Geen
Nader onderzoek
uitvoeren

dwergvleermuis
Amfibieën

Amfibieën

Foerageergebied

(winter)rustplaatsen

Mogelijk diverse

Niet van toepassing; vrijstelling

soorten

i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling

Mogelijk diverse

Niet van toepassing; vrijstelling

soorten

i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling

Geen

Geen

Amfibieën

Voortplantingsbiotoop

Niet aanwezig

Niet van toepassing

Geen

Amfibieën

Doden en verwonden

Mogelijk diverse

Niet van toepassing; vrijstelling

Geen

van dieren

soorten

i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling

Dieren en overige

Niet aanwezig

Niet van toepassing

Overige soorten

Geen

functies

Samenvatting van de wettelijke consequenties.

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

5.7 Volledigheid van het onderzoek
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.
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6 Conclusies
De voorgenomen activiteiten worden gezien als 'ruimtelijke ontwikkeling'. Voor een aantal algemeen
voorkomende en talrijke faunasoorten3 geldt in Flevoland een vrijstelling van de verbodsbepalingen 'doden,
verwonden en het opzettelijk 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 gevolg van de voorgenomen activiteiten.
Het plangebied behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende amfibieën-, vogel-,
vleermuis- en grondgebonden zoogdiersoorten. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied als
foerageergebied en vermoedelijk bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats, bezetten grondgebonden
zoogdieren er een rust- en voortplantingsplaats, nestelen er vogels en bezetten vleermuizen er een
verblijfplaats.
In het plangebied nestelen alleen vogelsoorten waarvan uitsluitend het bezette nest beschermd is, niet het
oude nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield
worden. Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het
beschadigen of vernielen van bezette vogelnesten.
Er zijn aanwijzingen gevonden dat vleermuizen een verblijfplaats bezetten in het schoolgebouw op het
adres Buitenom 87, maar gelet op de bouwstijl kan de aanwezigheid van een verblijfplaats in het
schoolgebouw op het adres Buitenom 1 niet uitgesloten worden. Nader onderzoek naar de functie van de
gebouwen voor vleermuizen is verplicht voordat ze gesloopt mogen worden.
Voor de beschermde grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten, die een (winter)rust- en/of
voortplantingslocatie in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen 'doden en
verwonden' en het 'beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties'. Deze vrijstelling is van
toepassing omdat er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling. De functie van het plangebied als
foerageergebied, wordt voor de meeste in het plangebied foeragerende diersoorten niet aangetast. Het
plangebied betreft geen essentieel foerageergebied voor vleermuizen.
Het plangebied ligt op enige afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland behoren en op
ruime afstand van gronden die tot het Natura2000 behoren. Vanwege de ligging buiten beschermd
(natuur)gebied en de lokale invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten, hebben de voorgenomen
activiteiten geen negatief effect op (beschermd) natuurgebied. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot
wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming.

Conclusie (algemeen):
Nader onderzoek naar de functie van beide gebouwen voor vleermuizen is verplicht. Mits bezette
vogelnesten bij de uitvoering van de voorgenomen activiteiten beschermd worden, leiden de voorgenomen
activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van soortbescherming (afhankelijk van de
uitkomsten van het vleermuisonderzoek) . Gelet op de aard van de voorgenomen activiteiten en de ligging
van het plangebied op enige afstand van beschermd (natuur)gebied, hebben de voorgenomen activiteiten
geen negatief effect op beschermd (natuur)gebied, zoals het Natuurnetwerk Nederland en Natura2000gebied.
Om

de

wettelijke

consequenties

van

de

voorgenomen

activiteiten

in

het

kader van

de Wet

natuurbescherming volledig in beeld te brengen, dient aanvullen onderzoek naar vleermuizen uitgevoerd te
worden.

3 Zie bijlage 2 van dit rapport
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Bijlage
Bijlage 1. De natuurkalender (indicatie voor het uitvoeren van werkzaamheden het kader van de zorgplicht)
Bijlage 2. Toelichting Wet natuurbescherming
Bijlage 3. Fotobijlage
Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen:

Optimale periode voor werkzaamheden.
Acceptabele periode voor werkzaamheden.
De werkzaamheden verrichten onder voorwaarden zoals beschreven in protocol.
Geen werkzaamheden in deze periode.
Wanneer er wel gewerkt moet worden is een ontheffing verplicht.
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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 ontheffing van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer
230 overige Europese en nationale soorten beschermd.
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria
zijn voldaan:
-

Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende

-

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

oplossing voor de handeling mogelijk is.
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan
volksgezondheid of openbare veiligheid.
-

wat

die

belangen

zijn

zoals

Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen
zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een
gedragscode.

Soortenbescherming en het 'nee, tenzij principe'
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel
één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn
gericht op de bescherming van individuen van soorten.
Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal
oogpunt beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing
verleend kan worden, wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de
soort.

Zorgplicht voor dieren en planten
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden
met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de
intrinsieke waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht
houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten,
alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de
zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd".

Vrijstelling regelgeving
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een
vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren
bepaalde categorie van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde
soorten mogelijk. Een bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de
gedragscode. In de Wet natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van
vrijstelling geïntroduceerd, zoals door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale
verordening. Overigens is ook een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk.
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Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een
provinciale verordening.
Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van
soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Floraen faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft
ook onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de
gedragscode voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming.

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

waaronder soorten vallen die vanuit

Beschermingsregime soorten

Beschermingsregime soorten

Beschermingsregime andere

Vogelrichtlijn 5 3.1 Wn

Habitatrichtlijn Ş32 Wn

soorten fį 3.3 Wn

Art 3.11 id 1

Art 3.5 lid 1

Art 3.10 lid ia

Het is verboden in het wild levende

Het is verboden soorten in hun

Het is verboden soorten opzettelijk te

vogels opzettelijk te doden ofte vangen.

natuurìijke verspreidingsgebied

doden of te vangen

opzettelijk te doden of te vangen

Art 3.11 id 2

Art 3.5 lid 4

Het is verboden opzettelijk nesten,

Het is verboden de voortplantingsplaat-

Het is verboden de vaste voortplanting-

rustplaatsen en eieren van vogels te

sen of rustplaatsen van dieren te

splaatsen of rustplaatsen van dieren

vernielen of te beschadigen, of nesten

beschadigen of te vernielen

opzettelijk te beschadigen of te

van vogels weg te nemen

vernielen

Art 3.1 lid 3

Art 3.5 lid 3

Het is verboden eieren te rapen en deze

Het is verboden eieren van dieren in de

onder zich te hebben

Art 3.10 lid tb

Niet van toepassing

natuur opzettelijk te vernielen of te
rapen

Art 3.1 lid 4 en lid 5

Art 3.5 lid 2

Het is verboden vogels opzettelijk te

Het is verboden dieren opzettelijk te

storen, tenzij de storing niet van

verstoren

Niet van toepassing

wezenlijke invloed is op de staat van
instandhouding van de desbetreffende
vogelsoort

Niet van toepassing

Art 3.5 lid 5

Art 3.10 lid íe

Het is verboden plantensoorten in hun

Het is verboden plantensoorten in hun

natuurlijke verspreidingsgebied

natuurlijke verspreidingsgebied

opzettelijk te plukken en te verzamelen,

opzettelijk te plukken en te verzamelen,

af te snijden, te ontwortelen of te

af te snijden, te ontwortelen of te

vernielen

vernielen

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 oplossing bestaat.
De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten:
-

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.
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* voor deze soorten daarnaast algemene vrijstelling in/op gebouwen en bijbehorende erven Wnb 3.10 3e lid
xl ^ vrijstel ling geldt in de periode maart- april en juli tot en met november

v,2- vrijstelling geldt in de periode 15 augustus toten met februari
x3 ^ vrijstel ling geldt in de periode juli, augustus en september
x4 vrijstel ling geldt in de periode 15 augustus toten met 15 oktober
Opmerking bij Friesland: in de stukken wordt ook vrijstelling gegeven voor de mol, maar deze is niet beschermd onder de Wnb.

wettelíjke belangen:
3 10.2.a /Rnb 3.3l d

ikv RO en gebruik van gebieden

3 10.2.d

voorkomen onnodig lijden

3.10.2.eZRnb 3.31.b

ikv beheer of onderhoud landbouw of
bosbouw

3.10.2.f Z Rnb 3.31 a

ikv beheer of onderhoud overig

3 102.fi

ikv beheer of onderhoud landsch kwali
teiten bepaald gebied

3.10.2.i ļ Rnb 3.31.C

bestendig gebruik

(geldt alleen voor amfibieën) ikv bescherming wilde flora, fauna St habitats
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Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van
een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Op basis van door PS vastgestelde verordeningen d.d. 4 maart 2019.
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Bijlage 3. Fotobijlage. Impressie van het plangebied en de directe omgeving.
Locatie: Buitenom 1
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Locatie: Buitenom 87
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen:
Internet:
https://www.verspreidingsatlas.nl
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
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Rutten, Buitenom 1 en 87
vastgesteld

Bijlage 6

Nader vleermuisonderzoek

BJZ.nu
Bestemmingsplannen
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Nader onderzoek vleermuizen
Buitenom 1 å 87 te Rutten

Colofon
Nader onderzoek vleermuizen Buitenom 1 å 87 te Rutten
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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Aanleiding
Er zijn concrete plannen voor de bouw van woningen op twee schoollocaties aan de Buitenom te Rutten, te
weten Buitenom 1 en Buitenom 87. Om woningbouw mogelijk te maken dient de aanwezige bebouwing in het
plangebied gesloopt te worden. Om de wettelijke consequenties in het kader van de Wet natuurbescherming
vast te stellen is het plangebied op 3 september 2019 onderzocht middels een Quickscan
natuurwaardenonderzoek. De bevindingen van dit onderzoek zijn gepubliceerd in rapport 2149 van
Natuurbank Overijssel. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de aanwezigheid van een vaste rust- en/of
voortplantingsplaats van een vleermuis in de te slopen bebouwing op beide locaties, niet met zekerheid kon
worden uitgesloten.
Als gevolg van voorgenomen sloop kan een vleermuis verstoord of gedood worden en kan een vaste rust- en/of
voortplantingsplaats van een vleermuis verstoord, beschadigd en vernield worden. Om de wettelijke
consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming te kunnen
bepalen is Natuurbank Overijssel gevraagd onderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van vaste rust- en
voortplantingsplaatsen van vleermuizen.
Beschermde dieren die vaak een vaste rust- en/of voortplantingsplaats in gebouwen bezetten, zoals
steenmarter, vleermuizen, huismus en gierzwaluw, mogen niet gedood worden en hun vaste rust- en
voortplantingsplaats mag niet verstoord, beschadigd of vernield worden zonder ontheffing van de Wet
natuurbescherming. Voor het verstoren, beschadigen en vernielen van de vaste rust- en voortplantingsplaats
en voor het verstoren en doden van voorgenomen soorten is nog geen Gedragscode beschikbaar.
In het kader van de zorgplicht (Art. 1.11 Wet natuurbescherming) moet voorafgaand aan een ingreep, welke
mogelijk negatieve effecten kan hebben op beschermde diersoorten, een effectbeoordeling plaats vinden. Om
de functie en betekenis van de aanwezige bebouwing voor vleermuizen vast te kunnen stellen, is specifiek
onderzoek, conform het daarvoor geldende protocol verplicht.
In voorliggend rapport worden de bevindingen van onderzoek naar de functie van de bebouwing voor
vleermuizen gepresenteerd. De rapportage wordt afgesloten met het vaststellen van de wettelijke
consequenties en eventuele vervolgstappen.

Hoofdstuk 2

Het onderzoeksgebied

2.1 Situering
Het plangebied bestaat uit twee deelgebieden: Buitenom 1 en Buitenom 87 te Rutten. De twee deelgebieden
liggen circa 500 meter van elkaar en liggen in de woonkern Rutten. Op onderstaande afbeelding wordt de
globale ligging van de deelgebieden weergegeven op de topografische kaart.
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Globale ligging van de twee deelgebieden. De ligging van de deelgebieden wordt met de rode cirkels aangeduid (bron kaart:
PDOK).

2.2 Beschrijving van het plangebied
Het plangebied bestaat uit twee deelgebieden. In onderstaande alinea's wordt een beschrijving van beide
deelgebieden gegeven.
Buitenom 1
Het deelgebied is een voormalig schoolterrein en bestaat uit bebouwing, erfverharding, gazon, enkele solitaire
bomen, tuinbeplanting en een zandbak met klimtoestellen. De bebouwing bestaat uit één groot schoolgebouw,
twee schuurtjes en een houten opslaghok. Het schoolgebouw is gebouwd van bakstenen en bedekt met
dakpannen. De twee schuurtjes zijn gebouwd van bakstenen en bedekt met bitumen dakleer. Het plangebied
grenst aan zuid- en oostzijde aan openbare ruimte, aan de noordzijde aan een erf en aan de westzijde aan een
bos. Open water ontbreekt in het plangebied. Voor een verbeelding van het plangebied wordt verwezen naar
de fotobijlage.

Detailopname van het plangebied. De begrenzing van het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: pdok).

Buitenom 87
Het zuidelijke deel van het deelgebied bestaat uit een schoollocatie, het noordelijke deel bestaat uit plantsoen
met gazon en een strook bos. De bosstrook bestaat uit een houtige opstand van els, hazelaar, zomereik,
populier en es. Op het schoolplein, staan ook enkele solitaire uitheemse bomen. De bebouwing bestaat uit één
groot schoolgebouw (met aanbouw) en een fietsenstalling. Het schoolgebouw is gebouwd van bakstenen en
bedekt met dakpannen, de aanbouw is bedekt met bitumen dakleer. De fietsenstalling is ook gebouwd van
bakstenen en bedekt met bitumen dakleer. Het plangebied grenst aan de noord- en oostzijde aan houtsingels
en bosschage, aan de westzijde aan openbare ruimte en aan de zuidzijde aan terrein van de H. Servatius Kerk.
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Open water ontbreekt in het plangebied. Op onderstaande luchtfoto wordt de begrenzing van het plangebied
weergegeven. Voor een verbeelding van het plangebied wordt verwezen naar de fotobijlage.

Detailopname van het plangebied. De begrenzing van het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: pdok).

Hoofdstuk 3 Voorgenomen activiteiten
3.1 Algemeen
Het concrete voornemen bestaat om alle bebouwing in beide deelgebieden te slopen en de aanwezige
beplanting te rooien. In het plangebied worden vervolgens woningen gebouwd.
Hieronder zijn de
inrichtingstekeningen van beide deelgebieden weergegeven.

Inrichtingstekeningen van Buitenom 1 (linker afbeelding) en Buitenom 87 (rechter afbeelding).
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3.2 effectbeoordeling
De te slopen bebouwing wordt als potentiële vaste rust- en voortplantingsplaats van gebouwbewonende
vleermuizen beschouwd. De bebouwing lijkt geschikt als zomer-, winter-, paar- en voortplantingslocatie. Door
het slopen wordt mogelijk een vleermuis verstoord en gedood en een vaste rust- en voortplantingsplaats
verstoord, beschadigd of vernield. Een vleermuis en de vaste rust- en voortplantingsplaats van een vleermuis
in conform de Wet natuurbescherming beschermd en mag alleen met een ontheffing negatief beïnvloedt
worden.
Conclusie:
-

Nader onderzoek naar de aanwezigheid van een vaste rust- en/of voortplantingsplaats van
vleermuizen is verplicht, conform Artikel 1.11 Wet natuurbescherming.

Hoofstuk 4

Het onderzoek

4.1 Methode
Vleermuizen
De vleermuisinventarisaties zijn uitgevoerd met een Pettersson D240x batdetector. Dit apparaat zet de
ultrasone geluiden van vleermuizen om in voor mensen hoorbare tonen. Tevens kunnen de geluiden vertraagd
(time-expansion) worden opgenomen voor analyse achteraf, omdat sommige soorten moeilijk te
determineren zijn in het veld. Het gebruik van een Pettersson D240x batdetector is conform de voorwaarden
voor materiaalgebruik vanuit het Vleermuisprotocol. Daarnaast is een warmtebeeldkijker van het type Pulsar
Helion XP28 ingezet om het plangebied nog beter te kunnen overzien. De avondbezoeken in de kraamperiode
hebben plaatsgevonden vanaf een half uur voor zonsondergang tot ruim twee uur na zonsondergang. Het
avondbezoek in de paarperiode is gestart vanaf een uur na zonsondergang. De ochtendbezoeken hebben
plaatsgevonden vanaf ruim
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uur voor tot zonsopkomst.

Onderzoekers
Natuurbank Overijssel heeft een team van deskundige veldbiologen. Het onderzoek is uitgevoerd door een
ervaren, lokale vleermuisonderzoeker. In kader van de Algemene verordening persoonsgegevens mogen geen
persoonsgegevens opgenomen in deze rapportage. Alle onderzoekers zijn ervaren veldbiologen en zijn
gespecialiseerd in onderzoek naar vleermuizen, vogels en kleine zoogdieren. De onderzoekers zijn bekend bij
Natuurbank Overijssel. Het onderzoek is uitgevoerd door twee onderzoekers die elk een eigen locatie
onderzochten.

Bezoeken
Vleermuizen
Voor het in beeld brengen van de betekenis van de bebouwing voor vleermuizen zijn vijf verschillende
bezoeken aan het onderzoeksgebied gebracht. De bezoeken in mei en juni 2020 zijn uitgevoerd voor het in
kaart brengen van kraam- en zomerverblijven, de bezoeken in augustus en september 2020 zijn uitgevoerd
voor het vaststellen van paarverblijven van de gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis. De
toegepaste onderzoeksmethode is gebaseerd op het vleermuisprotocol 2017. In onderstaande tabel worden
de bezoekdata weergegeven.
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bezoekdatum

tijdstip

26-5-2020

22:00-0:00

Aantal
onderzoekers
2

15-6-2020

22:00-0:00

2

16-6-2020

3:00-5:00

2

21-8-2020
19-9-2020

21:30-23:30
21:00-23:00

2
2

Doel
Zomerverblijfplaatsen
kraamkolonies
Zomerverblijfplaatsen &
kraamkolonies
Zomerverblijfplaatsen &
kraamkolonies
Paarverblijfplaatsen
Paarverblijfplaatsen

Weersomstandigheden
&

Bewolkt, 230C, droog, windstil
Bewolkt, 220C, droog, wind 1-2 Bft
Bewolkt, 150C, droog, windstil
Half bewolkt, 210C, droog, wind 1-2 Bft
Bewolkt, 250C, droog, wind 1-2 Bft

Bezoekschema vleermuisonderzoek in het plangebied.

4.2 Resultaten
Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat vleermuizen een vaste rust- of voortplantingsplaats bezetten in het
plangebied. Wel is een zomer- en paarverblijfplaats van een gewone dwergvleermuis vastgesteld in de woning
ten westen van Buitenom 87 (zie afbeelding onder).
Tijdens alle bezoeken werden foeragerende gewone dwergvleermuizen waargenomen die kortstond in en rond
het plangebied foerageerden. Daarbij ging het telkens om kleine aantallen van 1 tot maximaal 3 dieren. Op 26
mei en 15 juni werden drie foeragerende laatvliegers waargenomen in beide deelgebieden. De waarnemingen
zijn toegevoegd aan de Nationale databank flora en fauna.

Globale aanduiding van de zomer- en paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis (gele cirkel).

Overige waarnemingen
Er zijn tijdens het veldonderzoek geen andere noemenswaardige waarnemingen verricht van beschermde
dieren in het plangebied.
Conclusie
als gevolg van het slopen van de bebouwing in beide deelgebieden wordt geen vleermuis gedood en wordt
geen vaste rust- of voortplantingsplaats van een vleermuis verstoord, beschadigd of vernield. Het plangebied
vormt geen essentieel foerageergebied en maakt geen onderdeel uit van een vliegroute.
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De waarneming van enkele uitwerpselen, welke gedaan is in deelgebied Buitenom 87 in september 2019, kon
niet bevestigd worden d.m.v. nader onderzoek. Mogelijk betrof het een tijdelijke verblijfplaats van een gewone
dwergvleermuis die in 2020 net ten westen van het plangebied is vastgesteld.

4.3 Wettelijke consequenties
Vleermuizen
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen
ontheffing aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te kunnen voeren.
Overige soorten
n.v.t.

Hoofdstuk 5

Geldigheid

Dit onderzoek is uitgevoerd conform de landelijk geldende richtlijnen. Het bevoegde gezag
(provincie Flevoland) hanteert de volgende definitie voor de geldigheid van onderzoeken naar beschermde
soorten:
“Onderzoeksgegevens mogen maximaal 3 jaar oud zijn in gebieden waar weinig of geen ruimtelijke
of kwalitatieve veranderingen zijn opgetreden in de afgelopen drie jaar. In gebieden waar dit niet voor
geldt, moeten de gegevens recenter zijn."
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Bronnen:
Vleermuisprotocol 2017
-

Kennisblad huismus (bij12)
Kennisblad gierzwaluw (bij12)
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Rutten, Buitenom 1 en 87
vastgesteld

Bijlage 7

Watertoets Buitenom 1

BJZ.nu
Bestemmingsplannen

201

datum
5-8-2019
dossiercode 20190805-37-21126

Geachte heer/mevrouw Twan Zomerdijk,
U heeft de digitale watertoets doorlopen op de website www.dewatertoets.nl. De samenvatting in de email bevat de gegeven antwoorden op
de vragen. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.
Uitgangspuntennotitie

Hierbij ontvangt u alvast de uitgangspuntennotitie voor de normale procedure van de watertoets. Deze notitie is automatisch gegenereerd op
basis van de door u gegeven antwoorden en het ingetekende plangebied. Deze uitgangspuntennotitie bevat de voor uw plan relevante
waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieën en randvoorwaarden van Waterschap Zuiderzeeland die u kunt gebruiken bij het ruimtelijk
laten meewegen van het waterbelang en bij het opstellen van de waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing van uw plan.
Vooroverleg wateradvies

Met de digitale watertoets heeft u Waterschap Zuiderzeeland op de hoogte gebracht van het ruimtelijk plan, hiermee doet u nog geen
aanvraag voor een wateradvies. Dit betekent dat u, aanvullend op de digitale watertoets, in het kader van het ambtelijk vooroverleg, als
bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit op de Ruimtelijke ordening een aanvraag voor een wateradvies moet indienen bij Waterschap
Zuiderzeeland. Ook is het mogelijk om telefonisch contact op te nemen om informatie in te winnen of een afspraak te maken.
Team Waterprocedures
Waterschap Zuiderzeeland
Lindelaan 20
Postbus 229
8200 AE Lelystad
(0320) 274 911
watertoets@zuiderzeeland.nl

Uitgangspuntennotitie normale procedure
1. Inleiding
Sinds 1 november 2003 is de toepassing van de watertoets wettelijk verplicht door de verankering in het Besluit op de ruimtelijke ordening
1985. De watertoets heeft betrekking op alle grond- en oppervlaktewateren en behandelt alle van belang zijn de waterhuishoudkundige
aspecten (naast veiligheid en wateroverlast ook bijvoorbeeld waterkwaliteit en verdroging). De watertoets is een belangrijk procesinstrument
om het belang van water een evenwichtige plaats te geven in de ruimtelijke ordening. Uit de waterparagraaf blijkt de betrokkenheid van de
waterbeheerder in het planproces en de wijze waarop het wateradvies van de waterbeheerder is meegenomen in de uitwerking van het plan.
De watertoetsprocedure kan op drie manieren gevolgd worden: de procedure geen waterbelang, de korte procedure en de normale procedure.
Welke procedure gevolgd moet worden hangt af van de implicaties van het ruimtelijk plan voor de waterhuishouding. De procedure geen
waterbelang en de korte procedure zijn bedoeld voor ruimtelijke plannen met beperkte gevolgen voor de waterhuishouding. Bij deze twee
procedures kan de watertoets volledig digitaal doorlopen worden. De normale procedure is gericht op ruimtelijke plannen met relatief
vergaande consequenties voor de waterhuishouding. In dit geval is actieve betrokkenheid van Waterschap Zuiderzeeland nodig. Deze
uitgangspuntennotitie dient als goede basis voor het overleg.
De relevante randvoorwaarden voor het plan zijn gerangschikt onder zeven streefbeelden ingedeeld op basis van de drie waterthema's
'Veiligheid, Voldoende Water en Schoon Water'. Van streefbeeld naar randvoorwaarde vindt u het uitgangspunt, dat het vertrekpunt vormt
bij de verwezenlijking van het streefbeeld. U krijgt op deze manier een goed overzicht van de randvoorwaarden en kan eveneens herleiden
waarop deze gebaseerd zijn.

2. Inhoudelijke opmerkingen ten behoeve van de waterparagraaf

2.1. Thema veiligheid
2.1.1. Veiligheid - primaire waterkeringen op orde
Streefbeeld

Het buitenwater is een reële bedreiging voor de veiligheid in Flevoland. Waterkeringen beschermen Flevoland tegen deze bedreiging. Het
waterschap wil de veiligheid ook in de toekomst blijven waarborgen. Door te werken aan veilige, robuuste en duurzame waterkeringen
anticipeert het waterschap op sociale ruimtelijke, economische en klimatologische ontwikkelingen.

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

Het watersysteem, zowel in landelijk als in stedelijk gebeid, is in 2015 op orde. Het hele beheergebied voldoet aan de vastgestelde normen.

Uitgangspunt wateroverlast

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

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

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

[/ALS-kunstwerken^a]

[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.

[ALSnieuw water^afflauwejoevers^aWwater dempen^aJGrotere 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 zijnf/ALSnieuw waterpįaWflauwejoeverspįaWwater dempen^a]

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.
[ALSJozing^ja||verhard^andelijk^raag^ormaal^ja||verha^stedelijk^raag^ja||water
dempen^ja||kunstwerken^ja]^ALS^ozing^ja||verhard^andelijk^raag^ormaal^ja||verha^stedehjk^raag^ja||water
dempen^ja||kunstwerken^ja]
[ALS_kunstwerken=ja][/ALS_kunstwerken=ja]
2.3.3 Goed omgaan met afvalwater
Streefbeeld

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

Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u

ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.
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datum
5-8-2019
dossiercode 20190805-37-21127

Geachte heer/mevrouw Twan Zomerdijk,
U heeft de digitale watertoets doorlopen op de website www.dewatertoets.nl. De samenvatting in de email bevat de gegeven antwoorden op
de vragen. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.
Uitgangspuntennotitie

Hierbij ontvangt u alvast de uitgangspuntennotitie voor de normale procedure van de watertoets. Deze notitie is automatisch gegenereerd op
basis van de door u gegeven antwoorden en het ingetekende plangebied. Deze uitgangspuntennotitie bevat de voor uw plan relevante
waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieën en randvoorwaarden van Waterschap Zuiderzeeland die u kunt gebruiken bij het ruimtelijk
laten meewegen van het waterbelang en bij het opstellen van de waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing van uw plan.
Vooroverleg wateradvies

Met de digitale watertoets heeft u Waterschap Zuiderzeeland op de hoogte gebracht van het ruimtelijk plan, hiermee doet u nog geen
aanvraag voor een wateradvies. Dit betekent dat u, aanvullend op de digitale watertoets, in het kader van het ambtelijk vooroverleg, als
bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit op de Ruimtelijke ordening een aanvraag voor een wateradvies moet indienen bij Waterschap
Zuiderzeeland. Ook is het mogelijk om telefonisch contact op te nemen om informatie in te winnen of een afspraak te maken.
Team Waterprocedures
Waterschap Zuiderzeeland
Lindelaan 20
Postbus 229
8200 AE Lelystad
(0320) 274 911
watertoets@zuiderzeeland.nl

Uitgangspuntennotitie normale procedure
1. Inleiding
Sinds 1 november 2003 is de toepassing van de watertoets wettelijk verplicht door de verankering in het Besluit op de ruimtelijke ordening
1985. De watertoets heeft betrekking op alle grond- en oppervlaktewateren en behandelt alle van belang zijn de waterhuishoudkundige
aspecten (naast veiligheid en wateroverlast ook bijvoorbeeld waterkwaliteit en verdroging). De watertoets is een belangrijk procesinstrument
om het belang van water een evenwichtige plaats te geven in de ruimtelijke ordening. Uit de waterparagraaf blijkt de betrokkenheid van de
waterbeheerder in het planproces en de wijze waarop het wateradvies van de waterbeheerder is meegenomen in de uitwerking van het plan.
De watertoetsprocedure kan op drie manieren gevolgd worden: de procedure geen waterbelang, de korte procedure en de normale procedure.
Welke procedure gevolgd moet worden hangt af van de implicaties van het ruimtelijk plan voor de waterhuishouding. De procedure geen
waterbelang en de korte procedure zijn bedoeld voor ruimtelijke plannen met beperkte gevolgen voor de waterhuishouding. Bij deze twee
procedures kan de watertoets volledig digitaal doorlopen worden. De normale procedure is gericht op ruimtelijke plannen met relatief
vergaande consequenties voor de waterhuishouding. In dit geval is actieve betrokkenheid van Waterschap Zuiderzeeland nodig. Deze
uitgangspuntennotitie dient als goede basis voor het overleg.
De relevante randvoorwaarden voor het plan zijn gerangschikt onder zeven streefbeelden ingedeeld op basis van de drie waterthema's
'Veiligheid, Voldoende Water en Schoon Water'. Van streefbeeld naar randvoorwaarde vindt u het uitgangspunt, dat het vertrekpunt vormt
bij de verwezenlijking van het streefbeeld. U krijgt op deze manier een goed overzicht van de randvoorwaarden en kan eveneens herleiden
waarop deze gebaseerd zijn.

2. Inhoudelijke opmerkingen ten behoeve van de waterparagraaf

2.1. Thema veiligheid
2.1.1. Veiligheid - primaire waterkeringen op orde
Streefbeeld

Het buitenwater is een reële bedreiging voor de veiligheid in Flevoland. Waterkeringen beschermen Flevoland tegen deze bedreiging. Het
waterschap wil de veiligheid ook in de toekomst blijven waarborgen. Door te werken aan veilige, robuuste en duurzame waterkeringen
anticipeert het waterschap op sociale ruimtelijke, economische en klimatologische ontwikkelingen.

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

Het watersysteem, zowel in landelijk als in stedelijk gebeid, is in 2015 op orde. Het hele beheergebied voldoet aan de vastgestelde normen.

Uitgangspunt wateroverlast

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

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

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

[/ALS-kunstwerken^a]

[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.

[ALSnieuw water^a\flauwejoevers^a\\water dempen^aJGrotere 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 zijnf/ALSnieuw waterpįaWflauwejoeverspįaWwater dempen^a]

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.
[ALSJozing^ja||verhard^andelijk^raag^ormaal^ja||verha^stedelijk^raag^ja||water
dempen^ja||kunstwerken^ja]^ALS^ozing^ja||verhard^andelijk^raag^ormaal^ja||verha^stedehjk^raag^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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Reactienotitie ingediende zienswijzen
Betreft:
Adres:
Project:

(Ontwerp-)bestemmingsplan NL.IMRO.0171.BP00652-ON01
Rutten, Buitenom 1 en 87
Realiseren van woningen met parkeervoorzieningen

Ontwikkeling
De gemeente Noordoostpolder is voornemens om op de locatie Buitenom 1 en Buitenom
87 te herontwikkelen naar woningbouw en bijbehorende (verkeers)voorzieningen. Het
realiseren van woningen is niet mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan. Daarom
is er een bestemmingsplanherziening nodig.
Participatie
Samen met Vereniging Dorpsbelang Rutten (hierna: VDB) is er een klankbordgroep van
bewoners uit Rutten samengesteld. Deze klankbordgroep wordt binnen Rutten
Werkgroep Wonen 2.0 (hierna: WGW 2.0) genoemd. Met de WGW 2.0 is vormgegeven
aan de uitwerking van de inbreidingslocaties. Zowel de WGW 2.0 als de andere bewoners
hebben inbreng kunnen leveren op de woningbouwontwikkelingen op de
inbreidingslocaties. Door gemeente en/of VDB en de WGW 2.0 zijn omwonenden op
verschillende momenten uitgenodigd om te spreken over de woningbouwontwikkelingen.
Ter inzage
Het college heeft op 21 januari 2021 het ontwerpbestemmingsplan 'Buitenom, Rutten 1
en 87' ter inzage gelegd. Tijdens de inzageperiode (21 januari 2021 t/m 3 maart 2021)
bestond voor eenieder de gelegenheid om een zienswijze kenbaar te maken over het
voornemen om het bestemmingsplan vast te stellen. Van deze mogelijkheid is gebruik
gemaakt.
Zienswijzen zijn ingediend door:
Zienswijze 1
Stichting Achmea Rechtsbijstand
M.A. Patandin
Pontus 4116
7320 AC Apeldoorn
Namens:
Omwonende 1
Zienswijze 2
Omwonenden 2, 3, 4, 5, 6, 7
Zienswijze 3
Anker Rechtshulp
T. Meijer
Postbus 8002
9702 KA Groningen
Namens:
Omwonende 8
Zienswijze 4
DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V.
M.L. Santokhi
Postbus 23000
1100 DM Amsterdam

Namens:
Omwonende 9 en 10
De gemeenteraad dient de zienswijzen te betrekken bij de besluitvorming over, van, voor
het vaststellen van een bestemmingsplan. Deze notitie bevat een samenvatting van de
zienswijzen en een reactie op de zienswijzen, waaruit blijkt hoe de raad de zienswijzen
bij de besluitvorming heeft betrokken en meegewogen.

Samenvatting zienswijze 1
De zienswijze kan naar het oordeel van de raad in redelijkheid als volgt puntsgewijs
worden samengevat:
1. Als gevolg van het plan worden de bebouwingsmogelijkheden vergroot: het
bouwvlak komt dichterbij de erfgrens en de maximale goothoogte wordt verhoogd
naar 6 meter. Er wordt gevreesd dat dit een grote impact heeft op het woongenot
van indiener.
2. Het plan zorgt voor een toename van het aantal verkeersbewegingen en
veroorzaakt daarmee geluidsoverlast. Omdat er geen akoestisch onderzoek is
gedaan zijn de gevolgen van dit plan niet goed onderzocht.
3. De parkeerbehoefte is niet berekend in het plan. Verzoek om met een
voorwaardelijke verplichting in de planregels vast te leggen dat er voldoende
parkeerplaatsen op eigen terrein komen en het verzoek om een berekening te
doen naar de parkeerbehoefte.
4. Niet inzichtelijk is op welke wijze de extra verkeersbewegingen worden
opgevangen in de wijk.
5. Door dit plan is inkijk in de woning en/ of tuin van indiener mogelijk. Indiener
vreest hierdoor een grote inbreuk op de privacy. Indiener verzoekt om een
voorwaardelijke verplichting in de planregels op te nemen waarin staat dat er een
groenstrook komt en in stand wordt gehouden. In de voorwaardelijke verplichting
wordt vervolgens verwezen naar een beplantingsplan van de groenstrook dat als
bijlage bij de planregels wordt opgenomen.
6. Door het verhogen van de goothoogte naar 6 meter en het verplaatsen van het
bouwvlak naar de erfgrens vreest indiener een vermindering van zijn uitzicht.
7. Een gedeelte van de oprit van indiener bevindt zich op het perceel van de
gemeente. Deze oprit heeft indiener 22 jaar onafgebroken in bezit. Indiener is van
mening dat er daardoor sprake is van verjaring waardoor hij eigenaar van dit stuk
grond is geworden. Door een deel van de oprit van indiener mee te nemen in het
bestemmingsplan wordt er in strijd met het eigendomsrecht gehandeld. Indiener
verzoekt de gemeente tegemoet te komen aan de kosten van de overdracht van
het stuk grond.
Beoordeling/reactie zienswijze 1
De raad heeft de zienswijze beoordeeld en concludeert naar aanleiding daarvan het
volgende:
Ad 1: Bebouwingsmogelijkheden vergroot
Op basis van de afstand tussen de nieuw te bouwen woningen en de bestaande woning is
de raad van mening dat er geen extreme (onevenredige) situaties ontstaan die leiden tot
grote nadelige gevolgen voor omwonenden. Bovendien zijn er in het bestemmingsplan
beeldkwaliteitseisen opgesteld voor erfafscheidingen.
Ad 2: Toename verkeersbewegingen
De woningen worden op de Buitenom ontsloten. Deze weg heeft voldoende capaciteit om
de extra verkeersbewegingen veilig en snel af te wikkelen. Feitelijk is er een toename
van het aantal verkeersbewegingen maar planologisch niet. De bestaande
maatschappelijke bestemming en de daarbij behorende verkeersbewegingen op
Buitenom 87 komt namelijk te vervallen.
In onderstaand figuur is inzichtelijk gemaakt wat de verkeersgeneratie van de school en
de woningen is. Omdat er voor een school geen normen zijn waar mee gerekend kan
worden, is de parkeernorm gebruikt. Vanuit de parkeernorm is de verkeersgeneratie
bepaald. De conclusie is dat de verkeersgeneratie van de school en de woningbouw niet

veel van elkaar verschilt. De wegen in de omgeving kunnen de verkeersbewegingen
prima verwerken.
Verkeersgeneratie school

Basisschool
personeel

Aantal

reductiefactor

Halen Si brengen

Verkeersbewegingen

aandeel in auto

kinderen per auto

(ochtend - middag)

per moment

Parkeerbehoefte

5

10

halen en brengen onderbouw

40

0,45

0,75

2

2

54

halen en brengen bovenbouw

40

0,225

0,85

2

2

31

Totaal

95

Verkeersgeneratie woningen
Type woning
twee - onder - één - kap
vrijstaande woningen
Totaal

Aantal

Verkeersgen. Norm

12

7,8

94

3

8,2

25

15

Verkeersgeneratie

118

Uitgaande van continue rooster had de school ca 95 verkeersbewegingen per dag (uitgaan van gemiddelde uitgangspunten)
Uitgaande dat kinderen in de middagpauze naar huis gaan, dan had de school ca 180 verkeersbewegingen per dag
Het is onbekend welk type rooster de school had.
De woningbouwontwikkeling heeft ca 118 verkeersbewegingen per dag
Dit is een theoretische benadering/vergelijking, dus het kan in de praktijk iets anders zijn.
De conclusie is dat het aantal verkeersbewegingen in de oude situatie niet heel anders is dan in de nieuwe situatie met de woningbouwontwikkeling

In de toelichting (5.2) staat beschreven dat akoestisch onderzoek moet worden
uitgevoerd bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan als het
plan een geluidgevoelig object mogelijk maakt binnen een geluidszone van een
bestaande geluidsbron of indien het plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt. Een
woning is een geluidsgevoelig object. In dit geval liggen de nieuw te bouwen woningen
aan een 30^/h weg en binnen een als woonerf aangeduid gebied. Hiervoor is geen
geluidsonderzoek nodig.
De raad zal de motivering over de verkeersbewegingen die het plan veroorzaakt beter
motiveren in de toelichting van het bestemmingsplan.
Ad 3: Parkeerbehoefte
Uit artikel 3.2.1 van de regels blijkt dat een hoofdgebouw waarbij gelet op de omvang of
functie daarvan ruimte nodig is voor het parkeren of stallen van motorvoertuigen alleen
gebouwd mag worden, als uit de aanvraag om omgevingsvergunning blijkt dat voldoende
parkeer- of stallingsruimte wordt gerealiseerd. Bovendien geldt het
paraplubestemmingsplan parkeren ook op dit plangebied. In dit bestemmingsplan wordt
verwezen naar de Nota parkeernormen Noordoostpolder. Wanneer een
omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor de te bouwen woning zal aan de Nota
parkeernormen Noordoostpolder moeten worden getoetst. Op deze wijze is geborgd dat
er voldoende parkeerplekken zijn.
Ad 4: Verkeersbewegingen
Feitelijk gezien zijn er meer verkeersbewegingen, maar planologisch gezien niet. De
bestaande maatschappelijke bestemming, en dus ook de daarbij behorende
verkeersbewegingen, op Buitenom 87 komt namelijk te vervallen. De woningen worden
op de Buitenom ontsloten. Deze weg heeft voldoende capaciteit om de extra
verkeersbewegingen veilig en snel af te wikkelen.
Ad 5: Groenstrook
De bouwmogelijkheden van het (ontwerp)bestemmingsplan leveren situaties op waarbij
er uitzicht is op het zij-erf van onder andere de Plantsoenweg 39. Om ervoor te zorgen

dat dit niet ten koste gaat van het woongenot voor de bewoners op de zij-erven zijn er
beeldkwaliteitseisen opgesteld voor erfafscheidingen.
De groenstrook naast Plantsoenweg 39 is in eigendom van de gemeente en kan in
overleg anders worden ingericht. De raad is bereid hierover met indiener in gesprek te
gaan.
Ad 6: Vermindering uitzicht
In Nederland bestaat er geen 'recht' op een blijvend vrij uitzicht. In het geval indiener
meent schade te lijden als gevolg van het (ontwerp)bestemmingsplan, staat het hem vrij
om een verzoek in te dienen voor een tegemoetkoming in de gesteld geleden schade. Op
voorhand meent de raad echter dat het risico op schade dat het normaal maatschappelijk
risico overstijgt klein is. Dit gelet op de bestaande bouw- en gebruiksmogelijkheden van
het gebied.
Ad 7: Eigendomsrecht
Indiener heeft het eigendomsrecht van het stuk grond verkregen wanneer indiener het
betreffende gedeelte van de oprit onafgebroken in bezit heeft gehad gedurende 10 jaar
en daarbij niet wist dat het niet van hem was (verkrijgende verjaring) of wanneer
indiener het betreffende gedeelte van de oprit onafgebroken in bezit heeft gehad
gedurende 20 jaar (bevrijdende verjaring).
De raad is van mening dat niet aan de voorwaarden voor verkrijgende of bevrijdende
verjaring is voldaan. Indiener heeft namelijk geen bezitshandelingen verricht. Het
regelmatig over grond heen lopen is niet voldoende om te voldoen aan het vereiste van
'in bezit hebben'. Het betreffende gedeelte van de oprit was al die tijd openbaar
toegankelijk vanaf de weg.
De raad is hierdoor van mening dat er geen sprake is van verjaring van het stuk grond
en hierdoor niet tegemoet hoeft te komen aan de kosten van de overdracht van het stuk
grond.

Samenvatting zienswijze 2
De zienswijze kan naar het oordeel van de raad in redelijkheid als volgt puntsgewijs
worden samengevat:
1. Door de bouw van 15 woningen verdwijnt het grasveld/kindvriendelijk speelveld
en zal er een groot deel van de boomsingels gekapt worden. Hierdoor verdwijnt er
een groot deel groen, waarvoor niets in de plaats komt.
2. Dit plan zorgt voor een toename van de verkeersdrukte. Er wordt gevreesd dat de
toename van verkeer een negatief effect heeft op de veiligheid van omwonenden
en zorgt voor problemen met parkeren.
3. Indieners accepteren dat er woningen komen maar 15 woningen zijn er te veel.
Indieners verwijzen daarbij naar een plan dat wel acceptabel is (zie bijlage bij
zienswijze).
4. De openheid in de straat verdwijnt doordat indieners geen vrij uitzicht meer
hebben op het grasveld/ speelveld.
5. De gemeente Noordoostpolder, Dorpsbelang en Wonen 2.0 hebben nooit contact
opgenomen met de aanwonenden van de Buitenom waardoor indieners geen kans
hebben gehad om over dit plan mee te praten. Ondanks dat er informatieavonden
zijn geweest was niet iedereen hiervan op de hoogte.
Beoordeling/reactie zienswijze 2
De raad heeft de zienswijze beoordeeld en concludeert naar aanleiding daarvan het
volgende:
Ad 1: Kappen boomsingels/verdwijnen groen
In de toelichting van het bestemmingsplan (4.3.1.4) staat opgenomen dat het kappen
van de bomen is afgewogen tegen het volkshuisvestelijke belang. Het volkshuisvestelijke
belang weegt hierbij zwaarder dan het behoud van de te kappen bomen. Ter
compensatie van het kappen van bomen zal openbaar groen worden aangelegd. Uit
artikel 3.1 sub g van het bestemmingsplan blijkt dat de voor 'woongebied' aangewezen
gronden onder andere zijn bestemd voor groenvoorzieningen waaronder perken,
plantsoenen en speelvoorzieningen. De raad is van mening dat het plan hiermee
voldoende voorziet in openbaar groen.
Ad 2: Toename verkeer
De woningen worden op de Buitenom ontsloten. Deze weg heeft voldoende capaciteit om
de extra verkeersbewegingen veilig en snel af te wikkelen. Feitelijk is er een toename
van het aantal verkeersbewegingen maar planologisch niet. De bestaande
maatschappelijke bestemming en de daarbij behorende verkeersbewegingen op
Buitenom 87 komt namelijk te vervallen.
In onderstaand figuur is inzichtelijk gemaakt wat de verkeersgeneratie van de school en
de woningen is. Omdat er voor een school geen normen zijn waar mee gerekend kan
worden, is de parkeernorm gebruikt. Vanuit de parkeernorm is de verkeersgeneratie
bepaald. De conclusie is dat de verkeersgeneratie van de school en de woningbouw niet
veel van elkaar verschilt. De wegen in de omgeving kunnen de verkeersbewegingen
prima verwerken.

Verkeersgeneratie school

Basisschool
personeel

Aantal

reductiefactor

Halen Si brengen

Verkeersbewegingen

aandeel in auto

kinderen per auto

(ochtend - middag)

per moment

Parkeerbehoefte

5

10

halen en brengen onderbouw

40

0,45

0,75

2

2

54

halen en brengen bovenbouw

40

0,225

0,85

2

2

31

Totaal

95

Verkeersgeneratie woningen
Type woning
twee - onder - één - kap
vrijstaande woningen
Totaal

Aantal

Verkeersgen. Norm

12

7,8

94

3

8,2

25

15

Verkeersgeneratie

118

Uitgaande van continue rooster had de school ca 95 verkeersbewegingen per dag (uitgaan van gemiddelde uitgangspunten)
Uitgaande dat kinderen in de middagpauze naar huis gaan, dan had de school ca 180 verkeersbewegingen per dag
Het is onbekend welk type rooster de school had.
De woningbouwontwikkeling heeft ca 118 verkeersbewegingen per dag
Dit is een theoretische benadering/vergelijking, dus het kan in de praktijk iets anders zijn.
De conclusie is dat het aantal verkeersbewegingen in de oude situatie niet heel anders is dan in de nieuwe situatie met de woningbouwontwikkeling

Ad 3: Hoeveelheid woningen
Een omwonende heeft op 29 juni 2016 aan de WGW 2.0 leden door middel van een 3D
tekenprogramma inbreidingsvoorstellen gepresenteerd. Deze ontwerpen sloten niet aan
bij de volgende zaken:
Woonbehoefte in Rutte;
- Het voorgestelde plan taste de dorpssingel aan en sloot daardoor niet aan bij het
dorps DNA.
- Exploitatiebegroting in verband met ontwikkeling van de multifunctionele
accommodatie Het Klavier in Rutten (MFA) en de aanschaf van De Stiepe door de
gemeente.
- Met een vermindering van het aantal woningen is het plan niet economisch
uitvoerbaar. De grond en daarmee de woningen zou veel te duur worden om de
gemaakte en te maken kosten (sloop, inrichting, openbaar gebied, etc.) te kunnen
dekken.
Ad 4: Openheid in de straat verdwijnt
De raad kan zich voorstellen dat het verlies van uitzicht bij het verdwijnen van een
grasveld niet wordt toegejuicht. In dit geval weegt het volkshuisvestelijk belang echter
zwaarder dan het belang van een aantal omwonenden om vrij uitzicht op het grasveld te
behouden. In het geval indieners menen schade te lijden als gevolg van het
(ontwerp)bestemmingsplan, staat het hem vrij om een verzoek in te dienen voor een
tegemoetkoming in de gesteld geleden schade. Op voorhand meent de raad echter dat
het risico op schade dat het normaal maatschappelijk risico overstijgt klein is. In
Nederland bestaat er namelijk geen 'recht' op een blijvend vrij uitzicht.
Bij het normaal maatschappelijk risico gaat het om algemene maatschappelijke
ontwikkelingen en nadelen waarmee men rekening kan houden, ook al bestaat geen
concreet zicht op de omvang waarin, de plaats waar en het moment waarop deze zich zal
concretiseren en de omvang van de nadelen die daaruit eventueel zullen voortvloeien.
Het bouwen van de woningen in de dorpskern van Rutten valt daarbij volgens de raad
onder het normaal maatschappelijk risico.
Ad 5: Geen contact opgenomen door de gemeente, dorpsbelang en Wonen 2.0
Door gemeente en/of Vereniging Dorpsbelang Rutten en/of Werkgroep Wonen 2.0 zijn
omwonenden op verschillende momenten uitgenodigd om te spreken over de

woningbouwontwikkeling aan de Buitenom 87. Hieronder een kort overzicht van de
contactmomenten die er zijn geweest:

Datum
Juni 2013

Gebeurtenis
Dorpsontwikkelplan Rutten

9 februari 2016

Ontwikkelperspectief Rutten is in overleg
tussen dorp en gemeente door de
gemeenteraad vastgesteld. In dit
perspectief staan de verschillende locaties
voor woningbouw.

14 maart 2018

Algemene leden vergadering - Vereniging
Dorpsbelang Rutten met aankondiging dat
er meerdere inbreidingslocaties vrij en in
ontwikkeling komen voor woningbouw.

21 april 2018, 27 juni 2018 en 26 februari
2019

Werkgroep Wonen 2.0 heeft meerdere
inloopmiddagen over de
woonvisie/dorpsontwikkelingsplan van
Rutten en vrijkomende locaties
georganiseerd.

2 januari 2019

Nieuwjaarsreceptie met update over
woningbouwontwikkeling in Rutten.

12 januari 2019

Woonvisiemiddag voor alle
dorpsbewoners. Voor de woonwensen en
woonbehoefte van de 3 inbreidingslocaties
namelijk Buitenom 1 en 87, De Stiepe
locatie.

20 maart 2019

Algemene leden vergadering - Vereniging
Dorpsbelang Rutten met update over
woningbouwontwikkeling voor de drie
inbreidingslocaties.

11 juli 2019

Informatieavond
woningbouwontwikkelingen. Er was een
presentatie vanuit de gemeente over de
inbreidingslocaties met mogelijkheid om
inbreng te leveren. Aansluitend is in de
maandelijks uitgebrachte dorpskrant
'Rep&Roer' het bericht dat u contact op
kunt nemen met de heer N. van der Ende
bij vragen. In verschillende edities staat
dat u contact op kunt nemen met
miinbouwkavel@noordoostpolder.nl.

2 januari 2020

Nieuwjaarsreceptie met update over
woningbouwontwikkelingen in Rutten.

Maandelijks

Rep ŭ roer
Maandelijkse updates over
woningbouwontwikkelingen. Bij de
berichten is genoemd dat als u

geïnteresseerd bent in de
woningontwikkeling of een bouwkavel
wenst, u contact op kunt nemen met de
gemeente.

De raad is hierdoor van mening dat omwonenden voldoende mogelijkheid hebben gehad
om te spreken over de woningbouwontwikkelingen aan de Buitenom 87.
De raad zal de contactmomenten tussen de gemeente en/of Vereniging Dorpsbelang
Rutten en/of Werkgroep Wonen 2.0 opnemen in de toelichting van het bestemmingsplan.

Samenvatting zienswijze 3
De zienswijze kan naar het oordeel van de raad in redelijkheid als volgt puntsgewijs
worden samengevat:
1. Met dit plan verdwijnt de groene ruimte en een deel van het dorpsbos. Dit wordt
niet gecompenseerd. Indiener mist vooral 'groen' in dit plan. Indieners verwijzen
daarbij naar een plan dat wel acceptabel is (zie bijlage bij zienswijze).
2. Het pad naast de woning van indiener wordt in het plan naar hen toe verlegd.
Hierdoor komt de zijgevel van de dichtstbijzijnde geplande woning te dicht op de
woning van indiener te staan. Indiener verzoekt ter compensatie de groenstrook
naast hun woning te willen aankopen, zodat hun privacy en uitzicht kan worden
behouden.
3. De woningbehoefte voor fase 2 is in het bestemmingsplan niet aangetoond.
4. Uit de toelichting van het bestemmingsplan blijkt dat er een overschot is aan
harde plancapaciteit en dat de woningbehoefte voor fase 2 vooralsnog niet is
aangetoond. Hierdoor kan er nog geen belangenafweging worden gemaakt tussen
het volkshuisvestelijke belang en het behoud van de te kappen bomen en het stuk
groen naast het perceel van cliënten. Bovendien weegt het behoud van het
dorpsbos volgens indieners zwaarder dan het volkshuisvestelijk belang.
5. Uit de toelichting blijkt dat de bomenkap wordt gecompenseerd door openbaar
groen. Indiener stelt dat de bomenkap niet wordt gecompenseerd en er te weinig
openbaar groen wordt aangelegd.
6. Uit de toelichting blijkt dat het plan voorziet in de woningbehoefte van Rutten
terwijl ook wordt vastgesteld dat de woningbehoefte voor fase 2 nog niet is
aangetoond. Dit is tegenstrijdig.
7. Uit de toelichting blijkt dat er een analyse is gemaakt ten aanzien van de
dorpsbossen waarin is verantwoord in hoeverre voorliggend bestemmingsplan
afbreuk doet aan de dorpsbossen. Indiener wil graag inzien op welke wijze dit is
verantwoord.
8. Indieners vinden dat ze onvoldoende mogelijkheid hebben gehad om mee te
denken over het plan. Ze zijn hierover enkel geïnformeerd.
Beoordeling/reactie zienswijze 3
De raad heeft de zienswijze beoordeeld en concludeert naar aanleiding daarvan het
volgende:
Ad 1: Verdwijnen groen
Een omwonende heeft op 29 juni 2016 aan de WGW 2.0 leden door middel van een 3D
tekenprogramma inbreidingsvoorstellen gepresenteerd. Deze ontwerpen sloten niet aan
bij de volgende zaken:
Woonbehoefte in Rutte;
- Het voorgestelde plan taste de dorpssingel aan en sloot daardoor niet aan bij het
dorps DNA.
- Exploitatiebegroting in verband met ontwikkeling van de multifunctionele
accommodatie Het Klavier in Rutten (MFA) en de aanschaf van De Stiepe door de
gemeente.
- Met een vermindering van het aantal woningen is het plan niet economisch
uitvoerbaar. De grond en daarmee de woningen zou veel te duur worden om de
gemaakte en te maken kosten (sloop, inrichting, openbaar gebied, etc.) te kunnen
dekken.
Ad 2: Aankopen groenstrook naast woning
De groenstrook is als openbaar groen belangrijk voor de beleving van het gebied.
Daarnaast heeft het een functie als afscheiding tussen de woningen en het pad naast de
woning. Daarom vindt de raad het niet wenselijk om deze strook te verkopen. De raad is

bereid om gezamenlijk met indiener te kijken naar de invulling van deze strook zodat er
meer scheiding is tussen de woning aan de Buitenom en de nieuwbouwontwikkeling.
Ad 3: Woningbehoefte fase 2 niet aangetoond
De woningen uit fase 2 worden met een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan
opgenomen. Hiervoor moet dus opnieuw een bestemmingsplanprocedure worden
doorlopen. In dit bestemmingsplan zal de woningbehoefte voor fase 2 moeten worden
aangetoond. De raad is hierdoor van mening dat dit voldoende geborgd is.
Ad 4: Belangenafweging volkshuisvestelijk belang en kappen van bomen
Voor de woningen uit fase 2 zal opnieuw een bestemmingsplanprocedure moeten worden
doorlopen. In dit bestemmingsplan zal de woningbehoefte voor fase 2 moeten worden
aangetoond. Bij de vaststelling van dit bestemmingsplan wordt gekeken of de
woningbehoefte voor fase 1 voldoende is. Er wordt daardoor een belangenafweging
gemaakt tussen het volkshuisvestelijk belang op dit moment voor fase 1 en het kappen
van de bomen.
Ad 5: Compensatie groen
In de toelichting van het bestemmingsplan (4.3.1.4) staat opgenomen dat het kappen
van de bomen is afgewogen tegen het volkshuisvestelijke belang. Het volkshuisvestelijke
belang weegt hierbij zwaarder dan het behoud van de te kappen bomen. Ter
compensatie van het kappen van bomen zal openbaar groen worden aangelegd. Uit
artikel 3.1 sub g van het bestemmingsplan blijkt dat de voor 'woongebied' aangewezen
gronden onder andere zijn bestemd voor groenvoorzieningen waaronder perken,
plantsoenen en speelvoorzieningen. De raad is van mening dat het plan hiermee
voldoende voorziet in openbaar groen.
Ad 6: Woningbehoefte Rutten
De woningen uit fase 2 worden met een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan
opgenomen. Hiervoor moet dus opnieuw een bestemmingsplanprocedure worden
doorlopen. Bij de uitwerking van deze wijzigingsbevoegdheid zal de woningbehoefte voor
fase 2 moeten worden aangetoond. De raad is hierdoor van mening dat dit voldoende
geborgd is.
Ad 7: Analyse dorpsbossen
De provincie heeft in haar vooroverlegreactie van 16 juli 2020 het volgende aangegeven:
"In het concept ontwerpbestemmingsplan ontbreekt de analyse ten aanzien van het
aspect van de dorpsbossen in relatie tot voorliggend plan. Onderzocht moet worden of
door dit project kwaliteit verdwijnt of dat afbreuk wordt gedaan aan de karakteristieken
van het wederopbouwlandschap en hierdoor waardevermindering op deze plek wordt
veroorzaakt."
In de toelichting (4.2.1.3) van het bestemmingsplan staat dat er voldoende bos overblijft
als afbakening van de dorpsrand. Daarnaast zal er openbaar groen worden aangelegd,
waarmee de bomenkap in beperkte mate wordt gecompenseerd. Daarmee wordt voldaan
aan de concept landschapsvisie van de provincie.
Aan de zuidzijde staat de voormalige basisschool. Hier was het dorpsbos bij aanleg al
minder breed. Deze breedte wordt nu doorgezet in noordelijke richting en sluit daarop
aan. Daarmee resteert nog een windsingel van ongeveer 20 meter. Deze is voldoende
robuust om als windsingel rond het dorp herkenbaar aanwezig te zijn als functioneel
onderdeel van het oorspronkelijke ontwerp.
De raad zal de motivering dat dit plan geen afbreuk doet aan de karakteristieken van het
wederopbouwlandschap en hierdoor waardevermindering op deze plek veroorzaakt beter
motiveren in de toelichting van het bestemmngsplan.

Ad 8: Onvoldoende inspraakmogelijkheden
Door gemeente en/of Vereniging Dorpsbelang Rutten en/of Werkgroep Wonen 2.0 zijn
omwonenden op verschillende momenten uitgenodigd om te spreken over de
woningbouwontwikkeling aan de Buitenom 87. Hieronder een kort overzicht van de
contactmomenten die er zijn geweest:

Datum
Juni 2013

Gebeurtenis
Dorpsontwikkelplan Rutten

9 februari 2016

Ontwikkelperspectief Rutten is in overleg
tussen dorp en gemeente door de
gemeenteraad vastgesteld. In dit
perspectief staan de verschillende locaties
voor woningbouw.

14 maart 2018

Algemene leden vergadering - Vereniging
Dorpsbelang Rutten met aankondiging dat
er meerdere inbreidingslocaties vrij en in
ontwikkeling komen voor woningbouw.

21 april 2018, 27 juni 2018 en 26 februari
2019

Werkgroep Wonen 2.0 heeft meerdere
inloopmiddagen over de
woonvisie/dorpsontwikkelingsplan van
Rutten en vrijkomende locaties
georganiseerd.

2 januari 2019

Nieuwjaarsreceptie met update over
woningbouwontwikkeling in Rutten.

12 januari 2019

Woonvisiemiddag voor alle
dorpsbewoners. Voor de woonwensen en
woonbehoefte van de 3 inbreidingslocaties
namelijk Buitenom 1 en 87, De Stiepe
locatie.

20 maart 2019

Algemene leden vergadering - Vereniging
Dorpsbelang Rutten met update over
woningbouwontwikkeling voor de drie
inbreidingslocaties.

11 juli 2019

Informatieavond
woningbouwontwikkelingen. Er was een
presentatie vanuit de gemeente over de
inbreidingslocaties met mogelijkheid om
inbreng te leveren. Aansluitend is in de
maandelijks uitgebrachte dorpskrant
'Rep&Roer' het bericht dat u contact op
kunt nemen met de heer N. van der Ende
bij vragen. In verschillende edities staat
dat u contact op kunt nemen met
mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl.

2 januari 2020

Nieuwjaarsreceptie met update over
woningbouwontwikkelingen in Rutten.

Maandelijks

Rep ŭ roer
Maandelijkse updates over
woningbouwontwikkelingen. Bij de
berichten is genoemd dat als u
geïnteresseerd bent in de
woningontwikkeling of een bouwkavel
wenst, u contact op kunt nemen met de
gemeente.

De raad is hierdoor van mening dat omwonenden voldoende mogelijkheid hebben gehad
om te spreken over de woningbouwontwikkelingen aan de Buitenom 87.
De raad zal de contactmomenten tussen de gemeente en/of Vereniging Dorpsbelang
Rutten en/of Werkgroep Wonen 2.0 opnemen in de toelichting van het bestemmingsplan.

Samenvatting zienswijze 4
De zienswijze kan naar het oordeel van de raad in redelijkheid als volgt puntsgewijs
worden samengevat:
1. Vanwege de massaliteit van het plan, de geringe afstand tot de percelen van
indieners, het verdwijnen van het uitzicht en het groen, de verkeersaantrekkende
werking en de parkeervraag die volgens indieners in strijd zal zijn met het
parapluplan parkeren vinden indieners het plan in strijd met een goede ruimtelijke
ordening (artikel 3.1 Wro).
2. De ruimtelijke effecten op de eigendommen en de leefomgeving van indieners is
door dit plan zodanig groot, dat er sprake is van strijd met het
evenredigheidsbeginsel van artikel 3:4 lid 2 Awb.
3. In het plan is onvoldoende aangetoond dat er sprake is van een goed woon- en
leefklimaat voor de te realiseren woningen. De woningen worden op enkele
meters afstand van gronden met de bestemming 'maatschappelijk' gesitueerd. Op
grond van de VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering heeft een kerk een
richtafstand van minimaal 30 meter gelet op het geluidsaspect. Hier is in de
toelichting (paragraaf 5.5) te makkelijk overheen gestapt.
4. Er is geen rekening gehouden met de maximale planologische mogelijkheden van
de omliggende gronden. Het plan is daarom in strijd met een goede ruimtelijke
ordening (artikel 3.1 Wro) en het motiveringsbeginsel (artikel 3:46 Awb).
5. De buurt heeft een alternatief plan ontwikkeld. Indiener verzoekt om het
alternatief in aanmerking te nemen en doet in dat kader beroep op de uitspraak
van de Afdeling van 17 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3362.
6. De gemeente Noordoostpolder, Dorpsbelang en Wonen 2.0 hebben nooit contact
opgenomen met de aanwonenden van de Buitenom waardoor indieners geen kans
hebben gehad om over dit plan mee te praten. Ondanks dat er informatieavonden
zijn geweest was niet iedereen hiervan op de hoogte.

Beoordeling/reactie zienswijze 4
De raad heeft de zienswijze beoordeeld en concludeert naar aanleiding daarvan het
volgende:
Ad 1: Plan is in strijd met een goede ruimtelijke ordening
De raad is van mening dat er door de bouwmogelijkheden die het plan mogelijk maakt en
de afstand van de nieuw te bouwen woningen tot de omliggende woningen geen grote
nadelige gevolgen voor omwonenden ontstaan.
In Nederland bestaat er geen 'recht' op een blijvend vrij uitzicht. In het geval indiener
meent schade te lijden als gevolg van het (ontwerp)bestemmingsplan, staat het hem vrij
om een verzoek in te dienen voor een tegemoetkoming in de gesteld geleden schade. Op
voorhand meent de raad echter dat het risico op schade dat het normaal maatschappelijk
risico overstijgt klein is.
In het plan is nog steeds de mogelijkheid voor openbaar groen. Dit blijkt uit artikel 3.1
sub e en g van het (ontwerp)bestemmingsplan.
In de toelichting van het (ontwerp)bestemmingsplan is bij het berekenen van de
verkeerstoename uitgegaan van de kerncijfers van de CROW-uitgave. Hieruit blijkt dat er
een dergelijke ontwikkeling gepaard gaat met 123 verkeersbewegingen per
weekdag(etmaal). De woningen worden op de Buitenom ontsloten. Deze weg heeft
voldoende capaciteit om de extra verkeersbewegingen veilig en snel af te wikkelen.

Uit artikel 3.2.1 van de regels blijkt dat een hoofdgebouw waarbij gelet op de omvang of
functie daarvan ruimte nodig is voor het parkeren of stallen van motorvoertuigen alleen
gebouwd mag worden, als uit de aanvraag om omgevingsvergunning blijkt dat voldoende
parkeer- of stallingsruimte wordt gerealiseerd. Bovendien geldt het
paraplubestemmingsplan parkeren ook op dit plangebied. In dit bestemmingsplan wordt
verwezen naar de Nota parkeernormen Noordoostpolder. Wanneer een
omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor de te bouwen woning zal aan de Nota
parkeernormen Noordoostpolder moeten worden getoetst. Op deze wijze is geborgd dat
er voldoende parkeerplekken zijn.
De raad is hierdoor van mening dat het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke
ordening.
Ad 2: Plan in strijd met het evenredigheidsbeginsel
Het evenredigheidsbeginsel kijkt naar de gevolgen van een besluit. De gevolgen van een
besluit mogen niet onevenredig zwaar zijn in vergelijking met het belang dat het besluit
dient. De raad is van mening dat de (nadelige) ruimtelijke effecten van dit besluit op
indieners niet onevenredig zwaar zijn in vergelijking met het belang van
volkshuisvesting. In het geval indiener meent schade te lijden als gevolg van het
(ontwerp)bestemmingsplan, staat het hem vrij om een verzoek in te dienen voor een
tegemoetkoming in de gesteld geleden schade. Op voorhand meent de raad echter dat
het risico op schade dat het normaal maatschappelijk risico overstijgt klein is.
Ad 3: Milieuzonering
In de toelichting van het bestemmingsplan wordt de VNG-uitgave 'Bedrijven en
Milieuzonering' toegepast om na te gaan of er voldoende afstand zit tussen de nieuw te
bouwen woningen (milieugevoelige functies) en de kerk (milieubelastende functie). In de
toelichting wordt van deze richtafstanden afgeweken.
Afwijken van de richtafstanden is onder bepaalde omstandigheden toegestaan. Er moet,
ondanks de afwijking, alsnog een goed woon- en leefklimaat worden gegarandeerd.
Daarnaast moet dit heel goed worden onderbouwd.
Dit gebied ligt in een gebied dat zich kenmerkt door de woonfunctie. Daarnaast komen er
voorzieningen voor die aan de woonfunctie gekoppeld zijn. Het gaat hierbij om een
school, een kerk en een cafetaria. Het gebied kan worden aangemerkt als een gemengd
gebied. Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging.
Voor de kerk geldt een richtafstand van 30 meter voor het aspect geluid. Omdat er
sprake is van een gemengd gebied, kan de richtafstand met één stap worden verminderd
tot 10 meter. De afstand van de gevel van het kerkgebouw tot het bouwvlak van de
woningen is ongeveer 6 meter. Hiermee wordt niet aan de richtafstand van 10 meter
voldaan. De raad is echter van mening dat er gemotiveerd van de richtafstand kan
worden afgeweken vanwege de volgende punten:
De afstand vanaf de gevel van het kerkgebouw waar het geluid wordt
geproduceerd tot aan het bouwvlak van de woningen is ca. 16 m uit. In dit
gebouw vindt het zingen inpandig plaats. Het bijgebouw tot het bouwvlak van de
woningen is ca. 6 m. Dit past inderdaad niet, maar hier vinden de activiteiten die
het meeste geluid produceren (bijv. zingen) niet plaats.
Geluidsemissies blijven beperkt tot een beperkt aantal momenten in de week.
Het is niet waarschijnlijk dat een andere activiteit die waarschijnlijk ook veel
geluid zou kunnen opleveren (bijvoorbeeld een school) zich vestigt op deze
locatie. Er wordt een multifunctionele accommodatie gerealiseerd ter vervanging
van verschillende verouderde maatschappelijke accommodaties. De bestaande
basisscholen verhuizen daarheen. Eventuele nieuwe scholen zullen daar ook heen
gaan. Ook buurthuizen etc. zullen zich naar alle waarschijnlijkheid daar vestigen.

De raad zal de afwijking van de richtafstanden beter motiveren in de toelichting van het
bestemmingsplan.
Ad 4: Maximale planologische mogelijkheden van omliggende gronden
De omliggende gronden hebben de bestemming 'wonen', 'bos', 'verkeer' en
'maatschappelijk'. Alleen de bestemming 'maatschappelijk' is een milieubelastende
functie. De overige bestemmingen hebben milieutechnisch gezien geen invloed op de
nieuw te bouwen woningen.
Ad 5: Alternatief plan
Een omwonende heeft op 29 juni 2016 aan de WGW 2.0 leden door middel van een 3D
tekenprogramma inbreidingsvoorstellen gepresenteerd. Deze ontwerpen sloten niet aan
bij de volgende zaken:
Woonbehoefte in Rutte;
- Het voorgestelde plan taste de dorpssingel aan en sloot daardoor niet aan bij het
dorps DNA.
- Exploitatiebegroting in verband met ontwikkeling van de multifunctioneel
accommodatie Het Klavier in Rutten (MFA) en de aanschaf van De Stiepe door de
gemeente.
- Met een vermindering van het aantal woningen is het plan niet economisch
uitvoerbaar. De grond en daarmee de woningen zou veel te duur worden om de
gemaakte en te maken kosten (sloop, inrichting, openbaar gebied, etc.) te kunnen
dekken.
Ad 6: Onvoldoende inspraakmogelijkheden
Door gemeente en/of Vereniging Dorpsbelang Rutten en/of Werkgroep Wonen 2.0 zijn
omwonenden op verschillende momenten uitgenodigd om te spreken over de
woningbouwontwikkeling aan de Buitenom 87. Hieronder een kort overzicht van de
contactmomenten die er zijn geweest:

Datum
Juni 2013

Gebeurtenis
Dorpsontwikkelplan Rutten

9 februari 2016

Ontwikkelperspectief Rutten is in overleg
tussen dorp en gemeente door de
gemeenteraad vastgesteld. In dit
perspectief staan de verschillende locaties
voor woningbouw.

14 maart 2018

Algemene leden vergadering - Vereniging
Dorpsbelang Rutten met aankondiging dat
er meerdere inbreidingslocaties vrij en in
ontwikkeling komen voor woningbouw.

21 april 2018, 27 juni 2018 en 26 februari
2019

Werkgroep Wonen 2.0 heeft meerdere
inloopmiddagen over de
woonvisie/dorpsontwikkelingsplan van
Rutten en vrijkomende locaties
georganiseerd.

2 januari 2019

Nieuwjaarsreceptie met update over
woningbouwontwikkeling in Rutten.

12 januari 2019

Woonvisiemiddag voor alle
dorpsbewoners. Voor de woonwensen en

woonbehoefte van de 3 inbreidingslocaties
namelijk Buitenom 1 en 87, De Stiepe
locatie.
20 maart 2019

Algemene leden vergadering - Vereniging
Dorpsbelang Rutten met update over
woningbouwontwikkeling voor de drie
inbreidingslocaties.

11 juli 2019

Informatieavond
woningbouwontwikkelingen. Er was een
presentatie vanuit de gemeente over de
inbreidingslocaties met mogelijkheid om
inbreng te leveren. Aansluitend is in de
maandelijks uitgebrachte dorpskrant
'Rep&Roer' het bericht dat u contact op
kunt nemen met de heer N. van der Ende
bij vragen. In verschillende edities staat
dat u contact op kunt nemen met
miinbouwkavel@noordoostpolder.nl.

2 januari 2020

Nieuwjaarsreceptie met update over
woningbouwontwikkelingen in Rutten.

Maandelijks

Rep ŭ roer
Maandelijkse updates over
woningbouwontwikkelingen. Bij de
berichten is genoemd dat als u
geïnteresseerd bent in de
woningontwikkeling of een bouwkavel
wenst, u contact op kunt nemen met de
gemeente.

De raad is hierdoor van mening dat omwonenden voldoende mogelijkheid hebben gehad
om te spreken over de woningbouwontwikkelingen aan de Buitenom 87.
De raad zal de contactmomenten tussen de gemeente en/of Vereniging Dorpsbelang
Rutten en/of Werkgroep Wonen 2.0 opnemen in de toelichting van het bestemmingsplan.

Conclusie
De zienswijzen vormen geen aanleiding om het plan aan te passen of niet vast te stellen.
De motivering van het plan wordt naar aanleiding van de zienswijzen op de volgende
punten aangepast ten aanzien van het ontwerp:
-

-

-

Verkeersgeneratie (3.3.2.2): De raad zal de motivering over de
verkeersbewegingen die het plan veroorzaakt beter motiveren in de toelichting
van het bestemmingsplan.
Toetsing van het initiatief aan de Omgevingsvisie Flevoland (4.2.1.3): De raad zal
de motivering dat dit plan geen afbreuk doet aan de karakteristieken van het
wederopbouwlandschap en hierdoor waardevermindering op deze plek
veroorzaakt beter motiveren in de toelichting van het bestemmngsplan.
Milieuzonering (5.5): De raad zal de afwijking van de richtafstanden beter
motiveren in de toelichting van het bestemmingsplan.
Inspraak (9.2): De raad zal de contactmomenten tussen de gemeente en/of
Vereniging Dorpsbelang Rutten en/of Werkgroep Wonen 2.0 opnemen in de
toelichting van het bestemmingsplan.

