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Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding
In het westelijke deel van het centrumgebied van Emmeloord, aan De Deel, heeft de initiatiefnemer het 
voornemen om een nieuw woongebouw te realiseren ter vervanging van een verouderd kantoorgebouw. 
In de plint van het gebouw worden commerciële ruimtes mogelijk gemaakt, ter vestiging van kantoren. 
Verder wordt onder het pand een parkeergarage gerealiseerd. Voor dit project is een bouwplan 
uitgewerkt. Deze ontwikkeling is echter niet mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan (zie 
paragraaf 1.3).

De gemeente Noordoostpolder wil in principe meewerken aan het project. Om de ontwikkeling 
juridisch-planologisch mogelijk te maken, wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Bij deze 
aanvraag moet worden onderbouwd dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De 
voorliggende onderbouwi ng voorziet daarin.

1.2 Ligging projectgebied
Het projectgebied betreft het perceel De Deel 22, ten westen van het centrumgebied van Emmeloord. Het 
perceel ligt ten noorden van de parkeerplaats aan De Deel en ten zuiden van de Koningin Julianastraat. 
De ligging van het projectgebied is weergegeven in figuur 1.1.

Figuur 1.1. Ligging projectgebied (zie rode markering). Bron: Google Maps
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1.3 Planologische regeling
Het projectgebied is juridisch-planologisch geregeld in het bestemmingsplan Emmeloord, de Deel - 
Stadshart, dat is vastgesteld op 28 maart 2013. Het projectgebied heeft hierin grotendeels de 
bestemming 'Verkeer' met de functieaanduiding 'parkeerterrein'.

Binnen de bestemming 'Verkeer' zijn de gronden bestemd voor wegen en straten, voet- en rijwielpaden 
en ter plaatse van de functieaanduiding 'parkeerterrein' is een parkeerterrein toegestaan. 
Ondergeschikt zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde, andere-werken, terreinen, watergangen en 
waterhuishoudkundige voorzieningen, groen- en speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, 
parkeervoorzieningen en kabels en leidingen toegestaan. Binnen de bestemming mogen geen gebouwen 
worden gebouwd.

Figuur 1.2 Bestemmingsplan ^Emmeloord, de Deel - Stadshart. Bron: Ruimtelijke Plannen.

Paraplubestemmingsplan parkeren
Voor de gehele gemeente Noordoostpolder is op 8 juli 2019 een paraplubestemmingsplan vastgesteld. 
In dit parapluplan is een parkeerregeling opgenomen waarin het parkeerbeleid van de gemeente 
Noordoostpolder wordt geregeld. De parkeerregeling is ook van toepassing op het projectgebied. In de 
parkeerregeling wordt verwezen naar de Nota Parkeernormen Noordoostpolder 2016. Hierin zijn zowel
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parkeernormen voor motorvoertuigen als fietsen opgenomen. De fietsparkeernormen zijn overigens 
niet bedoeld voor het centrumgebied, vanwege de grote menging van functies. De nota wijst hier op de 
behoefte aan maatwerk. Daarom is binnen het plan per appartementencomplex een 
gemeenschappelijke fietsenberging opgenomen. Hierover is meer terug te vinden in het 
stedenbouwkundig plan, op de pagina's 30 en 31. Wat betreft de parkeerregeling van motorvoertuigen 
is een uitgebreide analyse uitgevoerd. De gevolgen van de voorgenomen ontwikkeling voor de 
parkeerbalans in het centrum zijn verder uitgewerkt in paragraaf 2.4.

1.4 Strijdigheid met geldende bestemmingsplan
Met dit project wordt een gebouw bestaande uit vijf bouwlagen mogelijk gemaakt. Het gebouw krijgt 
een maximale bouwhoogte van 14,5 meter. In het huidige bestemmingsplan zijn ter plaatse van de 
verkeersbestemming geen gebouwen toegestaan, en daarmee ook geen woningen en kantoren. Ter 
plaatse van de centrumbestemming zijn deze functies wel toegestaan, maar geldt een maximale 
bouwhoogte van 10 meter.

De voorgenomen functies passen niet in de huidige regeling van het bestemmingsplan en zijn dus 
strijdig. Evenmin past de voorziene bouwmassa, omdat de voorgenomen bouwhoogte, de toegestane 
maximale bouwhoogte overschrijdt. In paragraaf 2.2 is een dwarsdoorsnede opgenomen die aantoond 
dat de bouwhoogte circa 14 meter wordt. Binnen de geldende verkeersbestemming is überhaupt geen 
gebouw toegestaan.

1.5 Procedure keuze
Voor de aanvraag moet gebruik worden gemaakt van de uitgebreide Wabo procedure. De 
omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening kan worden 
verleend op basis van artikel 2.12, eerste lid onder 3° van de Wabo. Voor de omgevingsvergunning 
geldt in dit geval de uitgebreide procedure. Dit betekent dat de vergunning in principe binnen 26 weken 
verleend wordt. Hiervoor moet wel gemotiveerd worden dat vanuit een goede ruimtelijke ordening 
medewerking kan worden verleend. Voor de ruimtelijke afweging hiervan is deze ruimtelijke 
onderbouwing opgesteld.

1.6 Leeswijzer
Na dit hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving van het project gegeven. Daarbij wordt 
ingegaan op de bestaande situatie, de gewenste ontwikkeling en op de hiervoor opgestelde 
randvoorwaarden. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van het relevante beleidskader, waarna in 
hoofdstuk 4 een toetsing aan de omgevingsaspecten volgt. Hoofdstuk 5 gaat in op de uitvoerbaarheid 
van het project, waarbij aandacht wordt besteed aan de maatschappelijke en economische 
uitvoerbaarheid. Ten slotte, volgt in hoofdstuk 6 een afweging en conclusie.
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Hoofdstuk 2 Beschrijving van het project

2.1 Huidige situatie
Het projectgebied ligt in het westelijke deel van het centrumgebied van Emmeloord. Het centrumgebied 
en de aangrenzende gronden zijn volop in (her)ontwikkeling. Binnen het projectgebied is in de huidige 
situatie een bedrijfsverzamelgebouw aanwezig. Het gebouw bestaat uit drie bouwlagen en is in een 
T-vorm geplaatst. Dit gebouw wordt gesloopt ten behoeve van de gewenste ontwikkeling. Direct rondom 
het gebouw zijn tevens enkele bomen aanwezig, waarvan een aantal gekapt zullen worden ten behoeve 
van de ontwikkeling.

Ten zuiden van het projectgebied is een groot verhard parkeerterrein aanwezig. Ten noorden van het 
projecetgebied ligt een groenvoorziening, waarachter de Koningin Julianastraat loopt. Aan deze straat 
zijn woningen gevestigd. Zowel ten oosten als ten westen staan woongebouwen. In het woongebouw ten 
oosten van het projectgebied is tevens een horecavoorziening gevestigd. Beide gebouwen bestaan uit 3 
tot 4 bouwlagen.

Figuur 2.1 geeft een weergave van de ligging van het projectgebied weer. In figuur 2.2 is een 
vooraanzicht van het projectgebied weergegeven.

Figuur 2.1. Weergave projectgebied vanuit de lucht. Bron: Google Maps
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Figuur 2.2. Weergave huidige situatie projectgebied vanaf de zuidwestzijde. Bron: Google Streetview

2.2 Beschrijving initiatief
Aan De Deel 22 wordt de bestaande bebouwing gesloopt en wordt het pand 'RonDeel' gerealiseerd. Het 
gebouw bevat 211 m2 kantoorruimte, 19 appartementen met alle bijbehorende bergruimten en een 
stallingsgarage. Deze laatste wordt onder gebracht op twee niveaus onder het gebouw, zodat de 
functies die direct aansluiten op De Deel geheel op straatniveau liggen. Door het half verdiepen van het 
achterste gedeelte is natuurlijke ventilatie mogelijk waar het gebouw net als de buurpanden boven het 
geplooide landschap aan het park zweeft.

Aan de voorzijde van het gebouw aan De Deel liggen over de volle breedte open puien met de 
bedrijfsfuncties met aansluitend aan de rechterzijde de inrit naar de parkeergarage en aan de 
linkerzijde de ingang van de woningen. In de parkeergarage worden 19 parkeerplaatsen en 19 
bergingen gerealiseerd. Op de begane grond komen 3 appartementen met inpandige terrassen aan het 
park, die in combinatie met de kantoorruimte kunnen worden betrokken. Op de twee bouwlagen 
hierboven worden ieder zes ruime appartementen gerealiseerd en op de bovenste bouwlaag komen vier 
royale appartementen.

In figuur 2.3 is op een luchtfoto weergegeven waar het voorgenomen gebouw wordt gerealiseerd. In 
figuur 2.4 is middels een situatie tekening de nieuwe inrichting van het plangebied en de directe 
omgeving weergegeven. In figuur 2.5 zijn impressies van het voorgenomen gebouw weergegeven. Tot 
slot is in figuur 2.6 een dwarsdoorsnede van het gebouw weergegeven, waarop ook de bouwhoogtes 
staan.
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Figuur 2.2. Situering van het nieuwe gebouw

Figuur 2.4.

j" 'ļ

Situatietekening van de voorgenomen situatie
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Figuur 2.5. 
Architecten.

Impressies van het voorgenomen gebouw in het projectgebied. Bron: 19 Het Atelier
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A telier Architecten.

2.3 Ruimtelijke inpassing aan de hand van Centrumplan Emmeloord

behoeve van de herontwikkeling van het centrum van Emmeloord is het centrumplan Emmeloord 
vastgesteld. Dit centrumplan bestaan uit drie onderdelen: een stedenbouwkundig plan, een 
beeldkwaliteitsplan en een uitwerkingsagenda. Voor de ruimtelijke inpassing van het voornemen zijn 
het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan van belang. Deze worden in deze paragraaf 
behandeld. De uitwerkingsagenda wordt nader getoetst in het gemeentelijk beleid in paragraaf 3.3.

Stedenbouwkundig plan
Voor de herontwikkeling van het centrum van Emmeloord is een stedebouwkundig ontwerp ontworpen 
op basis van de volgende ruimtelijke principes:
1. maak het centrum compact;
2. hecht het centrum aan de omgeving;
3. maak sterke, contrasterende koppen';
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4. zorg voor dooradering van het centrum met winkelstraten;
5. plaat voorkanten tegenover voorkanten;
6. grote winkels inpakken;
7. parkeerplaatsen geleden en vergroenen;
8. sfeervolle openbare ruimte maken.

Het plangebied valt conform het stedenbouwkundig plan binnen het deelgebied 'Kop West'. Voor dit 
deelgebied zijn doorsneden van de voorgenomen indelingen opgenomen, waarbij voor De Deel de 
doorsnede uit figuur 2.5 is opgenomen. In het stedenbouwkundig plan wordt uitgegaan van een gebouw 
bestaande uit drie bouwlagen, waarin wonen en werken is toegestaan. De omgeving rondom het 
gebouw wordt voorzien als parkachtige omgeving.

Figuur 2.5. Dwarsdoorsnede De Deel uit het Stedenbouwkundig plan

Het gebouw wordt overeenkomstig met de stedenbouwkundig plan ontwikkeld in een parkachtige 
omgeving. Het voorgenomen gebouw zal echter, in tegenstelling tot wat in het stedenbouwkundige plan 
is opgenomen, bestaan uit vier bovengrondse bouwlagen. Deze verhoging in het plangebied past echter 
goed in de omgeving, omdat het een verspringende, glooiende variatie aan bouwhoogtes geeft aan de 
noordzijde van het parkeerterrein. Dit past bij de parkachtige omgeving. Wat betreft functies wordt 
aangesloten bij het stedenbouwkundige plan, die op deze locatie een combinatie van wonen en werken 
voorziet.

Beeldkwaliteitsplan
Een belangrijk uitgangspunt voor de invulling van het projectgebied is het realiseren van een goede 
beeldkwaliteit die past in de omgeving. Voor het centrumgebied is in 2017 een stedenbouwkundig- en 
een beeldkwaliteitsplan 'Centrumplan Emmeloord Beeldkwaliteitsplan' opgesteld. Het projectgebied 
valt onder 'Kop West - Bebouwing in het groen'. De Deel wordt naast het busstation en de 
parkeerplaatsen ook een plein voor horeca met terrassen. Het plein moet een levendige rand van het 
centrum worden. In dit gebied worden in de groene ruimte, gebouwen voor werken, wonen en horeca 
toegevoegd. Een belangrijke voorwaarde voor de bouwblokken is dat ze alzijdig zijn, achterkanten 
bestaan niet. Een ander aspect is de wijze waarop het landschap geplooid wordt om direct zicht op de 
half verdiepte parkeergarage zoveel mogelijk te voorkomen. Voor de architectuur wordt gerefereerd aan 
de oorspronkelijke bebouwing. Deze bebouwing is voorzien van staal, glas en stucwerk of baksteen.
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Het gebouw sluit goed aan bij de voorwaarde uit het beeldkwaliteitsplan. Het gebouw is voorzien van 
glas in combinatie met staal en baksteen. Hierdoor ontstaat de gewenste verbinding met de bestaande 
bebouwing in de omgeving. Om alle functies op de begane grond te bereiken worden de gronden 
rondom geplooid aangelegd. Er is een gebouw ontstaan, in het groen, zonder achterkant. 
Geconcludeerd wordt dat er sprake is van een goede stedenbouwkundige inpassing die overeenkomt 
met het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan en daarmee passend is in de omgeving.

Functionele inpassing
Het projectgebied is in het stedenbouwkundig plan opgenomen als een woon/werk en horecalocatie. In 
de plint van het gebouw komen mogelijkheden voor bedrijven in de vorm van kantoren, met daarboven 
appartementen. De beoogde functies komen dan ook overeen met de beoogde functies uit het 
stedenbouwkundig plan en passen daarmee in de omgeving.

2.4 Parkeren en ontsluiting
Parkeren
Een belangrijk aspect voor ruimtelijke ontwikkelingen in bestaand stedelijk gebied is de verwerking en 
afhandeling van de parkeerbehoefte. Het betreft een parkeerbehoefte voor meerdere doelgroepen, 
namelijk bewoners van de appartementen en werknemers van de kantoorlocatie. De gemeente 
Noordoostpolder gaat uit van de parkeernormen die zijn vastgelegd in de Nota Parkeernormen 
Noordoostpolder 2016.

Voor het middensegment koop geldt in het centrum van Emmeloord volgens de Nota Parkeernormen 
Noordoostpolder 2016 een parkeernorm van 1,4 parkeerplaatsen per woning, waarvan 0,3 is 
gereserveerd voor bezoekers. Op basis daarvan dient bij 19 appartementen minimaal in 27 
parkeerplaatsen te worden voorzien (19 x 1,4 = 26,6). Onder het gebouw komt een parkeergarage waar 
19 parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Deze 19 parkeerplaatsen zijn bedoeld voor de bewoners van 
de 19 appartementen. Gezien de oppervlakte van het gebouw en de kelder, en de noodzaak om ook 
bergingen ondergronds te realiseren, kan de parkeergarage niet meer ruimte bieden dan 19 
parkeerplaatsen. Voor de woningen zijn in de openbare ruimte nog 8 parkeerplaatsen nodig.

In de commerciële plint komt 211 m2 aan kantoorruimte. Volgens de Nota Parkeernormen 
Noordoostpolder 2016 hebben kantoren (zonder balie functie) een parkeernorm van 1,6 
parkeerplaatsen per 100 m2. Dus voor de kantoren in het gebouw zijn minimaal 4 parkeerplaatsen 
nodig (2,11 x 1,6 = 3,376). Voor deze parkeerplaatsen geldt dat deze worden voorzien in de openbare 
ruimte rondom het gebouw omdat de parkeergarage hiervoor geen ruimte kan bieden.

Voor het projectgebied ligt de grote parkeerplaats De Deel. Voor dit parkeerterrein heeft in 2017 een 
parkeeronderzoek plaatsgevonden. In dit onderzoek is onderzocht hoe de parkeerdruk is voor het 
centrumgebied van Emmeloord in de huidige situatie en wanneer het volledige centrumplan voor 
Emmeloord wordt ontwikkeld. De voorgenomen ontwikkeling valt binnen dit centrumplan.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat in de huidige situatie op elk moment van de week ruim 
voldoende parkeercapaciteit in het centrum van Emmeloord is. Uitgaande van de in deze rapportage 
gehanteerde uitgangspunten, is ook na realisatie van het centrumprogramma eveneens op elke moment 
van de week voldoende parkeercapaciteit in het centrum van Emmeloord aanwezig.

Dit parkeerterrein heeft daarom voldoende capaciteit om de 12 parkeerplaatsen in de openbare ruimte 
op te vangen.

Tevens is in 2017 een parkeeronderzoek uitgevoerd (bijlage 1), waarin is onderzocht hoeveel 
parkeerplaatsen er in de openbare ruimte in het centrum van Emmeloord nodig zijn. In het
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parkeeronderzoek voor het hele centrum is aangegeven op welke wijze het parkeren van deze locatie 
ingepast wordt (parkeren op eigen terrein, parkeren in openbaar gebied). De invulling is conform deze 
wijze ingevuld. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat in de huidige situatie op elk moment van 
de week ruim voldoende parkeercapaciteit in het centrum van Emmeloord. Uitgaande van de in deze 
rapportage gehanteerde uitgangspunten, is ook na toevoeging van het programma eveneens op elke 
moment van de week voldoende parkeercapaciteit in het centrum van Emmeloord aanwezig.

Verkeer
De Deel is de ontsluitingsweg naar het projectgebied. Deze weg is de toegangsweg richting het 
centrumgebied van Emmeloord en het naastgelegen parkeerterrein. De in- en uitrit van de 
parkeerkelder wordt eveneens op deze weg ontsloten. De Deel wordt ten zuiden van het projectgebied 
ontsloten op de Korte- en Lange Dreef. Ten westen van het projectgebied gaat De Deel over op de Onder 
de Toren Weg. Deze wegen zijn berekend op de capaciteit van het parkeerterrein op De Deel. Zoals 
hiervoor beschreven past dit plan binnen de capaciteit van dit parkeerterrein. Deze wegen hebben dus 
voldoende capaciteit voor de ontwikkeling.

De deel is een weg bedoeld voor bestemmingsverkeer richting het naastgelegen parkeerterrein. Het is 
geen doorgaande hoofdroute. Voor De Deel geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur.
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Hoofdstuk 3 Beleidskader

De ontwikkeling van het project moet passen in de geldende beleidskaders van respectievelijk het Rijk, 
de provincie en de gemeente. Uit dit beleidskader kunnen uitgangspunten voortvloeien waarmee in dit 
project rekening gehouden moet worden. Naast dit beleid is ook sprake van Europese regelgeving die 
doorwerkt in het project. Deze regelgeving komt aan de orde bij de omgevingsaspecten in het volgende 
hoofdstuk.

3.1 Rijksbeleid
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 door de minister vastgesteld. 
Met de SVIR zet het kabinet het roer om in het nationale ruimtelijke beleid. Om de 
verantwoordelijkheden daar te leggen waar ze het beste passen, draagt het Rijk de ruimtelijke ordening 
over aan de provincies en gemeenten. Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op 
slechts 14 nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten 
boeken. Buiten deze 14 belangen hebben decentrale overheden beleidsruimte voor het faciliteren van 
ontwikkelingen.

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt regels omtrent de 14 aangewezen 
nationale belangen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

Dit project raakt geen rijksbelangen zoals deze genoemd zijn in het Barro.

Ladder voor duurzame verstedelijking
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is 'de ladder voor duurzame verstedelijking' 
geïntroduceerd. De ladder is per 1 oktober 2012 ook als procesvereiste opgenomen in het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro). In 2017 is de Ladder herzien. In de Ladder voor duurzame verstedelijking is 
opgenomen dat de toelichting van een bestemmingsplan of in een ruimtelijke onderbouwing behorend 
bij een vergunningsaanvraag dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, een beschrijving 
bevat van de behoefte aan de voorgenomen stedelijke ontwikkeling. Indien blijkt dat de stedelijke 
ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan worden voorzien, bevat de toelichting of 
onderbouwing een motivering daarvan en een beschrijving van de mogelijkheid om in die behoefte te 
voorzien op de gekozen locatie buiten het bestaand stedelijk gebied.

Voor de behoefte van de commerciële ruimten wordt verwezen naar de uitwerkingsagenda en de 
marktruimteverkenning van het centrumplan van Emmeloord. Hierin is opgenomen dat in aanvulling op 
het huidige aanbod, er een markruimtepotentie is van circa 250 m2 aan aanvullende dienstverlenende 
bedrijvigheid.

Het projectgebied ligt binnen bestaand stedelijk gebied. De beoogde ontwikkeling betreft de 
ontwikkeling van 19 appartementen en 211 m2 aan kantoorruimte. Deze ontwikkeling past binnen het 
recente centrumplan van Emmeloord. De nut en noodzaak van de ontwikkeling zal aangetoond moeten
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worden.

Behoefte appartementen
De beoogde ontwikkeling maakt 19 appartementen mogelijk. Uit de structuurvisie en Woonvisie 
Noordoostpolder 2020 'Kansen grijpen' van de gemeente Noordoostpolder blijkt dat de gemeente 
voornamelijk inzet op inbreidings- en functieveranderingslocaties. In de Woonvisie Noordoostpolder 
2020 'Kansen grijpen' wordt geconcludeerd dat er nog programmaruimte is voor circa 1.000 woningen 
is in de komende 10 jaar. Dit komt neer op 100 woningen per jaar.p

Ook in het Centrumplan Emmeloord dat in 2017 is opgesteld blijkt dat destijds de totale behoefte aan 
extra woningen in en nabij het centrum tot 2025 wordt geraamd op 10 tot 15 woningen per jaar. In het 
Centrumplan komt ook naar voren dat in de gemeente Noordoostpolder behoefte is aan 
hoogwaardigere woningen en aan een gevarieerd aanbod woningtypen en woonmilieus. Door het 
vernieuwen, verbeteren en transformeren van bestaande woningen en ander vastgoed kan die kwaliteit 
gerealiseerd worden.

Met de beoogde ontwikkeling van 19 appartementen voor verschillende doelgroepen wordt voorzien in 
zowel een kwantitatieve als kwalitatieve behoefte. Met het project in het centrum van Emmeloord wordt 
aangesloten bij het gemeentelijk beleid waarin ingezet wordt op inbreidingslocaties. De beoogde 
ontwikkeling vindt namelijk plaats in het bestaand stedelijk gebied, waarbij een oud 
bedrijfsverzamelgebouw wordt vervangen door een multifunctioneel gebouw met drie bewoonbare 
bouwlagen. Daarmee draagt de ontwikkeling bij aan het verlevendigen van het centrumgebied.

Behoefte commerciële ruimte
Met de beoogde ontwikkeling wordt tevens circa 211 m2 aan commerciële ruimte op de begane grond 
gerealiseerd, die gebruikt kunnen worden voor verschillende soorten bedrijvigheid. De projectlocatie is 
opgenomen in het Centrumplan Emmeloord als locatie voor wonen en werken. Met het centrumplan, 
waar de beoogde ontwikkeling deel van uitmaakt wordt een bijdrage geleverd aan de aantrekkelijkheid 
van het centrumgebied.

Geconcludeerd kan worden dat met de beoogde ontwikkeling sprake is van duurzaam ruimtegebruik.

3.2 Provinciaal beleid
Omgevingsprogramma Provincie Flevoland
In 2017 hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie FlevolandStraks vastgesteld (zie volgende 
paragraaf). Hierin is in hoofdlijnen de strategische visie op de toekomst van Flevoland weergegeven. 
Deze eerste versie van het Omgevingsprogramma Flevoland is vastgesteld door Provinciale Staten van 
Flevoland op 27 februari 2019. In deze versie is er voor gekozen al het bestaande beleid voor de 
ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming of het behoud van de fysieke leefomgeving te 
bundelen in één programma dat digitaal beschikbaar is. Op deze wijze zijn de provinciale 
beleidskeuzes compact beschreven en is de samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen het 
beste gewaarborgd.

Stedelijk gebied
Het verstedelijkingsbeleid is gericht op de ontwikkeling van vitale steden en dorpen. Het beleid maakt 
behoud en versterking van de kwaliteit van de fysieke omgeving mogelijk. Het gaat hierbij om efficiënt 
ruimtegebruik, kwaliteitsverbetering en herstructurering van het stedelijk gebied en versterking van het 
draagvlak voor voorzieningen. Deze doelen worden gediend door de stedelijke ontwikkeling van de 
kernen te bundelen. Nieuwe bebouwing wordt geconcentreerd in of aansluitend aan het bestaande 
bebouwde gebied. Dit ondersteunt de optimale benutting van infrastructuur en centrumvorming 
rondom belangrijke vervoerknooppunten.
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Wonen
In de afgelopen decennia is in Flevoland onvoldoende gedifferentieerd gebouwd. De nadruk lag op 
ruime eengezinswoningen. Hoewel Flevoland een opvangtaak voor andere delen van Nederland 
behoudt, komt de woningbehoefte van de huidige inwoners steeds nadrukkelijker op de voorgrond te 
staan. Hierbij moet rekening worden gehouden met de specifieke behoeften van ouderen, 
alleenstaanden en starters, omdat de bestaande woningvoorraad daar onvoldoende aan tegemoet 
komt.

De voorgenomen ontwikkeling past binnen het omgevingsprogramma. De ontwikkeling is onderdeel van 
de herstructurering van het centrum van Emmeloord. Door deze herstructurering wordt het 
centrumgebied van Emmeloord versterkt. Op het gebied van wonen worden met dit project 19 
appartementen gerealiseerd voor de specifieke behoeften van ouderen, alleenstaanden en starters. Dit 
sluit naadloos aan op het woonbeleid. Daarnaast passen de commerciële ruimtes die in de plint van 
het gebouw worden gerealiseerd binnen het locatiebeleid van de provincie.

Omgevingsvisie Flevoland - FlevolandStraks
De Omgevingsvisie FlevolandStraks (vastgesteld op 8 november 2017) geeft de visie van de provincie 
Flevoland op de toekomst van dit gebied. De visie gaat over de periode tot 2030 en verder. Het geeft aan 
welke kansen en opgaven er voor Flevoland liggen en welke ambities we hebben voor de toekomst.

Vanuit de omgevingsvisie worden er drie kernopgaven beschreven:
* Het Verhaal van Flevoland (fysieke omgeving).
* Kra chtige Sa menl evi ng (sociaal -economische omgevi ng).
* Ruimte voor Initiatief (bestuurlijke omgeving).

Deze opgaven vormen de kern voor alle ontwikkelingen waar de provincie Flevoland bij betrokken is. In 
de strategische opgaven staan de belangrijkste vraagstukken en ambities voor de toekomst beschreven. 
Het gaat om de volgende opgaven:
* Duurzame Energie.
* Regionale Kracht.
» Circulaire Economie.
» Landbouw: Meerdere Smaken.

Flevoland biedt in 2030 en verder ruimte voor duurzame ontwikkelingen met oog voor fysieke, sociale 
en economische aspecten. Met de voorgenomen ontwikkeling vindt een fysieke ontwikkeling die een 
duurzaam toekomstperspectief biedt voor het centrumgebied. Dat heeft ook weer een positief effect 
voor de regionale kracht van Emmeloord. Het project sluit aan op de omgevingsvisie.

RO-Visie Werklocaties
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 28 juni 2016 de RO-visie Werklocaties Flevoland 
vastgesteld. Het doel van de visie is om te komen tot zorgvuldig ruimtegebruik van werklocaties zodat 
het aanbod passend is bij de behoefte en regionaal is afgestemd. Het maatschappelijk effect dat de 
provincie daarmee wil bereiken is slim en zuinig ruimtegebruik.

In de RO-visie werklocaties worden twee verschillende concepten van werklocaties voor het stedelijk 
gebied onderscheiden; formele en informele werklocaties. Een formele werklocatie heeft een omvang 
van minimaal 1 ha bruto en is een scherp afgebakend gebied. Een informele werklocatie is een locatie 
waar bedrijven en werkvormen zich kunnen vestigen die vallen volgens de VNG-brochure onder de 
milieucategorie 1, 2 en 3.1, waarbij sprake is van een zekere en ruimtelijk herkenbare menging met 
andere functies. Het projectgebied valt in informele werklocaties.

Visie op de veranderopgaven
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Provincie Flevoland wil met deze visie geen toekomstige blauwdruk geven. De provincie wil wel richting 
geven aan de ontwikkeling van werklocaties in een nieuwe realiteit. Doelstelling van deze visie is om te 
komen tot zorgvuldig ruimtegebruik van werklocaties zodat het aanbod passend is bij de behoefte en 
regionaal is afgestemd. De ladder voor duurzame verstedelijking staat hierin centraal.

De beoogde ontwikkeling past in de RO-Visie Werklocaties. In paragraaf 3.1 is de beoogde ontwikkeling 
getoetst aan de ladder van duurzame verstedelijking. Uit deze paragraaf blijkt dat de beoogde 
ontwikkeling voldoet aan de Ladder voor duurzame verstedelijking. Daarnaast ligt het projectgebied in 
het centrumgebied van Emmeloord. Waarmee het project past binnen de Focus van de provincie.

3.3 Gemeentelijk beleid
Structuurvisie Noordoostpolder 2025
In de Structuurvisie 2025, die is vastgesteld op 9 december 2013, wordt de visie van de gemeente 
Noordoostpolder op de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van de Noordoostpolder 
geschetst.

In de structuurvisie streeft de gemeente naar een aantrekkelijke en uitnodigende fysieke 
woonomgeving. Er wordt ingezet op afwisselend woningaanbod en bijzondere woonmilieus. Inbreiding 
in de kernen gaat voor uitbreiding van de kernen in het landelijk gebied (vernieuwing van binnenuit). 
De gemeente kiest voor effect rijke maatregelen voor de bestaande bebouwde omgeving waarop invloed 
valt uit te oefenen.

In dit project wordt in het centrumgebied van Emmeloord 19 appartementen met op de begane grond 
commerciële ruimte gerealiseerd. Hiermee wordt een verouderd bedrijfsverzamelgebouw in het 
centrum van Emmeloord herontwikkeld, waarbij woningaanbod voor verschillende doelgroepen wordt 
toegevoegd. Daarnaast is sprake van een inbreidingslocatie nabij het centrum van Emmeloord. 
Hiermee past de ontwikkeling binnen het beleid van de Structuurvisie.

Woonvisie Noordoostpolder 2020 'Kansen grijpen'
De gemeente Noordoostpolder heeft in 2020 een nieuwe woonvisie opgesteld. De vorige woonvisie werd 
opgesteld ten tijde van crisis. Inmiddels is er meer ruimte om ambities te formuleren. Het gaat er niet 
alleen meer om om de gemeente aantrekkelijk te houden, maar juist ook om deze aantrekkelijker te 
maken.

Uitgangspunt van de programmering in deze woonvisie is de laatste bevolkingsprognose van de 
gemeente. Tegelijk is het beeld dat de groei hoger uit zou kunnen vallen en de ambitie van de gemeente 
is om aan die grotere behoefte te voldoen. Dat betekent dat er een flexibele programmering is, waarbij 
een jaarlijkse bijstelling van prognose en planning nodig is. Op basis van de bevolkingsprognose is in 
de komende 10 jaar een toevoeging van 1.000 woningen mogelijk. Daarbij is het overschrijden van de 
gemiddelde jaarprogrammering van 100 woningen in de eerste jaren geen probleem.

De gemeente ziet nieuwbouwlocaties als een kans om kwaliteiten aan de voorraad toe te voegen die er 
nu nog niet zijn. Hier ligt een kans om bijzondere, onderscheidende woonmilieus te maken. Het gaat er 
om dat kwaliteiten en programma's orden toegevoegd die nu in de voorraad ontbreken. Als voorbeeld 
hiervan wordt 'het Aandeel' genoemd. Dit betreft het gebouw ten oosten van het projectgebied. Verder 
wordt het programma gespreid over Emmeloord en de dorpen en tussen inbreiding en uitbreiding.

Deze ontwikkeling past binnen het beleid van de nieuwe woonvisie van gemeente Noordoostpolder, 
doordat het om een bijzonder nieuwbouwproject gaat dat, net als het Aandeel, kwaliteiten biedt die 
voorheen nog niet in de gemeente aanwezig waren. Ook het aantal woningen past ruimschoots binnen 
de programmering van de gemeente. Bovendien voorziet de voorgenomen ontwikkeling in
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programmatische vernieuwing door de realisatie van 19 appartementen voor verschillende 
doelgroepen.

Centrumplan Emmeloord
De gemeente Noordoostpolder heeft in 2017 voor het centrumgebied van Emmeloord een centrumplan 
opgesteld. In dit plan voor het centrum van Emmeloord zijn 8 ruimtelijke principes sturend. Zij vormen 
het fundament van het stedenbouwkundig plan en krijgen verdieping in de richtlijnen voor 
beeldkwaliteit.

Belangrijk hierbij is dat de gaten in het stadshart worden opgevuld, dat er winkelstraten ontstaan met 
aan twee zijden winkels, dat er sfeervolle straten komen met veel groen en dat er naast de 
winkelfunctie ook horeca en wonen worden toegevoegd in het stadshart om de diversiteit en de 
levendigheid te bevorderen. Het projectgebied ligt aan de westkant van het centrum. Aan de westkant 
van het centrum ligt het accent op horeca en cultuur.

Het projectgebied is in het centrumplan opgenomen als locatie voor wonen en werken. Deze 
ontwikkeling die dit plan mogelijk maakt, past dus binnen het centrum-plan van de gemeente 
Noordoostpolder.

Naast een stedenbouwkundige visie en een beeldkwaliteitsplan, die beide in paragraaf 2.3 uiteen zijn 
gezet, is er tevens een Uitwerkingsagenda opgesteld voor het Centrumplan Emmeloord. De 
uitwerkingsagenda is een voorzet van het college om partijen uit te dagen om individueel maar ook 
gezamenlijk mee te denken en mee te doen. In de uitwerkingsagenda is de essentie van het commpacte 
centrum, de kernbegrippen en de randvoorwaarden toegelicht. De complete opgave is opgedeeld in 
deelgebieden. Voor het projectgebied geldt het deelgebied 'De Deel en haar omgeving (Kop West). Voor 
het verblijfsgebied aan de Koningin Julianastraat ( waar het projectgebied binnen valt) geldt dat dit 
een groen verblijf- en woongebied moeten worden, waarin onder meer wonen in het groen wordt 
gerealiseerd. Dit project sluit aan bij deze insteek omdat er een woongebouw in een groene omgeving 
wordt gerealiseerd.

Welstand
De welstandsnota geeft een helder en actueel beeld van de bestaande architectonische en 
stedenbouwkundig-landschappelijke kwaliteiten van de gemeente Noordoostpolder. De Welstandsnota 
gaat uit van een gebiedsbenadering. Het projectgebied valt in de Emmeloord - Centrum. In dit gebied is 
het van belang de oorspronkelijke bebouwingskarakteristieken te behouden en waar mogelijk te 
versterken.

In 2017 is voor het centrumgebied een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Zoals beschreven in paragraaf 
2.3 is met het ontwerp van het gebouw aangesloten bij de uitgangspunten die worden voorgeschreven 
in dit beeldkwaliteitsplan.
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Hoofdstuk 4 Omgevingsaspecten

4.1 Milieuzonering
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen bedrijfsactiviteiten, 
voorzieningen en gevoelige functies (woningen) noodzakelijk. Bij deze afstemming kan gebruik worden 
gemaakt van de richtafstanden uit de basiszoneringslijst van de VNG-brochure 'Bedrijven en 
milieuzonering' (2009). Een richtafstand kan worden beschouwd als de afstand waarbij 
onaanvaardbare milieuhinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden 
uitgesloten. In geval van een gemengd gebied kan worden gewerkt met een verkleinde richtafstand. Een 
gemengd gebied is een gebied met een sterke tot matige functiemenging. Ook lintbebouwing in het 
buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden 
beschouwd. Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het 
omgevingstype gemengd gebied. Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van 
kleinere richtafstanden rechtvaardigen.

De voorgenomen woningen betreffen gevoelige functies. Het projectgebied kan omschreven worden als 
'gemengd gebied'. Het gebied ligt namelijk in het centrum waar bedrijfsfuncties en woonfuncties zijn 
toegestaan. Op basis van het geldende bestemmingsplan heeft het gebied ten oosten van het 
projectgebied de bestemming 'Centrum - 1'. Ter plaatse zijn verscheidene functies toegestaan, uit 
maximaal milieucategorie 2. Dit houdt in dat de maximale richtafstand van 10 meter van toepassing 
is. Binnen 10 meter van de voorgenomen locatie van het gebouw dat in het projectgebied wordt 
gerealiseerd zijn geen van deze functies aanwezig. In het gebouw AanDeel dat ten oosten van het 
projectgebied staat zit wel een horecafunctie. Dit betreft echter een horecafunctie uit milieucategorie 1. 
Hiervoor geldt een richtafstand van 0 meter in gemengd gebied. Er wordt aan alle richtafstanden 
voldaan.

Andersom wordt in het plangebied een kantoorruimte mogelijk gemaakt. Voor een dergelijke inrichting 
geldt milieucategorie 1. In gemengd gebied betekent dit een richtafstand van 0 meter. Daarom wordt bij 
voorbaat al aan de richtafstand voldaan en is sprake van een functie die met wonen goed verenigbaar 
is.

Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor deze ontwikkeling.
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4.2 Geluid
Langs alle wegen - met uitzondering van 30 km/u-wegen en woonerven - bevinden zich op grond van de 
Wet geluidhinder (Wgh) geluidzones waarbinnen de geluidhinder aan bepaalde wettelijke normen 
dient te voldoen. Voor de geluidbelasting aan de buitengevels van woningen en andere geluidgevoelige 
bestemmingen binnen de wettelijke geluidzone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 
In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere grenswaarden kunnen 
alleen worden verleend nadat is onderbouwd dat bron- en overdrachtsmaatregelen om de 
geluidbelasting aan de gevel van geluidgevoelige bestemmingen terug te dringen onvoldoende 
doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, 
vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Deze hogere grenswaarde mag de maximale 
ontheffingswaarde niet te boven gaan. Deze hogere waarde is te verlenen tot 63 dB in de bebouwde 
kom.

Het projectgebied ligt binnen de wettelijke geluidzone (Wet geluidhinder) van de Korte Dreef. Om die 
reden is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai 
afkomstig van deze weg. Dit onderzoek is opgenomen als bijlage 2. Uit de 
wegverkeerslawaaiberekeningen blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van Lden= 48 dB vanwege de Korte 
Dreef wordt overschreden, maar de maximale grenswaarde van Lden= 63 dB niet. Voor het plan dienen 
hogere waarden te worden vastgesteld in het kader van de Wgh van ten hoogste Lden= 52 dB.

Het toepassen van geluidreducerende maatregelen is niet aan de ode. Het toepassen van stil asfalt ligt 
buiten de (financiële) reikwijdte van het plan en afschermende voorzieningen zijn stedenbouwkundig 
niet gewenst.

Uit de berekeningen blijkt verder dat niet gezoneerde 30 km-wegen een hogere geluidbelasting 
veroorzaken dan de in het kader van de Wgh gezoneerde Korte Dreef. Bij het vaststellen van de 
benodigde geluidwering in de gevels van de woningen dient rekening te worden gehouden met de totale 
geluidbelasting, inclusief de 30 km-wegen.

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient de karakteristieke geluidwering GA;kvan een verblijfsgebied 
ten minste te voldoen aan de geluidbelasting minus 33 dB. Op grond van tabel 5 dient de GA;k ten 
minste 23-28 dB(A) te bedragen.

Door voor het gehele appartementengebouw een generieke geluidwering van GA;k = 28 dB(A) te 
realiseren, is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

4.3 Bodem
Met het oog op een goede ruimtelijke ordening dient in geval van ruimtelijke ontwikkelingen te worden 
aangetoond dat de bodem geschikt is voor het beoogde functiegebruik. Dat geldt in het bijzonder voor 
gevoelige functies als wonen. Ter plaatse van locaties die verdacht worden van bodemverontreiniging 
moet ten minste verkennend bodemonderzoek worden uitgevoerd. Verdachte plekken met betrekking tot 
de kwaliteit van de bodem dienen in het kader van de Wet bodembescherming bij ruimtelijke plannen 
en projecten te worden gesignaleerd vanuit een goede ruimtelijke ordening.

Voor het projectgebied is in juni 2020 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (bijlage 3). 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 ten opzichte van de streefwaarde. Het gemeten gehalte barium in het grondwater 
overschrijdt de tussenwaarde/bodemindex-waarde niet en geeft daardoor geen formele aanleiding tot
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het instellen van een nader onderzoek.

Wel is er aanleiding voor het uitvoeren van een asbestonderzoek. In het verkennend bodemonderzoek 
is geconstateerd dat aan de zuidzijde van de aanbouw zich een afdak bevindt. Het dak van het afdak 
bestaat uit asbestverdachte dakplaten. Het dak is niet voorzien van een dakgoot en watert af op de 
onverharde bodem. Ter platse van de onverharde bodem dient de druppelzone nog onderzocht te 
worden naar aanwezigheid van asbest in de bodem. Dit onderzoek zal nog worden uitgevoerd. Indien 
asbest aanwezig is zal dit deel gesaneerd worden.

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 bodemkwaliteit heeft plaatsgevonden. Dit is echter voor het grootste deel van 
het projectgebied niet zodanig dat nader onderzoek noodzakelijk is, of dat dit een belemmering vormt 
voor de voorgenomen ontwikkeling. Er zal uitsluitend nader onderzoek naar asbest plaatsvinden ter 
plaatse van de druppelzone van het afdak. Waar nodig zal sanering worden uitgevoerd.

4.4 Water
Vanwege het grote belang van het water in de ruimtelijke ordening, wordt van waterschappen een 
vroege en intensieve betrokkenheid bij het opstellen van ruimtelijke plannen verwacht. Bovendien is de 
watertoets een verplicht onderdeel in de ruimtelijke procedure geworden door de verankering in het 
Besluit ruimtelijke ordening. Het projectgebied ligt in het beheersgebied van waterschap Zuiderzeeland.

Toetsing
Het project is via de digitale watertoets kenbaar gemaakt bij het waterschap Zuiderzeeland ( Kenmerk: 
20201014-37-24501). De watertoets is als bijlage 4 opgenomen bij de onderbouwing. Voor de 
ontwikkelingen dient de korte procedure te worden doorlopen. Dit betekent dat er over dit project 
nader overleg met het waterschap plaatsvindt in het kader van de projectprocedure. Op basis van de 
watertoets is een uitgangspuntennotitie opgesteld die als goede basis voor de uitvoering van het 
project geldt. Hierna wordt op de relevante uitgangspunten ingegaan. Omdat het projectgebied niet 
gelegen is binnen een waterkering, is het thema veiligheid niet relevant.

Voldoende water
Voor projecten geldt het principe 'waterneutraal bouwen' als uitgangspunt. Dit wil zeggen dat, wanneer 
het verhard oppervlak toeneemt, compenserende maatregelen worden genomen om piekafvoeren op te 
vangen. In dit geval ligt het projectgebied binnen bestaand stedelijk gebied. Met de beoogde 
ontwikkeling neemt het verharde oppervlak ten opzichte van de huidige situatie niet toe, omdat de 
gronden in de huidige situatie ook al verhard zijn. Er bestaat om die reden geen compensatieopgave. 
Bovendien wordt rondom het nieuwe gebouw groen aangelegd. Dit laatste zorgt ervoor dat de gronden 
rondom het gebouw het mogelijk maken voor water om te infiltreren.

In het kader van de herinrichting van De Deel is door de gemeente waterberging aangelegd. Voor de 
onderhavige ontwikkeling is daarom waterberging aangelegd.

Schoon water
Omwille van de waterkwaliteit worden geen uitlogende (bouw)materialen toegepast.

Wat betreft het rioolstelsel wordt aangesloten op een gescheiden rioolstelsel.

Wateradvies
Het waterschap Zuiderzeeland heeft gereageerd op de ingediende watertoets door middel van het 
wateradvies dat is opgenomen in Bijlage 4. Dit advies is vervolgens verwerkt in deze paragraaf.
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4.5 Ecologie
Toetsingskader
Met de Wet natuurbescherming (Wnb) zijn alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van 
natuurgebieden en dier- en plantensoorten samengebracht in één wet. De Wnb implementeert diverse 
Europeesrechtelijke regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de Nederlandse 
wetgeving. In de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en 
soortenbescherming.

Daarnaast is in elke provinciale verordening een uitwerking van de Wnb opgenomen. In de provincie 
Flevoland wordt vrijstelling verleend voor het weiden van vee en voor het op of in de bodem brengen 
van meststoffen. In het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden worden 
vrijstellingen verleend ten aanzien van de soorten genoemd in bijlage 3 bij deze verordening.

Gebiedsbescherming
Met betrekking tot gebiedsbescherming is de ligging van de aangewezen Natura 2000-gebieden en het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur) van belang. Het dichtstbijzijnde 
Natura 2000-gebied (IJsselmeer) ligt op circa 10 kilometer. De ontwikkeling heeft, mede gelet op de 
aard en kleine omvang van de ontwikkeling, geen negatieve effecten op natuurwaarden die op grotere 
afstand liggen

Natura 2000-gebieden: impact stikstofdepositie
Het plangebied ligt buiten beschermde Natura 2000-gebieden. De afstand tot het dichtstbijzijnde 
Natura 2000-gebied de IJsselmeer bedraagt 10 km. Directe effecten zoals areaalverlies en 
versnippering kunnen hierdoor worden uitgesloten. Gezien de afstand tot natuurgebieden en de locatie 
van het projectgebied (stedelijke omgeving) kunnen ook verstoring en verandering van de 
waterhuishouding worden uitgesloten. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, het IJsselmeer, is niet 
gevoelig voor stikstofdepositie. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied waarbinnen sikstofgevoelige 
habitats voorkomen, de Weerribben, ligt op ruim 15 kilometer van het projecetgebied. De geplande 
gebouwen worden gasloos opgeleverd waardoor deze in de gebruiksfase geen invloed hebben op de 
Natura 2000 gebieden. De verwachting is dat het aantal verkeersbewegingen niet toeneemt. Wel is voor 
de sloop- en aanlegfase van belang om een significante toename van stikstofdepositie uit te sluiten. 
Daarom is in het kader van deze ontwikkeling een stikstofberekening uitgevoerd. Deze is opgenomen als 
bijlage 5.

Uit het stikstofonderzoek is naar voren gekomen dat zowel met betrekking tot de aanleg- als de 
gebruiksfase er geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/jaar. Er is daarmee geen 
sprake van stikstofdepositie met een significant negatief effect op Natura 2000-gebieden.

Soortenbescherming
Ten aanzien van de soortenbescherming gelden onder andere algemene verboden tot het verwijderen 
van groeiplaatsen van beschermde plantensoorten, het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren 
van voortplantings- of vaste rustplaatsen of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten of het 
opzettelijk verontrusten van een beschermde diersoort.

In het kader van dit project is een quickscan flora en fauna uitgevoerd, die is opgenomen als bijlage 6. 
De belangrijkste conclusies zijn hieronder uiteengezet:

In verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels is het noodzakelijk om de werkzaamheden 
te starten buiten het broedseizoen of op een manier te werken dat de vogels niet tot broeden 
komen(vogelverschrikkers gebruiken). Op deze manier kan worden voorkomen dat verbodsbepalingen
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van de Wet natuurbescherming worden overtreden. Het voorkomen van verblijfplaatsen van 
vleermuizen en broedvogels met vaste rust- en verblijfplaatsen wordt uitgesloten. Mogelijk vliegen en 
foerageren er vleermuizen. Gedurende en na realisatie van de plannen kunnen deze soorten er blijven 
vliegen en foerageren. Er zijn daarnaast mogelijk algemene nationaal beschermde zoogdieren en 
amfibieën aanwezig. Voor deze algemene soorten bestaat een algemene vrijstelling in de Provincie 
Flevoland.

Het voorkomen van overige beschermde soorten kan worden uitgesloten.
Op grond van bovenstaande analyse worden effecten op beschermde planten- en diersoorten 
uitgesloten;de ruimtelijke ontwikkeling aan De Deel 22 te Emmeloord is niet in strijd met het gestelde 
van de soortbescherming binnen de Wet natuurbescherming.

De zorgplicht blijft onverkort van kracht. Deze zorgplicht houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht 
moet nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun leefomgeving en voor alle planten en 
hun groeiplaats. Dit artikel is derhalve ook gericht op het voorkomen van doden en verwonden van 
algemene soorten. Voor- en gedurende de uitvoering dient hierbij rekening gehouden te worden.

4.6 Archeologie
In de Erfgoedwet zijn archeologische resten beschermd. Wanneer de bodem wordt verstoord moeten 
archeologische resten intact blijven. Als dit niet mogelijk is, is opgraving een optie. Om inzicht te 
krijgen in de kans op het aantreffen van archeologische resten in bepaalde gebieden zijn op basis van 
historisch onderzoek archeologische verwachtingskaarten opgesteld.

De Archeologische basis- en beleidsadvieskaart voor het grondgebied van Noordoostpolder, 
vastgesteld door B&W/gemeenteraad in 2018 en de Erfgoedverordening, vastgesteld in 2012 geven 
inzicht in de te verwachten archeologische waarden. De archeologische waarden zijn in het geldende 
bestemmingsplan beschermd middels dubbelbestemmingen.

Het projectgebied ligt in een gebied waar geen archeologische verwachting is en valt daarmee buiten 
de archeologische waardevolle gebieden. Onderzoek naar de archeologische waarden is niet 
noodzakelijk.

4.7 Externe veiligheid
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij gebruik, opslag en 
vervoer van gevaarlijke stoffen. De normen voor externe veiligheid zijn vastgelegd in onder andere het 
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid transportroutes en het 
Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).

Binnen het projectgebied of in de directe omgeving zijn geen risicovolle inrichtingen aanwezig waarop 
het Besluit externe veiligheid inrichtingen van toepassing is. In of nabij het projectgebied liggen 
evenmin (hogedruk)aardgastransportleidingen. Met dit project worden geen nieuwe objecten voor 
minder zelfredzame personen gerealiseerd. Het aspect externe veiligheid heeft geen gevolgen voor de 
uitvoering van dit project
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4.8 Luchtkwaliteit
Een onderdeel van de Wet milieubeheer betreft luchtkwaliteit. De wet is bedoeld om de negatieve 
effecten op de volksgezondheid als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging aan te pakken. 
Overschrijdingen van de grenswaarden voor luchtkwaliteit zijn vaak het gevolg van het aantal 
verkeersbewegingen in een gebied. Op grond van de algemene maatregel van bestuur 'niet in 
betekenende mate' vormen luchtkwaliteitseisen geen belemmeringen voor projecten die niet in 
betekenende mate bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit.

Projecten die in zeer beperkte mate bijdragen aan de luchtverontreiniging, zijn op grond van het Besluit 
niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) vrijgesteld van toetsing aan de 
grenswaarden. Op grond van de Regeling Niet in betekenende mate (luchtkwaliteitseisen) zijn (onder 
andere) de volgende projecten vrijgesteld van toetsing:
* woningbouwlocaties met niet meer dan 1.500 woningen bij één ontsluitingsweg en 3.000 nieuwe 

woningen bij twee ontsluitingswegen;
» kantoorlocaties met een bruto vloeroppervlak van niet meer dan 100.000 m2 bij één 

ontsluitingsweg en 200.000 m2 bij twee ontsluitingswegen;
» projecten die minderen dan 3% van de (toekomstige) grenswaarde voor stikstofdioxide of fijnstof 

bedragen. Dit komt overeen met 1,2 n/m3.

In dit project wordt de bouw van 19 appartementen en een commerciële plint van 211 m2 bvo mogelijk 
gemaakt. Gezien de beperkte omvang van het project, valt het voornemen onder de regeling 'niet in 
betekenende mate'. Het voornemen draagt dus niet in betekenende mate bij aan de verslechtering van 
de luchtkwaliteit. Nader onderzoek naar de gevolgen van het project voor de luchtkwaliteit is daarom 
niet noodzakelijk.

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor dit project

4.9 Cultuurhistorie
In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in een ruimtelijk plan een beschrijving 
opgenomen moet worden van de manier waarop met de aanwezige cultuurhistorische waarden 
rekening is gehouden.

Binnen het projectgebied zijn geen specifieke cultuurhistorische waarden aanwezig. Het is niet 
noodzakelijk om andere eisen ten aanzien van de bescherming van cultuurhistorische waarden te 
stellen.

4.10 Kabels, leidingen en zoneringen
Bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid 
van elektriciteits- en communicatiekabels en nutsleidingen in de grond. Hier gelden beperkingen voor 
ingrepen in de bodem. Daarnaast zijn zones, bijvoorbeeld rondom hoogspanningsverbindingen, 
straalpaden en radarsystemen van belang. Deze vragen vaak om het beperken van gevoelige functies of 
van de hoogte van bouwwerken. Voor ruimtelijke plannen zijn alleen de hoofdleidingen van belang. De 
kleinere, lokale leidingen worden bij de uitvoering door middel van een Klic-melding in kaart gebracht.

In of nabij het projectgebied lopen geen hoofdkabels of -leidingen. Ook liggen er geen relevante zones 
over het projectgebied.
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Hoofdstuk 5 Uitvoerbaarheid

5.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Dit project maakt deel uit van het centrumplan Emmeloord. Rondom dit overkoepelende project zijn 
meerdere informatieavonden georganiseerd. Deze informatieavond was voor een ieder vrij 
toegankelijk. Tot op heden zijn er geen signalen ontvangen dat er bezwaren zijn tegen de nieuwbouw.

Procedure omgevingsvergunning
Op grond van artikel 6.18 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is de ontwikkeling voorgelegd aan de 
betrokken overlegpartners. Hierop heeft de provincie aangegeven dat de AERIUS-berekening destijds 
was opgesteld in een verouderde versie van de AERIUS-calculator. De berekening is daarom opnieuw 
uitgevoerd in de meest recente calculator en toegevoegd aan de onderbouwing. Verder is ook in een 
later stadium een quickscan flora en fauna toegevoegd aan de onderbouwing en is het akoestisch 
onderzoek aangepast.

De ontwerpomgevingsvergunning wordt met bijbehorende stukken gedurende een periode van zes 
weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode bestaat de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. 
Een ieder wordt zo in de gelegenheid gesteld om bedenkingen tegen het initiatief kenbaar te maken.

De ingekomen zienswijzen worden door de gemeente beantwoord en meegewogen in de besluitvorming 
over het verlenen van de omgevingsvergunning. Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid voor beroep 
en hoger beroep. De genoemde procedure toont de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het project 
aan.

5.2 Economische uitvoerbaarheid

Voor de uitvoerbaarheid van het project is het van belang te weten of het economisch uitvoerbaar is. 
De economisch uitvoerbaar is. De economische uitvoerbaarheid wordt enerzijds bepaald door de 
exploitatie van het plan (financiële haalbaarheid) en anderzijds door de manier van kostenverhaal van 
de gemeente (grondexploitatie).

Financiële haalbaarheid
De initiatiefnemer heeft aannemelijk gemaakt dat het project financieel haalbaar is.

Grondexploitatie
Door middel van de grondexploitatieregeling beschikken gemeenten over mogelijkheden voor het 
verhalen van kosten, bijvoorbeeld voor het bouw- en woonrijp maken en kosten voor de ruimtelijke 
procedure. Indien er sprake is van bepaalde bouwplannen, dient de gemeente hiervoor in beginsel een 
exploitatieplan op te stellen. Van deze verplichting kan worden afgezien als het kostenverhaal 
anderszins verzekerd is. Dit kan door middel van een anterieure overeenkomst. Voor vaststelling van 
het planologisch besluit dient duidelijk te zijn op welke wijze de kosten zullen worden verhaald.
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Tussen gemeente en initiatiefnemer is een koopovereenkomst gesloten. Ook wordt nog een 
planschadeverhaalsovereenkomst gesloten. Op grond hiervan is de economische uitvoerbaarheid 
geborgd.
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Hoofdstuk 6 Afweging en conclusies

6.1 Aanleiding
Deze ruimtelijke onderbouwing dient ter afweging voor het verlenen van een omgevingsvergunning met 
toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub 1 onder 3 van de Wabo, waarmee, in afwijking van het geldende 
bestemmingsplan, de ontwikkeling van een nieuw woongebouw inclusief kantoorruimte wordt mogelijk 
gemaakt.

6.2 Afweging
Het project past binnen de kader van het rijk, de provincie en de gemeente. Verder leveren de 
omgevingsaspecten en/of de sectorale wet- en regelgeving geen belemmeringen op voor realisatie van 
de ontwikkeling in het projectgebied. Andersom is er ook nauwelijks sprake van impact van de 
ontwi kkel ing op de omgevi ng.

6.3 Conclusie
Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project is niet in strijd met een goede ruimtelijke 
ordening.
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Bijlagen toelichting
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Bijlage 1 Parkeeronderzoek
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Parkeeronderzoek centrum Emmeloord Gemeente Noordoostpolder

Inleiding

De samenleving van Emmeloord heeft zich uitgesproken over de toekomst van Stadshart 
Emmeloord. De voorkeur gaat uit naar een Compact Centrum. Het college en de 
gemeenteraad hebben die voorkeur overgenomen. Daarmee is een duidelijke richting 
afgesproken voor de ontwikkeling van Stadshart Emmeloord. Het centrum moet compacter 
en gezelliger worden, gevarieerd blijven, eigen en duurzaam zijn. Een sfeervol gebied met 
ruimte voor evenementen en gratis parkeren.

In gesprekken met ondernemers, eigenaren, potentiële investeerders, de gemeenteraad en 
de Adviesgroep waarin ook inwoners meedoen, is de inbreng vanuit diverse gesprekken 
verwerkt in drie (stedenbouwkundige) varianten voor een Compact Centrum. Voor de 
voorkeursvariant (variant B) wil de gemeente inzicht hebben in hoeveel parkeerplaatsen er 
nu en in de toekomst nodig zijn voor het betreffende programma.

Leeswijzer
Om inzicht te bieden in de benodigde parkeercapaciteiten hebben wij voor de huidige situatie 
een parkeeronderzoek uitgevoerd en voor de toekomstige situatie een parkeerbalans 
opgesteld. De resultaten hiervan zijn beschreven in deze rapportage.

De opzet, uitvoering en resultaten van het uitgevoerde parkeeronderzoek is beschreven in 
hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de invulling van het programma B en de gehanteerde 
uitgangspunten ten behoeve van het opstellen van de parkeerbalans voor de toekomstige 
situatie. Hoofdstuk 4 geeft inzicht in de toekomstige parkeersituatie in het centrum van 
Emmeloord na toevoeging van programma B, de voorkeursvariant.

___________
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Parkeeronderzoek centrum Emmeloord Gemeente Noordoostpolder

2 Huidige parkeersituatie

2.1 Uitvoering Parkeeronderzoek

Om de huidige parkeersituatie in beeld te brengen is een parkeeronderzoek uitgevoerd. 

Onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied, zie afgebakend gebied in afbeelding 1, heeft betrekking op de 
openbare parkeercapaciteit die ten behoeve van functies van het centrum wordt ingezet. Het 
onderzoeksgebied is opgedeeld in wegvakken en parkeerterreinen (secties), waarvan de 
openbare parkeercapaciteit is bepaald.

Afbeelding 1; onderzoeksgebied parkeeronderzoek

Openbare parkeercapaciteit
De totale openbare parkeercapaciteit van het centrumgebied bedraagt 1.552 
parkeerplaatsen. In de tabel in bijlage 1 is de openbare parkeercapaciteit per sectie 
weergegeven.

On derzo eksm omen ten
De parkeerplaatsen in de openbare ruimte van het centrumgebied worden door diverse 
functies gebruikt, zoals woningen, kantoren/ bedrijven, detailhandel, horeca, et cetera. Van 
al deze functies ligt het maatgevend parkeermoment op een ander tijdstip. Om een beeld te 
krijgen van het gebruik van de openbare parkeerplaatsen gedurende de week zijn 
parkeerdrukmetingen uitgevoerd op de onderstaande representatieve dagen en tijden buiten 
vakantieperioden;

> werkdagmiddag, donderdag 18 mei 2017 tussen 14.00-16.00 uur
> werkdagavond, donderdag 18 mei 2017 tussen 19.00-21.00 uur
> werkdagnacht, vrijdag 19 mei 2017 tussen 04.00-06.00 uur
> koopavond, vrijdag 19 mei 2017 tussen 19.00-21.00 uur
> zaterdagmiddag, 20 mei 2017 tussen 14.00-16.00 uur
> zaterdagavond, 20 mei 2017 tussen 21.00-23.00 uur

_____________________________________________________________________________
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Parkeeronderzoek centrum Emmeloord Gemeente Noordoostpolder

2.2 Resultaten parkeeronderzoek

On derzo eksm omen ten
De resultaten van het parkeeronderzoek zijn weergegeven in bijlage 1. De op de kaarten 
getoonde nummers komen overeen met de sectienummers uit de tabel. De bezetting van de 
1.552 openbare parkeerplaatsen is als volgt;

> werkdagmiddag (14.00 uur); 852 (550Zo) bezet
> werkdagavond (19.00 uur); 391 (250Zo) bezet
> werkdagnacht (04.00 uur); 199 (130Zo) bezet
> koopavond (19.00 uur); 865 (560Zo) bezet
> zaterdagmiddag (14.00 uur); 884 (570Zo) bezet
> zaterdagavond (21.00 uur); 627 (400Zo) bezet

Drukste moment onderzoeksgebied
Het drukste moment, het moment waarop de meeste openbare parkeerplaatsen zijn bezet, 
is de zaterdagmiddag met 570Zo. Op de voet gevolgd door de koopavond met 560Zo en de 
werkdagmiddag met 550Zo. 's Nachts is de bezetting van de openbare parkeerplaatsen 
relatief laag met 130Zo.

Bijzonderheden
Op de zaterdagavond was de parkeerdruk op De Deel (secties 30, 31 en 32) met gemiddeld 
940Zo hoog. Dit kwam door een bijzondere theatervoorstelling in 't Voorhuys.

Weersomstandigheden
Ten tijde van alle onderzoeksmomenten was het droog en de temperaturen waren normaal 
voor de tijd van het jaar.

_____________________________________________________________________________
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Parkeeronderzoek centrum Emmeloord Gemeente Noordoostpolder

3 Parkeren programma B

3.1 Invulling programma B

De invulling van het voorkeursprogramma B is schematisch weergegeven in afbeelding 2. 
Deze afbeelding is ook vergroot weergegeven in bijlage 2. De getoonde nummers in de 
afbeelding corresponderen met de nummers zoals opgenomen in de tabel in bijlage 2.

Afbeelding 2; Invulling programma B

3.2 Uitgangspunten invulling programma B

Om uiteindelijk de toekomstige parkeersituatie inzichtelijk te maken, is voor de invulling een
aantal uitgangspunten gehanteerd. Deze uitgangspunten zijn opgenomen in de tabel in
bijlage 2 en hebben met name betrekking op de volgende documenten;
> Parkeerbeleid Noordoostpolder 2016 - 2025, d.d. januari 2016
> Nota Parkeernormen Noordoostpolder 2016, d.d. januari 2016

Uitleg bij tabel in bijlage 2
> Functie er bij f+j of er af f-j; Functies die als gevolg van het programma B aan het 

centrum worden toegevoegd (+Ĵ en komen te vervallen (-);
> Hoofdfunctie; Gerelateerd aan de hoofdfunctie zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van de 

Nota Parkeernormen;
> Subfunctie; Gerelateerd aan de subfunctie zoals opgenomen in de tabellen van 

hoofdstuk 3 van de Nota Parkeernormen;
> Aantal/ omvanq; Op basis van opgave gemeente Noordoostpolder;
> Eenheid; Gerelateerd aan de eenheid zoals opgenomen in de tabellen van hoofdstuk 3 

van de Nota Parkeernormen;
> Parkeernorm; Gerelateerd aan de parkeernorm 'Centrum Emmeloorď zoals opgenomen 

in de tabellen van hoofdstuk 3 van de Nota Parkeernormen. De parkeernorm betreft het 
aantal parkeerplaatsen per eenheid;

_____________________________________________________________________________
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Parkeeronderzoek centrum Emmeloord Gemeente Noordoostpolder

> Benodigde parkeercapaciteit; Totaal benodigd aantal parkeerplaatsen per functie als 
gevolg van het aantal/ omvang gedeeld door de eenheid vermenigvuldigd met de 
parkeernorm;

> Parkeren eigen terrein; Het aandeel van de benodigde parkeercapaciteit dat als gevolg 
van de functie op eigen terrein, dan wel in de openbare ruimte moet worden 
gerealiseerd;

> Parkeren openbaar; Het aandeel van de benodigde parkeercapaciteit dat als gevolg van 
de functie gebruik maakt van de reeds beschikbare openbare parkeercapaciteit;

> Benodigde parkeercapaciteit openbaar; Totaal benodigd aantal openbare 
parkeerplaatsen als gevolg van het totaal benodigd aantal parkeerplaatsen 
vermenigvuldigd met het aandeel (percentage) parkeren openbaar;

> Benodigde parkeercapaciteit openbaar per meetmoment; Aanwezigheidspercentage per 
meetmoment gerelateerd aan aanwezigheidspercentages bij dubbelgebruik 
parkeerplaatsen zoals opgenomen in tabel 2-3 van de Nota Parkeernormen;

> Aanwezigheidspercentages functie; Gerelateerd aan de functies zoals opgenomen in 
tabel 2-3 van de Nota Parkeernormen;

3.3 Benodigde parkeercapaciteit programma B

In de tabel in bijlage 2 is als gevolg van de hiervoor gehanteerde uitgangspunten de 
benodigde parkeercapaciteit voor de invulling van het programma B berekend. Zonder 
rekening te houden met dubbelgebruik van parkeerplaatsen betreft de benodigde 
parkeercapaciteit nog 256 parkeerplaatsen van het openbaar gebied.

Parkeerbalans; dubbelgebruik parkeerplaatsen
De openbare parkeerplaatsen in het centrumgebied worden door verschillende functies 
gebruikt, zoals wonen, werken en horeca. Van al deze functies ligt het maatgevend 
parkeermoment op een ander tijdstip. Elke functie heeft namelijk niet op elk moment van de 
dag evenveel parkeerplaatsen nodig. Indien rekening wordt gehouden met de verschillende 
aanwezigheidspercentages van de aanwezige functies, blijkt uit de tabel in bijlage 2 (de 
parkeerbalans) dat op de koopavond de meeste openbare parkeerplaatsen tegelijk benodigd 
zijn. Namelijk 208 parkeerplaatsen. Op de voet gevolgd door de zaterdagmiddag met 196 
parkeerplaatsen.

Acceptabele loopafstand
Of functies gebruik kunnen maken van een bepaalde parkeercapaciteit hangt mede af van de 
loopafstand tussen de functie en de parkeerplaats. Het centrumgebied van Emmeloord is 
rechthoekig en heeft een afmeting van ongeveer 200 bij 850 meter. Vanuit het hart van het 
centrum betreft de afstand tot de rand van het centrum dan ongeveer 100 tot 425 meter. 
Volgens tabel 2-5 van de Nota Parkeernormen betreft een acceptabele loopafstand voor 
winkelen/ het winkelgebied ongeveer 400 meter. Mede gezien de ruimtelijke aspecten als 
looproutes en het feit dat bijna een derde van de totale openbare parkeercapaciteit 
(Paardenmarkt) centraal ten opzichte van de functies is gelegen, kan geconcludeerd worden 
dat de totale openbare parkeercapaciteit van het centrumgebied dubbelgebruikt kan worden 
voor de centrum functies.
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Parkeeronderzoek centrum Emmeloord Gemeente Noordoostpolder

3.4 Wijzigingen openbare parkeercapaciteit

Als gevolg van de invulling van het programma B treden er wijzigingen op in de openbare 
parkeercapaciteit. In de tabel in bijlage 3 zijn deze wijzigingen weergegeven. De nummers in 
de tabel corresponderen met de nummers zoals weergegeven in afbeelding 2.

Als gevolg van de invulling van het programma B neemt de openbare parkeercapaciteit in 
het centrum af met 74 parkeerplaatsen. Na invulling van programma B betreft de totale 
openbare parkeercapaciteit 1.478 parkeerplaatsen (1.552 - 74 = 1.478).

_____________________________________________________________________________
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Parkeeronderzoek centrum Emmeloord Gemeente Noordoostpolder

4 Toekomstige parkeersituatie

4.1 Openbare restcapaciteit parkeren

Bezettingsgraad maximaal 800Zo
Conform het Parkeerbeleid Noordoostpolder wordt voor het centrumgebied uitgegaan van 
een maximale gemiddelde parkeerdruk van 800Zo. Boven deze grens neemt de zoektijd naar 
een vrije parkeerplaats toe alsook de verkeersoverlast door dit zoekverkeer. Dit betekent dat 
de openbare parkeercapaciteit in principe tot 800Zo benut kan worden.

Restcapaciteit tot 800Zo
Uitgaande van een totale toekomstige openbare parkeercapaciteit van 1.478 
parkeerplaatsen (zie paragraaf 3.4), betekent dit dat maximaal 1.182 (= 800Zo van 1.478) 
bezet mogen zijn om ongewenst zoekverkeer te voorkomen. In tabel 4.1 is per 
onderzoeksmoment de restcapaciteit in aantal vrije openbare parkeerplaatsen in het 
centrum van Emmeloord aangegeven, wanneer uitgegaan wordt van een maximale 
bezettingsgraad van 800Zo.

werkdag-
middag

werkdag-
avond

koop
avond

werkdag-
nacht

zaterdag
middag

zaterdag
avond

p.p. 330 791 317 983 298 555
Tabel 4.1; restcapaciteit in parkeerplaatsen (p.p.) tot 800Zo o.b.v. resultaten parkeeronderzoek Emmeloord, mei 2017

Restcapaciteit tot 800Zo 4 programma B
Op basis van de huidige restcapaciteit van de openbare parkeercapaciteit tot 800Zo en het 
aantal benodigde parkeerplaatsen ten behoeve van de invulling van het programma B, is de 
toekomstige parkeersituatie voor elk meetmoment in beeld gebracht. Het resultaat is 
weergegeven in Tabel 4.2.

werkdag-
middag

werkdag-
avond

koop
avond

werkdag-
nacht

zaterdag
middag

zaterdag
avond

p.p. 208 638 110 936 103 401
Tabel 4.2; restcapaciteit in parkeerplaatsen (p.p.) tot 800Zo 4 invulling programma B

Na invulling van programma B is er nog restcapaciteit van 103 parkeerplaatsen alvorens een 
bezetting van 800Zo wordt bereikt. Opgemerkt moet worden dat dit aantal bepaald is op basis 
van de in deze rapportage gehanteerde uitgangspunten. Mochten er wijzigingen optreden in 
functies, omvang of beschikbaarheid van parkeerplaatsen, dan dient telkens opnieuw een 
berekening te worden gemaakt.

4.2 Conclusie toekomstige parkeersituatie

In de huidige situatie is op elk moment van de week ruim voldoende parkeercapaciteit in het 
centrum van Emmeloord. Uitgaande van de in deze rapportage gehanteerde uitgangspunten, 
is ook na toevoeging van het programma B eveneens op elk moment van de week voldoende 
parkeercapaciteit in het centrum van Emmeloord aanwezig.
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Parkeeronderzoek centrum Emmeloord Gemeente Noordoostpolder

Overige opmerkingen
Voor met name het goed functioneren van de supermarkt (locatienummer 10) dient 
openbare parkeercapaciteit in de directe omgeving (Paardenmarkt) aanwezig te zijn. Verder 
moet worden opgemerkt dat met name voor locatienummers 6 en 7 een aanzienlijke afname 
van de openbare parkeerbehoefte heeft plaatsgevonden, doordat uitgegaan is van bestaande 
functies die gebruik maken van de openbare parkeercapaciteit en voor de nieuwe functies op 
deze locatie de benodigde parkeercapaciteit moet worden gerealiseerd. Verder moet worden 
opgemerkt dat voor locatienummer 13 nog geen invulling is gegeven of openbare 
parkeercapaciteit in mindering is gebracht.

_____________________________________________________________________________
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Parkeeronderzoek centrum Emmeloord Gemeente Noordoostpolder

Bijlage 1.1; resultaten parkeerdrukonderzoek
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Parkeeronderzoek centrum Emmeloord Gemeente Noordoostpolder

Bijlage 1.2; resultaten parkeerdrukonderzoek

werkdagmiddag, donderdag 18 mei 2017 tussen 14.00-16.00 uur
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Bijlage 1.3; resultaten parkeerdrukonderzoek

werkdagavond, donderdag 18 mei 2017 tussen 19.00-21.00 uur

___________
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Bijlage 1.4; resultaten parkeerdrukonderzoek

werkdagnacht, vrijdag 19 mei 2017 tussen 04.00-06.00 uur

___________
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Bijlage 1.5; resultaten parkeerdrukonderzoek

koopavond, vrijdag 19 mei 2017 tussen 19.00-21.00 uur

___________
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Bijlage 1.6; resultaten parkeerdrukonderzoek

zaterdagmiddag, 20 mei 2017 tussen 14.00-16.00 uur
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Parkeeronderzoek centrum Emmeloord Gemeente Noordoostpolder

Bijlage 1.7; resultaten parkeerdrukonderzoek

zaterdagavond, 20 mei 2017 tussen 21.00-23.00 uur

___________
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Bijlage 2.1; Invulling programma B
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Parkeeronderzoek centrum Emmeloord Gemeente Noordoostpolder

Bijlage 2.2; Parkeerbalans invulling programma B
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Parkeeronderzoek centrum Emmeloord Gemeente Noordoostpolder

Bijlage 3; Wijzigingen openbare parkeercapaciteit
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- 1 openbare parkeerplaatsen -34,0
- 10 openbare parkeerplaatsen -67,0
- 11 openbare parkeerplaatsen -40,0

11 openbare parkeerplaatsen 67,0
- 13 openbare parkeerplaatsen 0,0

Totaal programma B Totaal meer (+J/ minder (-) parkeerplaatsen -74,0
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MEMO

Van : R. Koster

Project : De Deel 22, Emmeloord

Opdrachtgever :

Datum : 20 oktober 2020

Aan :

CC :

Betreft : geluidsbelasting wegverkeerslawaai

Inleiding

Aan De Deel 22 te Emmeloord wordt een nieuw gebouw gerealiseerd met daarin kantoorruimte en 19 
appartementen. Het gebouw ("Rondeel") is geprojecteerd direct naast het Aandeel dat al eerder is ontwikkeld. 
In het gebouw komt een parkeerkelder, kantoorruimten op de begane grond en appartementen op de 
verdiepingen. De huidige bebouwing in het plangebied zal worden gesloopt.

Deze ontwikkeling is niet mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan. Om de ontwikkeling juridisch- 
planologisch toch te kunnen regelen, is het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing bij een 
omgevingsvergunning noodzakelijk.

Het plangebied ligt binnen de wettelijke geluidzone (Wet geluidhinder) van de Korte Dreef. Om die reden is een 
akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai. Het doel van het 
onderzoek is om na te gaan in hoeverre de nieuwe woningen kunnen worden gerealiseerd binnen de 
randvoorwaarden van de Wet geluidhinder. Naast de gezoneerde wegen is de geluidbelasting berekend vanwege 
niet gezoneerde 30 km-wegen in de omgeving van het plangebied.

De gehanteerde akoestische begrippen worden in bijlage 1 toegelicht.

Nieuwe situatie

Een globaal overzicht van het plangebied is gegeven in onderstaande figuur 1. Het plangebied ligt aan De Deel, 
een parkeerterrein/marktplein in Emmeloord. De meest nabijgelegen (in het kader van de Wgh gezoneerde) weg 
is de Korte Dreef op circa 105 m afstand.
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Figuur 1: overzicht van het plangebied

Toetsingskader Wet geluidhinder

Wettelijke geluidzones langs wegen
Langs alle wegen, met uitzondering van 30 km-wegen en woonerven, bevinden zich op grond van de Wgh 
geluidzones waarbinnen de geluidhinder vanwege een weg aan bepaalde wettelijke normen dient te voldoen. 
De breedte van een geluidzone voor wegen is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de binnen- of 
buitenstedelijke ligging. De breedte van een geluidzone van een weg is in tabel 1 weergegeven.

Tabel 1: schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh
aantal rijstroken breedte van de geluidzone [m]

buitenstedelijk gebied stedelijk gebied
5 of meer 600 350

3 of 4 400 350
1 of 2 250 200

De breedte van de geluidzone wordt hierbij gemeten vanaf de as van de weg en is gelegen aan de buitenste rand 
van de weg.

In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van stedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze definities 
luiden:

stedelijk gebied: gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van de hoofdstukken VI en 
VII voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend 
binnen de zone langs die autoweg of autosnelweg;
buitenstedelijk gebied: gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor de toepassing van de 
hoofdstukken VI en VII voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement

20201165 blz. 2



YSSSSSSS*

ADVISEURS
VOOR

LEEFRUIMTE

Rho

verkeersregels en verkeerstekens 1990, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend 
binnen de zone langs die autoweg of autosnelweg;

30 km-wegen
Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/u of lager zijn op basis van de Wgh niet gezoneerd. Akoestisch 
onderzoek zou achterwege kunnen blijven. Echter dient op basis van jurisprudentie in het kader van een goede 
ruimtelijke ordening inzichtelijk te worden gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. 
Indien dit niet het geval is, dient te worden onderbouwd of maatregelen ter beheersing van de geluidbelasting 
aan de gevels noodzakelijk, mogelijk en/of doelmatig zijn. Ter onderbouwing van de aanvaardbaarheid van de 
geluidbelasting wordt bij gebrek aan wettelijke normen aangesloten bij de benaderingswijze die de Wgh hanteert 
voor gezoneerde wegen. Vanuit dat oogpunt worden de voorkeursgrenswaarde en de maximale 
ontheffingswaarde als referentiekader gehanteerd. De voorkeursgrenswaarde geldt hierbij als richtwaarde en de 
maximale ontheffingswaarde als maximaal aanvaardbare waarde.

Dosismaat Lden
De berekende geluidsniveaus wordt beoordeeld op basis van de Europese dosismaat Ld en (Lday-evening- night). Deze 
dosismaat wordt weergegeven in dB. De berekende geluidwaarde in Lden vertegenwoordigt het gemiddelde 
geluidniveau over een etmaal.

Aftrek op basis van artikel 110g Wgh
De in de Wgh genoemde grenswaarden gelden inclusief de standaard aftrek op basis van artikel 110g van de 
Wgh. Dit artikel houdt in dat een aftrek mag worden gehanteerd welke anticipeert op het stiller worden van het 
verkeer in de toekomst door innovatieve maatregelen aan de voertuigen. Voor wegen met een representatief te 
achten snelheid lager dan 70 km/u geldt een aftrek van 5 dB. Voor wegen met een representatief te achten 
snelheid van 70 km/u of hoger geldt de volgende aftrek:
^ 4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 3.4 RMG 2012 57 dB bedraagt;
^ 3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 3.4 RMG2012 56 dB bedraagt;
^ 2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting.

De toegestane aftrek conform artikel 3.4 uit het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 is op alle 
genoemde geluidbelastingen toegepast, tenzij anders vermeld.

Wet geluidhinder en nieuwe situaties
Voor de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen binnen de wettelijke 
geluidzone van een weg, gelden bepaalde voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden. In 
bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere grenswaarden kunnen alleen worden 
verleend, nadat is onderbouwd dat maatregelen om de geluidbelasting op de gevel van woningen en andere 
geluidsgevoelige gebouwen terug te dringen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren 
ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. 
Deze hogere grenswaarde mag de maximaal toelaatbare hogere waarde niet te boven gaan. De maximale 
ontheffingswaarde voor wegen is op grond van artikel 83 Wgh afhankelijk van de ligging van de bestemmingen 
(binnen- of buitenstedelijk). Bestemmingen met een binnenstedelijke ligging, maar binnen de geluidzone van 
een autosnelweg, worden bij het bepalen van de geluidzone voor die autosnelweg gerekend tot buitenstedelijk 
gebied.

Voor het plangebied geldt dat het binnen de zone van de Korte Dreef is gelegen en dat er sprake is van een 
binnenstedelijke situatie. De maximale grenswaarde bedraagt Lden = 63 dB.
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Alvorens het bevoegd gezag overgaat tot het vaststellen van een hogere waarde, moet zij de effecten van de 
samenloop van verschillende geluidbronnen onderzoeken. Hiervoor wordt de gecumuleerde geluidbelasting 
berekend conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Er is geen beoordelingsmethode voorgeschreven. 
In tabel 2 is een algemeen geaccepteerde kwaliteitsindicatie van een bepaalde geluidbelasting opgenomen, die 
in dit rapport wordt toegepast.

Tabel 2: kwaliteitsindicatie geluidbelasting (bron: RIVM)
geluidbelasting Lcum [dB] geluidkwaliteit

^5 zeer goed
46-50 goed
51-55 redelijk
56-60 matig
61-65 slecht
^5 zeer slecht

Uitvoering berekeningen

Algemeen
Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en 
meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012). Het overdrachtsmodel is opgesteld in het softwareprogramma 
Geomilieu, versie 2020.1 rev 1 van dgmr-software.

De geluidbelasting als gevolg van wegverkeer hangt af van verschillende factoren. Voor een deel hebben deze 
factoren betrekking op verkeer en wegdek (brongegevens); voor een ander deel op de omgeving van de weg 
(geluidoverdracht, reflecties en afscherming).

Verkeersintensiteiten en voertuigverdelingen

Op 28 maart 2013 is het bestemmingsplan "Emmeloord, de Deel-Stadshart" onherroepelijk vastgesteld. Ten 
behoeve van dit bestemmingsplan is een akoestisch onderzoek opgesteld "Akoestisch onderzoek De Deel te 
Emmeloord", kenmerk NOP035ZKmcZ0206, d.d. 6 juli 2011. In dit onderzoek zijn uitgangspunten opgenomen 
t.a.v. verkeersintensiteiten, rijssnelheden en wegdekverhardingen. In voorliggend onderzoek is daarbij 
aangesloten, waarbij de verkeersintensiteiten zijn doorgerekend naar het peiljaar 2030 op basis van ^ 
autonome groei per jaar. Een overzicht is gegeven in tabel 3.

In 2017 zijn door de gemeente Noordoostpolder tellingen uitgevoerd op uitsluitend de Urkerweg, globaal op het 
gedeelte Korte Dreef West. Uit deze tellingen blijkt dat tabel 3 een representatief uitgangspunt is voor wat 
betreft de Korte Dreef West en daarmee tevens voor de overige wegvakken.

De gehanteerde voertuigverdelingen zijn gegeven in tabel 4 per wegvak.

Tabel 3: overzicht gehanteerde verkeersintensiteiten
wegvak intensiteit 2021 [mvt/etmaal] intensiteit 2030 [mvt/etmaal]

Korte Dreef Oost 16.300 17.827
Korte Dreef West 11.200 12.249
Onder de Toren 14.300 15.640

Koningin Julianastraat 12.200 13.343

20201165 blz. 4



YSSSSSSS*

ADVISEURS
VOOR

LEEFRUIMTE

Rho

Tabel 4: in de berekeningen gehanteerde voertuig- en etmaalverdelingen in X
Voertuigcategorie Korte Dreef Onder de Toren Koningin Julianastraat

dag avond nacht dag avond nacht dag avond nacht
lichte voertuigen 86,8 93,7 91,1 88,8 87,9 88,7 88,0 94,2 88,0
middelzware voertuigen 6,7 3,0 6,4 6,2 8,6 10,4 5,7 2,3 7,2
zware voertuigen 6,5 3,3 2,5 5,0 3,4 0,9 6,3 3,5 4,8
Etmaalverdeling 6,5 4,3 0,7 7,4 1,5 0,7 6,7 3,8 0,6

Net als in het bestemmingsplan "Emmeloord, de Deel-Stadshart" is uitgegaan van de situatie dat op de Korte 
Dreef een maximum snelheid geldt van 50 km/uur en op Onder de Toren en de Koning Julianastraat 30 km/uur.

De Deel

Van De Deel zijn geen verkeersintensiteiten bekend. Het is een 30 km-gebied met parkeerterrein. In de 
berekeningen is uitgegaan van 2.000 mvt/etmaal.

Busstation

Aan De Deel is een busstation aanwezig. In het akoestisch onderzoek van 2011 is de geluidemissie als wegverkeer 
berekend op basis van 300 bussen per etmaal. In voorliggend onderzoek is daarop aangesloten.

Akoestisch rekenmodel

Ten behoeve van het onderzoek is een akoestisch rekenmodel opgesteld, waarbij rekening is gehouden met alle 
relevante gebouwde ruimtelijke objecten in de omgeving. Deze gegevens zijn afkomstig van de PDOK-website en 
als GML-bestand geïmporteerd.

Voor de niet gedefinieerde bodemgebieden is uitgegaan van een 100^i reflecterende bodem (Bf = 0,0) omdat de 
omgeving verhard stadsgebied is.

De ingevoerde wegen zijn geschematiseerd in rijlijnen die standaard 0,75 m boven het wegdek liggen. Ter plaatse 
van de bouwblokgrenzen zijn toetspunten zijn ingevoerd met een hoogte ho = +4,5 m^7,5m^10,5m 
(overeenkomend met appartementen vanaf de eerste verdieping). Een overzicht is gegeven in figuur 2.

Het maximum aantal reflecties waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd bedraagt 1 reflectie en een sectorhoek 
van 2”, conform de aanbeveling van de projectgroep Vergelijkend Onderzoek Akoestische Bureaus (VOAB). In 
deze projectgroep VOAB zijn afspraken gemaakt om de onderlinge verschillen in rekenprogrammatuur te 
minimaliseren.

In bijlage 2 is een overzicht gegeven van het rekenmodel en de relevante invoergegevens (wegen).
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Een overzicht van de berekeningsresultaten voor de verschillende wegen is gegeven in bijlage 3. Een 
samenvatting van de resultaten is gegeven in tabel 5.

Tabel 5: samenvatting van de berekeningsresultaten
rekenpunt-
nummer

omschrijving waarneem-
hoogte [m]

berekende geluidbelasting Lden in dB
Korte Dreef1 30 km-wegen (inclusief 

busstation)1
cumulatief2

1 Rondeel westgevel 4,5 46 52 58
1 Rondeel westgevel 7,5 47 53 59
1 Rondeel westgevel 10,5 48 53 59
2 Rondeel westgevel 4,5 45 51 57
2 Rondeel westgevel 7,5 46 52 58
2 Rondeel westgevel 10,5 47 52 58
3 Rondeel westgevel 4,5 45 51 57
3 Rondeel westgevel 7,5 45 52 58
3 Rondeel westgevel 10,5 46 52 58
4 Rondeel noordgevel 4,5 36 51 56
4 Rondeel noordgevel 7,5 37 52 57
4 Rondeel noordgevel 10,5 37 53 58
5 Rondeel noordgevel 4,5 35 51 56
5 Rondeel noordgevel 7,5 36 52 57
5 Rondeel noordgevel 10,5 36 52 57
6 Rondeel noordgevel 4,5 34 51 56
6 Rondeel noordgevel 7,5 36 52 57
6 Rondeel noordgevel 10,5 36 52 57
7 Rondeel oostgevel 4,5 45 49 55
7 Rondeel oostgevel 7,5 46 49 56
7 Rondeel oostgevel 10,5 47 50 57
8 Rondeel oostgevel 4,5 47 49 56
8 Rondeel oostgevel 7,5 47 50 57
8 Rondeel oostgevel 10,5 48 50 57
9 Rondeel oostgevel 4,5 48 50 57
9 Rondeel oostgevel 7,5 48 51 58
9 Rondeel oostgevel 10,5 49 51 58
10 Rondeel zuidgevel 4,5 51 54 61
10 Rondeel zuidgevel 7,5 51 54 61
10 Rondeel zuidgevel 10,5 52 54 61
11 Rondeel zuidgevel 4,5 51 54 61
11 Rondeel zuidgevel 7,5 51 54 61
11 Rondeel zuidgevel 10,5 52 54 61
12 Rondeel zuidgevel 4,5 50 54 61
12 Rondeel zuidgevel 7,5 51 54 61
12 Rondeel zuidgevel 10,5 52 54 61

1 Inclusief aftrek o.b.v. artikel 110g Wgh.
2 Exclusief aftrek o.b.v. artikel 110g Wgh.
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ADVISEURS
VOOR

LEEFRUIMTE

Rho

Toetsing en conclusie

Aan De Deel 22 te Emmeloord wordt een nieuw gebouw gerealiseerd met daarin kantoorruimte en 19 

appartementen. Het gebouw ("Rondeel") is geprojecteerd direct naast het Aandeel dat enkele jaren geleden is 

ontwikkeld. In het gebouw komt een parkeerkelder, kantoorruimten op de begane grond en appartementen op 

de begane grond en de verdiepingen. De huidige bebouwing in het plangebied zal worden gesloopt.

Het plan ligt binnen de zone van de Korte Dreef, zijnde een 50 km-weg. Overige wegen in de omgeving zijn of 

worden 30 km-wegen.

Uit de wegverkeerslawaaiberekeningen blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van Lden = 48 dB vanwege de Korte 

Dreef wordt overschreden, maar de maximale grenswaarde van Lden = 63 dB niet. Voor het plan dienen hogere 

waarden te worden vastgesteld in het kader van de Wgh van ten hoogste Lden = 52 dB.

Het toepassen van geluidreducerende maatregelen is niet aan de orde. Het toepassen van stil asfalt ligt buiten 

de (financiële) reikwijdte van het plan en afschermende voorzieningen zijn stedebouwkundig niet gewenst.

Uit de berekeningen blijkt verder dat niet gezoneerde 30 km-wegen een hogere geluidbelasting veroorzaken dan 

de in het kader van de Wgh gezoneerde Korte Dreef. Bij het vaststellen van de benodigde geluidwering in de 

gevels van de woningen dient rekening te worden gehouden met de totale geluidbelasting, inclusief de 30 km- 

wegen.

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient de karakteristieke geluidwering GA;k van een verblijfsgebied ten minste 

te voldoen aan de geluidbelasting minus 33 dB. Op grond van tabel 5 dient de GA;k ten minste 23-28 dB(A) te 

bedragen.

Door voor het gehele appartementengebouw een generieke geluidwering van GA;k = 28 dB(A) te realiseren, is er 

sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
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Bijlage 1: begrippen
Decibel A, afgekort dB(A): een maat voor de sterkte van geluid, zoals het door de mens wordt waargeno
men, ten opzichte van een referentiedruk van 20.10"5 Pa.

Equivalent geluidsniveau LAeq,T in dB(A): het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus van het 
ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid.

Gestandaardiseerd immissieniveau Li in dB(A): het equivalente geluidsniveau dat tijdens een bepaalde 
bedrijfstoestand onder meteoraamomstandigheden op een bepaalde plaats en hoogte wordt vastgesteld.

Immissierelevante bronsterkte Lwr in dB(A): het geluidvermogensniveau van een denkbeeldige bron, 
gelegen in het centrum van de werkelijke geluidsbron, die in de richting van het immissiepunt dezelfde 
geluiddrukniveaus veroorzaakt als de werkelijke geluidsbron.

Langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau Ueqi,LT in dB(A): equivalent A-gewogen geluidsniveau over een 
specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van een specifieke bedrijfstoestand op een immissiepunt, bij 
een meteoraamgemiddelde geluidsoverdracht, zo nodig gecorrigeerd voor de gevelreflectie.

Langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveau Uri,LT in dB(A): equivalent A-gewogen geluidsniveau over een 
specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van een specifieke bedrijfstoestand op een beoordelingspunt, 
zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekge- 
luid.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau Ur,LT in dB(A): energetische sommatie van de langtijdgemiddelde 
deelbeoordelingsniveaus.

Etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau vanwege het industrieterrein Letmaal in dB(A): de 
hoogste van de volgende drie waarden:
- Ur.LT over de dagperiode;
- Ur.LT over de avondperiode + 5;
- Ur.LT over de nachtperiode + 10.

Europese dosismaat Lden in dB(A): gewogen gemiddelde van het geluidsniveau in de dagperiode, 
avondperiode en nachtperiode.

Dagperiode: de beoordelingsperiode van 07.00 tot 19.00 uur.

Avondperiode: de beoordelingsperiode van 19.00 tot 23.00 uur.

Nachtperiode: de beoordelingsperiode van 23.00 tot 07.00 uur.

Maximaal geluidsniveau (piekgeluidsniveau) Umax in dB(A): het maximaal te meten A-gewogen geluidsni
veau, meterstand "fast" gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm.

Immissiepunt: de plaats waarop het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt bepaald.

Representatieve bedrijfssituatie: toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden 
kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.

Bedrijfstoestand: toestand van een inrichting, die relevant is voor te verrichten metingen.

Meteoraam: de meteorologische omstandigheden waaronder een goede en stabiele geluidoverdracht 
plaatsvindt.

Stoorgeluid: het op een bepaalde plaats optredende geluid, veroorzaakt door andere geluidsbronnen dan 
die waarvan het geluidsniveau wordt bepaald.

Zone: een rond een industrieterrein gelegen gebied, waarbuiten een bepaalde geluidsbelasting vanwege 
dit terrein niet wordt overschreden.



De Deel 22, Emmeloord Bijlage 2: overzicht ingevoerde wegen

Model: Rondeel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl W Helling Wegdek
1 Korte Dreef west 0,00 0,00 Relatief Verdeling False 1,5 0 W0
2 Korte Dreef oost 0,00 0,00 Relatief Verdeling False 1,5 0 W0
3 Koninging Julianastraat 0,00 0,00 Relatief Verdeling False 1,5 0 W0
5 De Deel 0,00 0,00 Relatief Verdeling False 1,5 0 W9a
4 Onder de Toren 0,00 0,00 Relatief Verdeling False 1,5 0 W0

6 busstation 0,00 0,00 Relatief Verdeling False 1,5 0 W0

Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 20-10-2020 08:54:39



De Deel 22, Emmeloord Bijlage 2: overzicht ingevoerde wegen

Model: Rondeel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A))
1 -- -- -- -- 50 50 50 -- 50 50
2 — — — -- 50 50 50 — 50 50
3 — — — -- 30 30 30 — 30 30
5 — — — -- 30 30 30 — 30 30
4 -- -- -- -- 30 30 30 -- 30 30

6 -- -- -- -- 30 30 30 -- 30 30

Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 20-10-2020 08:54:39



De Deel 22, Emmeloord Bijlage 2: overzicht ingevoerde wegen

Model: Rondeel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N)
1 50 -- 50 50 50 -- 12249,00 6,50 4,30 0,70
2 50 -- 50 50 50 -- 17827,00 6,50 4,30 0,70
3 30 -- 30 30 30 -- 13343,00 6,70 3,80 0,60
5 30 -- 30 30 30 -- 2000,00 6,70 3,80 0,60
4 30 -- 30 30 30 -- 15640,00 7,40 1,50 0,70

6 30 -- 30 30 30 -- 300,00 6,90 2,40 0,90

Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 20-10-2020 08:54:39



De Deel 22, Emmeloord Bijlage 2: overzicht ingevoerde wegen

Model: Rondeel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N)
1 -- -- -- -- -- 86,80 93,70 91,10 -- 6,70 3,00 6,40
2 -- — — — -- 86,80 93,70 91,10 -- 6,70 3,00 6,40
3 -- — — — -- 88,00 94,20 88,00 -- 5,70 2,30 7,20
5 -- — — — -- 88,00 94,20 88,00 -- 5,70 2,30 7,20
4 -- -- -- -- -- 88,80 87,90 88,70 -- 6,20 8,60 10,40

6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 100,00 100,00 100,00

Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 20-10-2020 08:54:39



De Deel 22, Emmeloord Bijlage 2: overzicht ingevoerde wegen

Model: Rondeel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N)
1 -- 6, 50 3, 30 2, 50 -- -- -- -- -- 691, 09 4 93,, 52 78, 11
2 -- 6, 50 3, 30 2, 50 -- -- -- -- -- 1005, 80 718,. 2 7 113, 68
3 -- 6, 30 3, 50 4, 80 -- -- -- -- -- 786, 70 477,, 63 70, 45
5 -- 6, 30 3, 50 4, 80 -- -- -- -- -- 117, 92 71,, 59 10, 56
4 -- 5, 00 3, 40 0, 90 -- -- -- -- -- 1027, 74 206,r 21 97, 11

6

Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 20-10-2020 08:54:39



De Deel 22, Emmeloord Bijlage 2: overzicht ingevoerde wegen

Model: Rondeel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63
1 -- 53,34 15,80 5,49 -- 51,75 17,38 2,14 -- 86,40
2 -- 77,64 23,00 7,99 -- 75,32 25,30 3,12 -- 88,03
3 -- 50,96 11,66 5,76 -- 56,32 17,75 3,84 -- 87,31
5 -- 7,64 1,75 0,86 -- 8,44 2,66 0,58 -- 86,41
4 -- 71,76 20,18 11,39 -- 57,87 7,98 0,99 -- 88,21

6 -- 20,70 7,20 2,70 -- -- -- -- -- 78,36

Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 20-10-2020 08:54:39



De Deel 22, Emmeloord Bijlage 2: overzicht ingevoerde wegen

Model: Rondeel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125
1 93,76 100,94 105,00 109,92 106,63 99,96 91,67 82,91 90,00
2 95,39 102,57 106,63 111,55 108,26 101,59 93,30 84,54 91,63
3 92,65 102,24 102,24 106,55 104,08 97,75 93,38 83,05 87,97
5 92,16 100,87 98,02 100,30 94,15 89,33 86,00 82,12 87,46
4 93,39 103,04 102,98 107,44 104,96 98,59 94,11 81,41 86,39

6 83,38 94,57 89,10 93,48 92,68 86,33 84,69 73,78 78,79

Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 20-10-2020 08:54:39



De Deel 22, Emmeloord Bijlage 2: overzicht ingevoerde wegen

Model: Rondeel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250
1 96,68 101,80 107,56 104,14 97,41 88,19 75,39 82,81 89,79
2 98,30 103,43 109,19 105,77 99,04 89,82 77,02 84,44 91,42
3 96,91 98,51 103,25 100,46 94,01 88,40 76,79 81,94 91,69
5 95,53 94,27 96,98 90,51 85,56 81,01 75,88 81,45 90,32
4 96,30 95,69 100,35 97,93 91,51 87,16 77,86 82,46 92,63

6 89,98 84,51 88,90 88,09 81,74 80,10 69,52 74,53 85,72

Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 20-10-2020 08:54:39



De Deel 22, Emmeloord Bijlage 2: overzicht ingevoerde wegen

Model: Rondeel
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Lijst van

LE (N) 500

Wegen, voor

LE (N) 1k LE

rekenmethode

(N) 2k LE

Wegverkeerslawaai

(N) 4k LE (N) 8k

- RMW-2012

LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500
1 93,98 99,71 96,39 89,68 80,81 -- -- -- --
2 95,61 101,34 98,02 91,31 82,44 — -- — --
3 91,39 95,87 93,43 87,05 82,70 — -- — --
5 87,17 89,63 83,50 78,63 75,32 — -- — --
4 91,55 96,62 94,22 87,70 83,26 -- -- -- --

6 80,25 84,64 83,83 77,48 75,84 -- -- -- --

Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 20-10-2020 08:54:39



De Deel 22, Emmeloord Bijlage 2: overzicht ingevoerde wegen

Model: Rondeel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 

Naam LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 20-10-2020 08:54:39



De Deel 22, Emmeloord Bijlage 3.1: berekeningsresultaten Korte Dreef
(inclusief aftrek art. 110g Wgh)

Rapport:
Model:

Groep:
Groepsreductie

Resultatentabel
Rondeel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten 
Korte Dreef 
Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
1 A Rondeel westgevel 179613,04 524880,37 4,50 45,9 43,3 35,5 46,3
1 B Rondeel westgevel 179613,04 524880,37 7,50 47,0 44,3 36,6 47,4
1 C Rondeel westgevel 179613,04 524880,37 10,50 47,5 44,8 37,1 47,8
10 A Rondeel zuidgevel 179638,23 524883,34 4,50 50,3 47,7 39,9 50,7
10 B Rondeel zuidgevel 179638,23 524883,34 7,50 51,1 48,4 40,7 51,5

10 C Rondeel zuidgevel 179638,23 524883,34 10,50 51,8 49,2 41,4 52,2
11 A Rondeel zuidgevel 179628,57 524880,77 4,50 50,2 47,5 39,8 50,6
11 B Rondeel zuidgevel 179628,57 524880,77 7,50 51,0 48,3 40,5 51,3
11 C Rondeel zuidgevel 179628,57 524880,77 10,50 51,6 49,0 41,2 52,0
12 A Rondeel zuidgevel 179618,90 524878,21 4,50 50,1 47,4 39,6 50,4

12 B Rondeel zuidgevel 179618,90 524878,21 7,50 50,8 48,2 40,4 51,2
12 C Rondeel zuidgevel 179618,90 524878,21 10,50 51,5 48,8 41,0 51,8
2 A Rondeel westgevel 179610,25 524890,89 4,50 44,8 42,1 34,3 45,1
2 B Rondeel westgevel 179610,25 524890,89 7,50 45,5 42,8 35,1 45,9
2 C Rondeel westgevel 179610,25 524890,89 10,50 46,7 44,0 36,2 47,0

3 A Rondeel westgevel 179607,65 524900,68 4,50 44,5 41,8 34,0 44,8
3 B Rondeel westgevel 179607,65 524900,68 7,50 45,1 42,4 34,7 45,5
3 C Rondeel westgevel 179607,65 524900,68 10,50 46,1 43,5 35,7 46,5
4 A Rondeel noordgevel 179611,28 524905,27 4,50 35,9 33,2 25,4 36,3
4 B Rondeel noordgevel 179611,28 524905,27 7,50 36,5 33,8 26,0 36,9

4 C Rondeel noordgevel 179611,28 524905,27 10,50 36,9 34,2 26,4 37,2
5 A Rondeel noordgevel 179620,95 524907,83 4,50 34,8 32,0 24,3 35,1
5 B Rondeel noordgevel 179620,95 524907,83 7,50 35,6 32,9 25,1 35,9
5 C Rondeel noordgevel 179620,95 524907,83 10,50 36,1 33,4 25,6 36,4
6 A Rondeel noordgevel 179630,61 524910,40 4,50 33,9 31,1 23,4 34,2

6 B Rondeel noordgevel 179630,61 524910,40 7,50 35,2 32,4 24,7 35,5
6 C Rondeel noordgevel 179630,61 524910,40 10,50 35,9 33,2 25,4 36,2
7 A Rondeel oostgevel 179635,30 524907,79 4,50 45,1 42,5 34,7 45,5
7 B Rondeel oostgevel 179635,30 524907,79 7,50 45,8 43,1 35,3 46,1
7 C Rondeel oostgevel 179635,30 524907,79 10,50 46,5 43,9 36,1 46,9

8 A Rondeel oostgevel 179637,98 524897,67 4,50 46,2 43,6 35,8 46,6
8 B Rondeel oostgevel 179637,98 524897,67 7,50 46,9 44,2 36,4 47,2
8 C Rondeel oostgevel 179637,98 524897,67 10,50 47,6 44,9 37,1 47,9
9 A Rondeel oostgevel 179640,59 524887,86 4,50 47,4 44,8 37,0 47,8
9 B Rondeel oostgevel 179640,59 524887,86 7,50 48,0 45,3 37,5 48,3

9 C Rondeel oostgevel 179640,59 524887,86 10,50 48,7 46,0 38,3 49,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-10-2020 09:08:57Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam



De Deel 22, Emmeloord Bijlage 3.2: berekeningsresultaten 30 km-wegen
(inclusief aftrek art. 110g Wgh)

Rapport:
Model:

Groep:
Groepsreductie

Resultatentabel
Rondeel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten 
30 km-wegen 
Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
1 A Rondeel westgevel 179613,04 524880,37 4,50 52,6 47,8 42,0 52,4
1 B Rondeel westgevel 179613,04 524880,37 7,50 53,1 48,2 42,5 52,9
1 C Rondeel westgevel 179613,04 524880,37 10,50 53,4 48,5 42,8 53,2
10 A Rondeel zuidgevel 179638,23 524883,34 4,50 54,0 49,5 43,3 53,9
10 B Rondeel zuidgevel 179638,23 524883,34 7,50 54,0 49,6 43,4 53,9

10 C Rondeel zuidgevel 179638,23 524883,34 10,50 54,0 49,5 43,4 53,9
11 A Rondeel zuidgevel 179628,57 524880,77 4,50 54,1 49,7 43,5 54,0
11 B Rondeel zuidgevel 179628,57 524880,77 7,50 54,2 49,7 43,6 54,1
11 C Rondeel zuidgevel 179628,57 524880,77 10,50 54,2 49,6 43,6 54,1
12 A Rondeel zuidgevel 179618,90 524878,21 4,50 54,3 49,8 43,7 54,2

12 B Rondeel zuidgevel 179618,90 524878,21 7,50 54,5 49,9 43,9 54,4
12 C Rondeel zuidgevel 179618,90 524878,21 10,50 54,4 49,8 43,8 54,3
2 A Rondeel westgevel 179610,25 524890,89 4,50 51,4 46,5 40,7 51,2
2 B Rondeel westgevel 179610,25 524890,89 7,50 52,1 47,2 41,5 51,9
2 C Rondeel westgevel 179610,25 524890,89 10,50 52,4 47,4 41,8 52,2

3 A Rondeel westgevel 179607,65 524900,68 4,50 51,2 46,3 40,5 51,0
3 B Rondeel westgevel 179607,65 524900,68 7,50 52,1 47,1 41,4 51,9
3 C Rondeel westgevel 179607,65 524900,68 10,50 52,4 47,3 41,7 52,2
4 A Rondeel noordgevel 179611,28 524905,27 4,50 51,4 47,0 40,7 51,3
4 B Rondeel noordgevel 179611,28 524905,27 7,50 52,4 47,9 41,7 52,2

4 C Rondeel noordgevel 179611,28 524905,27 10,50 52,7 48,2 42,0 52,5
5 A Rondeel noordgevel 179620,95 524907,83 4,50 51,1 46,8 40,4 51,0
5 B Rondeel noordgevel 179620,95 524907,83 7,50 52,0 47,7 41,3 51,9
5 C Rondeel noordgevel 179620,95 524907,83 10,50 52,4 48,0 41,7 52,3
6 A Rondeel noordgevel 179630,61 524910,40 4,50 51,0 46,8 40,3 50,9

6 B Rondeel noordgevel 179630,61 524910,40 7,50 51,9 47,7 41,2 51,8
6 C Rondeel noordgevel 179630,61 524910,40 10,50 52,3 48,0 41,6 52,2
7 A Rondeel oostgevel 179635,30 524907,79 4,50 48,7 44,8 38,1 48,7
7 B Rondeel oostgevel 179635,30 524907,79 7,50 49,4 45,5 38,8 49,4
7 C Rondeel oostgevel 179635,30 524907,79 10,50 49,8 45,8 39,1 49,8

8 A Rondeel oostgevel 179637,98 524897,67 4,50 49,2 45,0 38,6 49,2
8 B Rondeel oostgevel 179637,98 524897,67 7,50 49,7 45,6 39,1 49,7
8 C Rondeel oostgevel 179637,98 524897,67 10,50 50,0 45,9 39,4 50,0
9 A Rondeel oostgevel 179640,59 524887,86 4,50 50,4 46,2 39,7 50,3
9 B Rondeel oostgevel 179640,59 524887,86 7,50 50,6 46,5 39,9 50,6

9 C Rondeel oostgevel 179640,59 524887,86 10,50 50,7 46,6 40,1 50,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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De Deel 22, Emmeloord Bijlage 3.3: berekeningsresultaten cumulatief
(exclusief aftrek art. 110g Wgh)

Rapport:
Model:

Groep:
Groepsreductie

Resultatentabel
Rondeel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten 
(hoofdgroep)
Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
1 A Rondeel westgevel 179613,04 524880,37 4,50 58,4 54,1 47,8 58,4
1 B Rondeel westgevel 179613,04 524880,37 7,50 59,1 54,7 48,5 59,0
1 C Rondeel westgevel 179613,04 524880,37 10,50 59,4 55,0 48,8 59,3
10 A Rondeel zuidgevel 179638,23 524883,34 4,50 60,5 56,7 50,0 60,6
10 B Rondeel zuidgevel 179638,23 524883,34 7,50 60,8 57,0 50,3 60,9

10 C Rondeel zuidgevel 179638,23 524883,34 10,50 61,1 57,3 50,5 61,1
11 A Rondeel zuidgevel 179628,57 524880,77 4,50 60,6 56,7 50,0 60,6
11 B Rondeel zuidgevel 179628,57 524880,77 7,50 60,9 57,1 50,4 61,0
11 C Rondeel zuidgevel 179628,57 524880,77 10,50 61,1 57,3 50,6 61,2
12 A Rondeel zuidgevel 179618,90 524878,21 4,50 60,7 56,8 50,1 60,7

12 B Rondeel zuidgevel 179618,90 524878,21 7,50 61,0 57,1 50,5 61,1
12 C Rondeel zuidgevel 179618,90 524878,21 10,50 61,2 57,3 50,6 61,2
2 A Rondeel westgevel 179610,25 524890,89 4,50 57,3 52,9 46,6 57,2
2 B Rondeel westgevel 179610,25 524890,89 7,50 58,0 53,5 47,3 57,9
2 C Rondeel westgevel 179610,25 524890,89 10,50 58,4 54,0 47,8 58,4

3 A Rondeel westgevel 179607,65 524900,68 4,50 57,1 52,6 46,4 57,0
3 B Rondeel westgevel 179607,65 524900,68 7,50 57,9 53,4 47,2 57,8
3 C Rondeel westgevel 179607,65 524900,68 10,50 58,3 53,8 47,7 58,2
4 A Rondeel noordgevel 179611,28 524905,27 4,50 5 6,5 52,2 45,8 56,4
4 B Rondeel noordgevel 179611,28 524905,27 7,50 57,5 53,0 46,8 57,4

4 C Rondeel noordgevel 179611,28 524905,27 10,50 57,8 53,3 47,1 57,7
5 A Rondeel noordgevel 179620,95 524907,83 4,50 56,2 52,0 45,5 56,2
5 B Rondeel noordgevel 179620,95 524907,83 7,50 57,1 52,9 46,4 57,1
5 C Rondeel noordgevel 179620,95 524907,83 10,50 57,5 53,2 46,8 57,4
6 A Rondeel noordgevel 179630,61 524910,40 4,50 56,1 51,9 45,4 56,0

6 B Rondeel noordgevel 179630,61 524910,40 7,50 57,0 52,8 46,3 56,9
6 C Rondeel noordgevel 179630,61 524910,40 10,50 57,4 53,1 46,7 57,3
7 A Rondeel oostgevel 179635,30 524907,79 4,50 55,3 51,8 44,7 55,4
7 B Rondeel oostgevel 179635,30 524907,79 7,50 56,0 52,5 45,4 56,1
7 C Rondeel oostgevel 179635,30 524907,79 10,50 5 6,5 53,0 45,9 5 6,6

8 A Rondeel oostgevel 179637,98 524897,67 4,50 56,0 52,4 45,4 56,1
8 B Rondeel oostgevel 179637,98 524897,67 7,50 5 6,5 52,9 46,0 5 6,6
8 C Rondeel oostgevel 179637,98 524897,67 10,50 57,0 53,4 46,4 57,1
9 A Rondeel oostgevel 179640,59 524887,86 4,50 57,1 53,6 46,6 57,2
9 B Rondeel oostgevel 179640,59 524887,86 7,50 57,5 53,9 46,9 57,6

9 C Rondeel oostgevel 179640,59 524887,86 10,50 57,8 54,3 47,3 58,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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1 INLEIDING

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 De Deel nr. 22 te Emmeloord____ IwjyBonw a mine»

1.1 Algemeen

In opdracht van de gemeente Noordoostpolder is in april/mei 2020
door Sigma Bouw & Milieu een verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 
uitgevoerd op het onbebouwde deel van de locatie aan De Deel nr. 20 te Emmeloord (gemeente 
Noordoostpolder).
De plaats en situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1 en 2.

In dit onderzoek worden allereerst de locatiegegevens, de historische gegevens ofwel het 
bodemgebruik in het verleden evenals de resultaten van eventuele voorgaande bodemonderzoeken 
besproken. Vervolgens wordt de bodemopbouw, geologie en geohydrologie besproken. Op basis van 
de resultaten van het vooronderzoek is een onderzoekshypothese opgesteld. Het verdere onderzoek 
is op basis van deze hypothese uitgevoerd.
De onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd. Aan de hand van de interpretatie van de 
onderzoeksresultaten wordt een eindconclusie geformuleerd.

kwaliteitsborging:
Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2015.

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 & Milieu zijn verricht onder het procescertificaat BRL SIKB 
2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) waarvoor Sigma Bouw & Milieu is 
gecertificeerd en erkend door het ministerie van 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 & 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 voorgenomen 
nieuwbouw van een multifunctioneel complex 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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verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 De Deel nr. 22 te Emmeloord_____ IwjyBonw a mine»

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.

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 De Deel nr. 22 te Emmeloord____ Iwynonw a mine»

tabel 1: onderzoeksaspecten milieuhygiënisch vooronderzoek

Onderzoeksaspecten Aanleiding tot vooronderzoek
A B C D E F G

1. Locatiegegevens Eigendomssituatie 0 0

Hoogteligging y
2. Bodemopbouw en geohydrologie Bodemopbouw y y y y y y

Antropogene lagen in 
de bodem

y y y y y y y

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

bodemverontreiniging?
y y y y y y

Kwaliteit o.b.v. BKK y 0 y y y y y

O.b.v. uitgevoerde 
bodemonderzoeken

y y y y y y

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

Voormalig

y 0 y y y y

Huidig y y y y y

Toekomstig y 0

Asbestverdacht? y y y y y y y

5. Terreinverkenning
y 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 nieuwbouw 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 (email d.d. 24-04-2020);
^ informatie van 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

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 De Deel nr. 22 te Emmeloord____ IwjyBonw a mine»

Adres De Deel 22
Plaats Emmeloord
Gemeente Noordoostpolder
Topografisch overzicht Zie bijlage 1
Coördinaten X = 179,623 Y= 524,906
Kadastrale aanduiding Gemeente Noordoostpolder perceel sectie AZ nr. 5153, 

5154 en 12917 (ged.)
Eigendomssituatie Niet nagegaan.
Oppervlakte onderzoekslocatie (onbebouwde deel van 
het plangebied)

Ca. 475 m2

Algemene omschrijving De onderzoekslocatie betreft het onbebouwde deel van 
het perceel gelegen aan De Deel nr. 22 te Emmeloord.
De locatie is gelegen midden in de kern van Emmeloord.

Op de onderzoekslocatie bevindt zich een 
kantorencomplex. De opdrachtgever is voornemens om 
een deel van het bestaande complex af te breken en de 
nieuwbouw van een multifunctioneel complex te 
realiseren.
Het onderhavige onderzoek heeft alleen betrekking op het 
terreindeel t.p.v. het nieuw te bouwen complex 
(plangebied).
Het terreindeel t.p.v. de geplande nieuwbouw is thans nog 
deels bebouwd met het bestaande kantorencomplex. Het 
onbebouwde deel rondom de bebouwing is deels verhard 
(parkeerplaats) en deels groen.
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figuur 1: onderzoeksgebied met drie kadastrale percelen
Bebouwing en bouwjaar (Kadaster BAG) Bestaand bedrijfspand: 1957.
Terreinverharding Deels parkeerplaats, verhard met tegels en klinkers.
Ondergrondse infrastructuur Geen informatie, bij grondwerk dient een KLIC-melding 

gedaan te worden.
Archeologische waarden De locatie heeft op basis van de archeologische 

waardenkaart (IKAW) de vermelding "hoge trefkans".
Geplande herinrichting Nieuwbouw.
bijzonderheden: -

afbakening onderzoekslocatie
Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het onderzochte 
terreindeel op de onderzoekslocatie, zoals weergegeven in bijlage 2.
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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

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 De Deel nr. 22 te Emmeloord_____IwjyBonw a mine»

Omschrijving Gebruik Potentieel 
bodembedreigende 
activiteiten en situaties

Onderzoekslocatie
Historisch (op 
basis van 
topografische 
kaarten, 
Topotijdreis)

Op basis van de topografische kaarten vanaf 1954 lijkt op 
de onderzoekslocatie voor het eerst bebouwing aanwezig te 
zijn. Vanaf 1962 is een gebouw zichtbaar op de plaats waar 
zich nu het pand aan De Deel nr. 22 bevindt.
Deze bebouwing is in de loop der jaren enigszins 
gewijzigd/uitgebreid.

Geen.

Huidig De opdrachtgever is voornemens om een nieuw 
multifunctioneel centrum te realiseren.
Het onderhavige onderzoek heeft alleen betrekking op het 
terreindeel t.p.v. het nieuw te bouwen complex (plangebied). 
Het onbebouwde terreindeel rondom het bestaande af te 
breken pand is thans nog deels verhard met tegels 
(parkeerplaats).

Geen.

Toekomstig Nieuwbouw van een multifunctioneel complex op de 
onderzoekslocatie.

Geen.

Directe omgeving ^25 m)
Historisch (op 
basis van 
topografische 
kaarten, 
Topotijdreis)

Vanaf 1954 is op de topografische kaarten ter plaatse van 
het huidige De Deel nr. 22 een gebouw zichtbaar. Vanaf
1962 is dit vm. gebouw niet meer zichtbaar op de 
topografische kaarten.
Vanaf 1962 is volgens de topografische kaarten in de 
directe omgeving ^25 mtr.) van de onderzoekslocatie voor 
het eerst enige bebouwing zichtbaar. In de loop der jaren is 
deze bebouwing verder uitgebreid.

Geen.

Huidig en 
toekomstig

In de directe omgeving van de onderzoekslocatie bevinden 
zich nieuwbouw panden Z plantsoenen Z bossages.
Noordzijde: plantsoen/park
Oostzijde: voormalige De Deel nr. 21/toekomstig “Het 
Aandeel”
Zuidzijde: busstation/parkeerplaats
Westzijde: voormalige De Deel nr. 23/toekomstig Recidence 
De Deel

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 De onderzoekslocatie betreft (een deel van) het perceel gelegen 
aan De Deel nr. 22 te Emmeloord.
De locatie betreft een perceel met daarop een bestaand 
kantorencomplex. Hierin bevinden zich zowel bedrijven als 
woningen. Een deel van het bestaande pand zal worden 
afgebroken.
Het bestaande complex is gebouwd tussen 1956 en 1958. In het 
gebouw waren de Coöperatieve rundveefok- en controlevereniging 
NOP en het landbouwboekhoudkantoor Noordoostpolder 
ondergebracht. In 1984 is dwars op het bestaande gebouw een 
vleugel gebouwd

Op de plek van het af te breken kantorencomplex wordt een nieuw 
gebouw gebouwd met gecombineerde functie wonen en werken.
Het te bouwen multifunctionele complex (“De Deelstaete”), verdeeld 
over 4 bouwlagen, bestaat op de begane grond uit horeca met 
daarboven kantoorunits, een atrium met een semi-openbare 
ontmoetingsplek en luxe appartementen. Op de bovenste 
verdieping kunnen nog 2 penthouses gerealiseerd worden.

Het onderhavige onderzoek heeft alleen betrekking op het 
onbebouwde terreindeel rondom het bestaande af te breken deel 
van het complex (plangebied).
Het onbebouwde terreindeel t.p.v. de geplande nieuwbouw is deels 
verhard met tegels (parkeerplaats). Het onverharde deel is in 
gebruik als groen.

Er is geen informatie beschikbaar omtrent evt. (voormalige) 
potentieel bodembedreigende activiteiten/calamiteiten (verbranding 
afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) op de onderzoekslocatie.

Bouwvergunning T.b.v. de aanwezige bebouwing is een bouwvergunning verleend.
Milieuvergunning Niet bekend.
Handelsregister De locatie wordt in het handelsregister van de Kamer van

Koophandel als volgt vermeld.
^ Coöperatieve Vereniging Satelliet-coöperatie EPN 
^ Energie Pioniers Noordoostpolder Coöperatieve Vereniging 
^ OndernemersReflector
^ Stichting Centrum voor Jong Ondernemerschap Noordoostpolder 
^ Stichting Pioniers van de Toekomst Duurzaamheids-alliantie 
Noordoostpolder
^ Stichting voor openbaar basisonderwijs Noordoostpolder 
(uitgeschreven).

Aanwezigheid brandstoftanks Er is geen informatie omtrent de eventuele 
aanwezigheid of voormalige aanwezigheid van boven- of 
ondergrondse brandstoftanks op de onderzoekslocatie.
Er bestaat altijd de mogelijkheid dat boven- en ondergrondse 
brandstoftanks in het verleden geplaatst zijn zonder melding, de 
aanwezigheid van dergelijke tanks blijkt niet uit de verkregen 
informatie.
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verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 De Deel nr. 22 te Emmeloord 003
Aanwezigheid asbest Op basis van de asbestdakenkaart van de provincie Flevoland (zie 

figuur 2) is het dak van het pand op de onderzoekslocatie niet 
verdacht voor asbest.

figuur 2: asbestdakenkaart provincie Flevoland

De aanwezigheid van asbesthoudend materiaal elders in de 
bestaande bebouwing is niet uit te sluiten (in dit onderzoek 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._________________________________________________
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verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 De Deel nr. 22 te Emmeloord_____ IwjyBonw a mine»

Verdachte activiteiten < 25 m In de directe omgeving van de onderzoekslocatie worden de 
volgende verontreinigende (onderzochte) activiteiten gemeld:

^ Koningin Julianastraat 2:
~ Burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf (start en einde onbekend).
~ onbekend (start en einde onbekend).

^ De Deel t.p.v. het busstation en parkeerplaats:
~ Wegfundering/wegverharding met puin (start en einde onbekend).

^ De Deel 20:
~ onbekend (start en einde onbekend).
~ onbekend (start en einde onbekend).

^ Beursstraat 1:
~ onbekend (start en einde onbekend).

Het is op voorhand onbekend of activiteiten in de directe omgeving 
negatieve invloed hebben(gehad) op de 
bodemkwaliteit t.p.v. de onderhavige onderzoekslocatie.

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 ^ De Deel en omgeving:
Het betreft hier een onderzoek binnen een groter gebied, de locatie De Deel 22 maakt 
hier onderdeel van uit.
Verkennend onderzoek NVN 5740 d.d. 30-06-2006, Hunneman, ref. nr. 20051131.
^ Zintuiglijk: zwakke bijmengingen aan puin- en/of kooldeeltjes; geen asbestverdachte 
materialen.
^ Bovengrond: geen gehalten aangetoond boven de streefwaarde.
^ Ondergrond: plaatselijk minerale olie > streefwaarde.
^ Grondwater: zink > streefwaarde.
^ Conclusie: vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen bezwaren voor de voorgenomen 
ontwikkeling van de locatie.

Omgeving ^5 m In de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn diverse bodemonderzoeken
uitgevoerd. In het bijgevoegde overzicht in figuur 3 is aangegeven welke onderzoeken 
op welke locatie staan geregistreerd.

1).
► De Deel en omgeving:
Verkennend onderzoek NVN 5740 d.d. 30-06-2006, Hunneman, ref. nr. 20051131.
^ Zintuiglijk: zwakke bijmengingen aan puin- en/of kooldeeltjes; geen asbestverdachte 
materialen.
^ Bovengrond: geen gehalten aangetoond boven de streefwaarde.
^ Ondergrond: minerale olie > streefwaarde.
^ Grondwater: zink > streefwaarde.
^ Conclusie: vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen bezwaren voor de voorgenomen 
ontwikkeling van de locatie.
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verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 De Deel nr. 22 te Emmeloord_____ IwjyBonw a mine»

^ Koningin Julianastraat 2-6:
^ Verkennend onderzoek NVN 5740 d.d. 27-05-2003, Kuiper Ã Burger, ref. nr. 
PB031737/D01.
^ Bovengrond: minerale olie > streefwaarde.
^ Ondergrond: geen gehalten aangetoond boven de streefwaarde.
^ Grondwater: geen gehalten aangetoond boven de streefwaarde.
^ Verkennend onderzoek NVN 5740 d.d. 25-04-1999, Nillesen Milieu Adviesbureau, 
ref. nr. 97-04.
^ Bovengrond: minerale olie > streefwaarde.
^ Ondergrond: zink > streefwaarde.
^ Grondwater: EOX 1,5

^ Koningin Julianastraat 2:
^ Verkennend onderzoek NVN 5740 d.d. maart 1997, Nillesen Milieu Adviesbureau, 
ref. nr. 97-04.
^ Bovengrond: minerale olie > streefwaarde.
^ Ondergrond: tetrachloormethaan > interventiewaarde, zink > streefwaarde.
^ Grondwater: EOX 1,5

2).
► De Deel 23:
^ Verkennend onderzoek NVN 5740, IJsselmeerbeton b.v., datum en ref. nr. onbekend. 
Vervolg: uitvoeren OO.
Omschrijving: er moet op de locatie een oriënterend onderzoek worden uitgevoerd
naar de aard en ernst van de (mogelijke) verontreiniging.

3) .
^ De Deel 21:
^ Verkennend onderzoek NEN 5740 d.d. 09-11-2006, J.A. Kruse, ref. nr. 60602439. 
Vervolg: uitvoeren OO.
Omschrijving: er moet op de locatie een oriënterend onderzoek worden uitgevoerd
naar de aard en ernst van de (mogelijke) verontreiniging.

4) .
^ De Deel 2 t.p.v. het busstation en de parkeerplaats:
^ Verkennend onderzoek NVN 5740, d.d. 03-05-2000, Nillesen Milieu Adviesbureau, 
ref. nr. 001 MN 1049.
^ parkeerplaats:
^ Bovengrond: EOX > streefwaarde, cadmium > streefwaarde.
^ Ondergrond: minerale olie en EOX > streefwaarde.
^ Grondwater: tetrachlooretheen en cis-1,2-dichlooretheen > streefwaarde.
^ busstation:
^ Bovengrond: geen gehalten aangetoond boven de streefwaarde.
^ Ondergrond: geen gehalten aangetoond boven de streefwaarde.
^ Grondwater: naftaleen en tetrachlooretheen > streefwaarde.

5) .
^ De Deel 20:
^ Verkennend onderzoek NVN 5740 d.d. 02-03-1996, Nillesen Milieu Adviesbureau, 
ref. nr. 96-11.
^ Bovengrond: PAK's > streefwaarde.
^ Ondergrond: geen gehalten aangetoond boven de streefwaarde.
^ Grondwater: geen gehalten aangetoond boven de streefwaarde.
Opmerking: in het verleden hebben op het meest westelijke deel ondergrondse tanks 
gelegen. Deze zijn in 1996 door de gemeente verwijderd.
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verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 De Deel nr. 22 te Emmeloord_____ IwjyBonw a mine»

^ Verkennend onderzoek NVN 5740 d.d. 31-03-1994, Witteveen & Bos B.V., ref. nr. Eo 
18.34.

6).
^ Beursstraat 1:
^ Briefrapport d.d. 17-04-2009, KW infra milieu, ref. nr. 09050-brf 1 
^ Briefrapport d.d. 18-06-2009, KW infra milieu, ref. nr. 09108-brf 1
Vervolg WBB: voldoende gesaneerd.
Status asbest: niet onderzocht.

figuur 3: overzicht bodemonderzoeken op de bovengenoemde locaties 1 t/m 5.

Vermoeden van (een 
geval van ernstige) 
bodemverontreiniging op 
de locatie of een deel 
daarvan

Niet bekend.

informatie
bodemkwaliteitskaart

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. 3-5 m-NAP.
In tabel 6 staat de geohydrologische opbouw weergegeven.

tabel 6: geohydrologische opbouw

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 De Deel nr. 22 te Emmeloord____ IwjyBonw a mine»

diepte
m-mv

beschrijving formatie

0-3 zandige klei, middelfijne zanden, sporen klei en veen 
middelfijne zanden, sporen klei, veen en grind

Holocene afzettingen

3-10 middelgrove zanden, sporen klei en veen Boxtel
10-17 zandige klei, weinig veen, fijn en grof zand Kreftenheije
17-19 middelgrove zanden, sporen klei, zandige klei en Urk
M9 veen Urk

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 Gemeente Noordoostpolder perceel sectie AZ nr. 5153, 5154 en 12917 (ged.)
opdrachtgever/
belanghebbende
rechtspersonen

In het kader van onderhavig bodemonderzoek is behoudens de opgenomen kadastrale gegevens 
geen nadere financieel juridische informatie verzameld.
Het uitvoeren van een daadwerkelijke juridische toets maakt geen deel uit van onderhavig 
bodemonderzoek.
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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 locatie aan 
De Deel 22 te Emmeloord vanaf rond 1956-1958 een bestaand pand aanwezig is. 
bebouwing zichtbaar is. Het bestaande complex is gebouwd tussen 1956 en 1958. In het gebouw 
waren de Coöperatieve rundveefok- en controlevereniging NOP en het landbouwboekhoudkantoor 
Noordoostpolder ondergebracht. In 1984 is dwars op het bestaande gebouw een vleugel gebouwd 
Het pand is momenteel in gebruik als kantorencomplex.
Op de plek van het af te breken kantorencomplex wordt een nieuw gebouw gebouwd met 
gecombineerde functie wonen en werken.
Het onderhavige onderzoek heeft alleen betrekking op het onbebouwde terreindeel rondom het 
bestaande af te breken deel van het complex (plangebied), zie bijlage 2.
Het onbebouwde terreindeel t.p.v. de geplande nieuwbouw is deels verhard met tegels 
(parkeerplaats). Het onverharde deel is in gebruik als groen.
Op basis van voorgaand bodemonderzoek uit 2006, op de locatie en in de omgeving, zijn geen 
ernstige bodemverontreinigingen gebleken.

Er is geen informatie beschikbaar omtrent evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende 
activiteiten/calamiteiten (verbranding afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) op de 
onderzoekslocatie.
De onderzoekslocatie is in eerste aanleg als milieuhygiënisch "onverdacht" aangemerkt. Op basis van 
deze hypothese is het bodemonderzoek t.p.v. de onderzoekslocatie uitgevoerd conform de 
bijbehorende onderzoeksstrategie, volgens NEN 5740+A1, paragraaf 5.1, strategie voor onverdachte 
locaties (ONV-NL) (literatuur 1).

In tabel 8 is de gehanteerde onderzoeksstrategie weergegeven. 

tabel 8: gehanteerde onderzoeksstrategie
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(deel)locatie

mogelijke verontreiniging
onderzoeksstrategiegrond grondwater

NEN-5740+A1
onderzoeksgebied (plangebied)
(ca. 475 m2)

- - ONV-NL

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 28 april 2020.
Het bemonsteren van het grondwater is (conform NEN-5740+A1) ruime tijd na plaatsing van de 
peilbuis op 13 mei 2020 uitgevoerd

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door dhr. A.D.M. van Wuykhuyse geregistreerde veldwerker 
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 geen 
bijzonderheden opgemerkt.

Alle geplaatste boringen zijn, uitpandig, 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.
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tabel 9: veldwerkprogramma

Onderdeel Aantal Diepte (m-mv) Nummers
Onderzoekslocatie (ca. 475 m2)

Boringen 6 0.5 3 t/m 8
1 2 2

Peilbuis 1 4.1 1
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 zijn 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.
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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

hoofdbestanddeel toevoeging kleur

0.0-0.5 zand/klei zwak siltig/zwak zandig bruin/grijs
0.5-1.6 zand zwak siltig bruin/beige
1.6-2.0 zand zwak siltig geel/creme
2.0-2.3 zand zwak kleiig donkergrijs
2.3-2.8 zand zwak siltig donkergrijs
2.8-4.1 zand sterk siltig donkergrijs

veldmetingen grondwater
De resultaten van de veldwaarnemingen van het grondwater zijn weergegeven in tabel 11. 

tabel 11: veldwaarnemingen grondwater

Peilbuis filtertraject
m-mv

grondwaterstand
m-mv

voorpompen
liter

pH EGV
geleidingsvermogen
uS/cm

troebelheid
(NTU)

1 3.1-4.1 2.66 5 6.9 1080 12.7
In het genomen grondwatermonsters 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.
Het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op eventuele afwijkingen.
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.

Aan zuidzijde van de aanbouw bevindt zich een afdak. Het dak van het afdak bestaat uit 
asbestverdachte dakplaten. Het dak is niet voorzien van een dakgoot en watert af op een onverharde 
bodem. De druppelzone van dit dak bevindt zich buiten het te bebouwen terreindeel en is derhalve in 
dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.

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 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

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 De Deel nr. 22 te Emmeloord_____ IwjyBonw a mine»

Monstercode boringnummer(s) diepte (m-mv) zintuiglijke waarnemingen analysepakket
grond
1 (MM1) 1 + 3 t/m 8 0.0-0.5 NEN-grondO

PFAS (28) 
handelingskade^
AS3000

2 (MM2) 1 + 2 0.5-2.0 - NEN-grondOAS3000
grondwater

1 (peilbuis) 1 3.1-4.1 - NEN-grondwater(* **)

verklaring van de gebruikte afkortingen en codes:(1)
* NEN-grond

*NEN-water

Zware metalen =

Vluchtige aromaten =

PCB =
PAK =
VOH =
Bromoform =

Standaard Pakket Grond omvat AS3000 voorbehandeling, 9 zware metalen,
PAK (10-VROM), minerale olie (GC), PBC's, droge stof, organische stof en lutum; 
Standaard Pakket Grondwater omvat AS3000 voorbehandeling zware metalen, 
vluchtige aromaten (incl. naftaleen), chloorhoudende oplosmiddelen, 
chloorbenzenen, minerale olie, styreen en bromoform; 
barium (Baycadmium (CdyCobalt(Coykoper (Cuylood (Pbynikkel (Niyzink 
(ZnyMolybdeen (Moykwik(Hg);
Benzeen (B), Tolueen (T), Ethylbenzeen (E), Xylenen (X), Naftaleen (N)
Styreen (S) (BTEXNS);
Polychloorbifenylen;
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen;
Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen.
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^007o 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.

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 De Deel nr. 22 te Emmeloord____ IwjyBonw a mine»
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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

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 De Deel nr. 22 te Emmeloord

Project OPID 20791952#20-M9344-De Deel 22 te Emmeloord
Certificaten 1031310
Toetsing T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
Toetsversie BoToVa 3.0.0 Toetsdatum: 12 juni 2020 12:09

Parameters Toetsing Monster 6317215 Monster 6317216
MM1, 01: o o o o o cn o o o o cn o o o MM2, 01: 50-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 160-20
Max. Bodemindex 0,004 Max. Bodemindex 0,004
Toetsoordeel Voldoet aan Achtergrondw Toetsoordeel Voldoet aan Achtergrondwa

Analyse Eenheid AW T I Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index
Lutum/Humus
Organische stof y (m/m ds) 0,7 10 0 0,2 10 0
Lutum yo (m/m ds) 1 25 0 1 25 0
Droogrest
droge stof y 93,6 93,6 @ 0 93,5 93,5 @ 0
Metalen ICP-AES
ba rium (Ba) mg/kg ds 190 555 920 < 20 < 54 @ 0 < 20 < 54 @ 0
cadmium (Cd) mg/kg ds 0,6 6,8 13 < 0.2 < 0.24 0 < 0.2 < 0.24 0
koba lt (Co) mg/kg ds 15 102,5 190 < 3 < 7.4 0 < 3 < 7.4 0
koper (Cu) mg/kg ds 40 115 190 < 5 < 7.2 0 < 5 < 7.2 0
kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,15 18,075 36 < 0.05 < 0.05 0 < 0.05 < 0.05 0
lood (Pb) mg/kg ds 50 290 530 < 10 < 11 0 < 10 < 11 0
molybdeen (Mo) mg/kg ds 1,5 95,75 190 < 1.5 < 1.0 0 < 1.5 < 1.0 0
nikkel (Ni) mg/kg ds 35 67,5 100 5 15 0 4 12 0
zink (Zn) mg/kg ds 140 430 720 23 55 0 < 20 < 33 0
Minerale olie
minerale olie (florisil clean mg/kg ds 190 2595 5000 < 35 < 120 0 < 35 < 120 0
Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0
fenantreen mg/kg ds 0,08 0,08 0 < 0.05 < 0.035 0
anthraceen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0
fluoranteen mg/kg ds 0,11 0,11 0 < 0.05 < 0.035 0
benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0
chryseen mg/kg ds 0,05 0,05 0 < 0.05 < 0.035 0
benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0
benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0
benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0
Sommaties
som PAK (10) mg/kg ds 1,5 20,75 40 0,48 0,48 0 0,35 < 0.35 0
Polychloorbifenylen
PCB-28 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0035 0
PCB-52 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0035 0
PCB-101 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0035 0
PCB-118 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0035 0
PCB - 138 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0035 0
PCB - 153 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0035 0
PCB-180 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0035 0
Sommaties
som PCBs (7) mg/kg ds 0,02 0,51 1 0,005 < 0.024 0,004 0,005 < 0.024 0,004

Legenda
@ Geen toetsoordeel mogelijk
- ^ Achtergrondwaarde
N.B. De vermelde tussenwaarde is door Mijn La b berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
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interpretatie onderzoeksresultaten grond (excl. PFAS)
In tabel 14 staat een samenvatting weergegeven van de toetsresultaten van de onderzochte 
mengmonsters.

tabel 14: samenvatting toetsresultaten per mengmonster

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 De Deel nr. 22 te Emmeloord

Mengmonster Boringen Diepte Zintuiglijk ^W
Indicatieve toetsing 
Bbk*

1 (MM1) 1 + 3 t/m 8 0.0-0.5 - - - - Achtergrondwaarde*
2 (MM2) 1 + 2 0.5-2.0 - - - - Achtergrondwaarde*

overschrijding achtergrondwaarde (bodemindex ^0,5)

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

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

Legenda
^W

Bbk

bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Bovengrondmengmonster MM1 bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de 
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

ondergrond (0.5-2.0 m-mv)
Ondergrondmengmonster MM2 bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de 
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
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onderzoek PFAS stoffen in de bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Het uitgevoerde onderzoek PFAS stoffen in de bovengrond heeft tot doel om een indicatief inzicht te 
verkrijgen in de evt. aanwezigheid van PFAS stoffen in de bovengrond e.e.a. i.v.m. de afvoer van de 
grond. E.e.a. n.a.v. het “de geactualiseerde handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende 
grond en baggerspecie d.d. 29-11-2019”

toetsingscriteria grond
In tabel 15 is zijn de geactualiseerde tijdelijke toepassingsnormen voor PFAS stoffen opgenomen.

tabel 15: toepassingsnorm voor toepassen grond en baggerspecie op landbodem boven grondwaterniveau (in 
pg/kg d.s.)

eď!!0
verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 De Deel nr. 22 te Emmeloord_____ Bwjyîionw a Milten

toepassingseis 
(o.b.v.) andere 
parameters*

bijzonderheden t.a.v. 
grondwater bij toepassingen

PFOS 
(pg/kg d.s)

PFOA 
(pg/kg d.s)

Overige PFAS 
(per individuele 
stof)
(pg/kg d.s)

landbouw/natuur geen 0,9 0,8 0,8

toepassing onder 
grondwaterniveau(2)

0,9 0,8 0,8

toepassing binnen 
grondwaterbeschermingsgebied

0,1 0,1 0,1

wonen of industrie geen 3 7 3

toepassing onder 
grondwaterniveau

0,9 0,8 0,8

toepassing binnen 
grondwaterbeschermingsgebied

0,1 0,1 0,1

*De toepassingseis is het resultaat van de dubbele toets aan zowel de eis die geldt voor de functie (landbouw/natuur, wonen of industrie) als de eis die geldt 

voor niet verslechteren van de bodemkwaliteit/stand-still (landbouw/natuur, wonen of industrie). De strengste van de beide toetsen is de toepassingseis.

(1) Op de waarden uit deze tabel hoeft (tot 10oZo) geen bodemtypecorrectie toegepast te worden (dit is overeenkomstig de systematiek zoals die op dit 

moment al voor PAK geldt).

(2) Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van ‘onder grondwaterniveau’: op een diepte van 1 meter en meer onder het maaiveld. Als 

de grond als gevolg van zetting op termijn in de verzadigde zone terechtkomt wordt de grond geacht boven grondwater te zijn toegepast.

onderzoeksresultaten grond PFAS stoffen 

bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Bovengrondmengmonster MM1 bevat een verhoogd gehalte perfluordecaanzuur (PFDeA), som PFOA 
en som PFOS t.o.v. de bepalingsgrens.
Het gemeten gehalte som PFOS overschrijdt de geactualiseerde toepassingsnorm voor 
landbouw/natuur uit het tijdelijk handelingskader PFAS (29-11-2019). Het gemeten gehalte som 
PFOS overschrijdt de geactualiseerde toepassingsnorm voor wonen/industrie uit het tijdelijk 
handelingskader PFAS (29-11-2019) (bij toepassing op landbodem, buiten een 
grondwaterbeschermingsgebied) niet.

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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verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 De Deel nr. 22 te Emmeloord

4.3.2 Milieuhygiënische kwaliteit grondwater

In tabel 16 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de 
toetsingswaarde.

tabel 16: gemeten gehaltes (gg/l) in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Project OPID 20980736#20-M9344-De Deel 22 te Emmeloord
Certificaten 1035687
Toetsing T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
Toetsversie BoToVa 2.0.0 Toetsdatum: 4 juni 2020 08:28

Pa ra mete rs Toetsing Monster 6329075
Pb1, 01-Pb1: 310-410
Max. Bodemindex 0,243
Toetsoordeel Overschrijding Streefwaard

Analyse Eenheid S T I Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index
Metalen ICP-MS (opgelost)
barium (Ba) pg/l 50 337,5 625 190 3.8 S 0,243
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 < 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 < 3 - 0
zink (Zn) pg/l 65 432,5 800 < 10 - 0
Minerale olie
minerale olie (florisil clean ng/l 50 325 600 < 50 - 0
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 < 0.1 0
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 < 0.2 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 < 0.2 0
1,2-dichloorethaan pg/l 7 203,5 400 < 0.2 - 0
1,2-dichloorpropaan pg/l < 0.2 0
1,3-dichloorpropaan pg/l < 0.2 0
cis-1,2-dichlooretheen pg/l < 0.1 0
dichloormethaan pg/l 0,01 500,005 1000 < 0.2 - 0
monochlooretheen (vinylcl 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 < 0.1 0
trichlooretheen pg/l 24 262 500 < 0.2 - 0
trichloormethaan pg/l 6 203 400 < 0.2 - 0
Sommaties
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
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers
tribroommethaan (bromofi pg/l 630 < 0.2 0

Legenda
@ Geen toetsoordeel mogelijk
- ^ Streefwaarde
x S x maal Streefwaarde
N.B.De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
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interpretatie resultaten grondwater
In tabel 17 staat een samenvatting weergegeven van de toetsresultaten van het onderzochte 
grondwatermonster.

tabel 17: samenvatting toetsresultaten per grondwatermonster

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 De Deel nr. 22 te Emmeloord

Grondwatermonster Diepte filter Zintuiglijk

Pb1 3.1-4.1 “ barium - -

Legenda
overschrijding streefwaarde (bodemindex ^0,5)

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

overschrijding interventiewaarde (bodemindex M)

peilbuis 1 (3.1-4.1 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.
Opgemerkt wordt dat de aanwezigheid van zware metalen in het grondwater ook kan samenhangen 
met het vm. gebruik van de locatie.

Opmerking:
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de 
Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter van uit worden gegaan 
dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000), e.e.a. geldt voor de gecorrigeerde som 1,2- 
dichlooretheen, gecorrigeerde som dichloorpropaan en som xylenen.
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

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

zintuiglijke waarnemingen
Op basis van zintuiglijke waarnemingen zijn in het opgeboorde bodemmateriaal geen bodemvreemde 
afwijkingen of asbestverdacht materiaal waargenomen (indicatieve waarneming).

Een samenvatting van de toetsingsresultaten staat weergegeven in tabel 18.

tabel 18: samenvatting toetsingsresultaten

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 De Deel nr. 22 te Emmeloord

Boringen Diepte
Zintuig
lijk ^W of ^

Indicatieve toetsing 
Bbk*

grond
1 (MM1) 1 + 3 t/m 8 0.0-0.5 - - - - Achtergrondwaarde*
2 (MM2) 1 + 2 0.5-2.0 - - - - Achtergrondwaarde*

grondwater
Pb1 1 3.1-4.1 - barium - - n.v.t.

Legenda
overschrijding achtergrondwaarde/streefwaarde (bodemindex ^0,5) 
overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek, bodemindex XĴ,5) 

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) (excl. PFAS stoffen)
Bovengrondmengmonster MM1 bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de 
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

onderzoeksresultaten grond PFAS stoffen 
bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Bovengrondmengmonster MM1 bevat een verhoogd gehalte perfluordecaanzuur (PFDeA), som PFOA 
en som PFOS t.o.v. de bepalingsgrens.
Het gemeten gehalte som PFOS overschrijdt de geactualiseerde toepassingsnorm voor 
landbouw/natuur uit het tijdelijk handelingskader PFAS (29-11-2019). Het gemeten gehalte som 
PFOS overschrijdt de geactualiseerde toepassingsnorm voor wonen/industrie uit het tijdelijk 
handelingskader PFAS (29-11-2019) (bij toepassing op landbodem, buiten een 
grondwaterbeschermingsgebied) niet.

ondergrond (0.5-2.0 m-mv) (excl. PFAS stoffen)
Ondergrondmengmonster MM2 bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de 
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

grondwater
peilbuis 1 (3.1-4.1 m-mv)
Het grondwater t.p.v. peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de 
streefwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex-waarde ^0.5) 
worden in dit geval niet overschreden zodat er uit milieuhygiënische overweging, naar onze mening, 
geen directe aanleiding is 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 (zware 
metalen) t.o.v. de streefwaarde. Het gemeten gehalte barium in het grondwater 
overschrijdt de tussenwaarde/bodemindex-waarde ^0.5) niet en geeft daardoor geen formele 
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.

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 De Deel nr. 22 te Emmeloord_____ IwjyBonw a mine»
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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 een indicatief onderzoek uitgevoerd naar PFAS stoffen in de 
bovengrond. De in dit onderzoek opgenomen indicatieve toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit is 
voor de ondergrond 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”.
Wanneer grond binnen het plangebied wordt ontgraven dient voorkomen te worden dat grond met een 
verschillende/afwijkende milieuhygiënische kwaliteit met elkaar wordt vermengd.

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 het onbebouwde deel van de locatie aan 
De Deel nr. 22 te Emmeloord (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 NEN- 
5897+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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Pb1 01 tegel, maaiveld
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edelman

2

3

4

zand, zeer fijn, zwak siltig, donker 
grijs, edelman

-4

0

-210

-230

-280
zand, zeer fijn, sterk siltig, donker 
grijs, edelman

-410

type peilbuis met 1 filter 
datum 28-04-2020 

boormeester A.van Wuykhuyse
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----------------------------------------------  -100
zand, matig fijn, zwak siltig, beige, 
geel, edelman

-160
zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
geel, creme, edelman

-200

type grondboring 
datum 28-04-2020 

boormeester A.van Wuykhuyse
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projectcode
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03 tuin, maaiveld
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--------------------------------------------------------------- 0
zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
geel, edelman
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onderzoek
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08 tuin, maaiveld

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

-50
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PEILBUIS BORING OLIE OP WATER REACTIE

filtergrind

filtertraject

grondwaterstand

casing

bentoniet

bodemmonster, geroerd

bodem laag

grondwaterstand tijdens boren

bodemmonster, ongeroerd

bodemlaag

links= cm-maaiveld 
rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

' Z Z Z Z Z z 
' Z Z Z Z Z z 
' Z Z Z Z Z z

GRIND, grindig (G,g) 

ZAND, zandig (Z,z) 

LEEM, siltig (L,s) 

KLEI, kleiig (K,k) 

VEEN, humeus (V,h)

slib

Geen Zwak Matig Sterk Uiterst

GEUR INTENISTEIT

Geen Zeer zwak Zwak Matig Sterk

MATE VAN BIJMENGING

zwak - (0-50A) 

matig - (5-150A) 

sterk - (1 5-500A) 

uiterst - (> 500A)

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

wwwv
vvwwv
vvwwv
wwwv

water

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

BESCHRIJVING BODEMLAAG

pid = foto ionisatie detector 
bv = bodemvocht 
ow = olie op water

Zeer sterk
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Omegam

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

Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Validatieref.
Opdrachtverificatiecode
Bijlage(n)

20-M9344-De Deel 22 te Emmeloord 
Project 1031310 
1031310^ertificaatjv1 
IIWZ-BTFF-AKAZ-MJAW 
5 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 11 mei 2020

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.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



AS3000

Tabel 1 van 5

ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 1031310
Uw Project omschrijving : 20-M9344-De Deel 22 te Emmeloord
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu
Uw Monsterreferenties
6317215 s MM1,01: 4-50, 03: 0-40, 04: 6-50, 05: 4-50, 06: 0-50, 07: 8-50, 08: 0-50

Opgegeven bemonsteringsdatum 
Ontvangstdatum opdracht 
Startdatum
Monstercode
Uw Matrix

28/04/2020
29/04/2020
30/04/2020
6317215
Grond

Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof 7 93,6
S organische stof (gec. voor lutum) 7o (m/m ds) 0,7
S lutumgehalte (pipetmethode) 07o (m/m ds) < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 00
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 0,0
S koper (Cu) mg/kg ds 0,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 5
S zink (Zn) mg/kg ds 23

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 05

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,08
S anthraceen mg/kg ds 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,11
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,05
S som PAK (10) mg/kg ds 0,48

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001
S PCB-101 mg/kg ds < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001
S PCB-138 mg/kg ds < 0,001
S PCB-153 mg/kg ds < 0,001
S PCB-180 mg/kg ds < 0,001
S som PCBs (7) mg/kg ds 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: IIWZ-BTFF-AKAZ-MJAW Ref.: 1031310 certificaat v1



AS3000

Tabel 2 van 5

ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 1031310
Uw Project omschrijving : 20-M9344-De Deel 22 te Emmeloord
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu
Uw Monsterreferenties
6317215 = MM1,01: 4-50, 03: 0-40, 04: 6-50, 05: 4-50, 06: 0-50, 07: 8-50, 08: 0-50

Opgegeven bemonsteringsdatum : 28/04/2020
Ontvangstdatum opdracht : 29/04/2020
Startdatum : 30/04/2020
Monstercode : 6317215
Uw Matrix : Grond
Organische parameters - gehalogeneerd
Perfluorcarbonzuren:

perfluorbutaanzuur (PFBA) pg/kg ds <
perfluorpentaanzuur (PFPeA) pg/kg ds <
perfluorhexaanzuur (PFHxA) pg/kg ds <
perfluorheptaanzuur (PFHpA) pg/kg ds <
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineairpg/kg ds
perfluoroctaanzuur (PFOA) pg/kg ds <
vertakt
perfluornonaanzuur (PFNA) pg/kg ds <
perfluordecaanzuur (PFDeA) pg/kg ds
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) pg/kg ds <
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) pg/kg ds <
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) pg/kg ds <
perfluortetradecaanzuur pg/kg ds <
(PFTeDA)
perfluorhexadecaanzuur pg/kg ds <
(PFHxDA)
perfluoroctadecaanzuur (PFODA) pg/kg ds <

Perfluorsulfonzuren:
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) pg/kg ds <
perfluorpentaansulfonzuur pg/kg ds <
(PFPeS)
perfluorhexaansulfonzuur pg/kg ds <
(PFHxS)
perfluorheptaansulfonzuu^PFHpSpg/kg ds <
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) pg/kg ds
lineair
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) pg/kg ds 
vertakt
perfluordecaansulfonzuur (PFDS) pg/kg ds <

Perfluorverbindingen - precursors:
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 
FTS)

pg/kg ds c

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 
FTS)

pg/kg ds c

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 
FTS)

pg/kg ds c

10:2 fluortelomeer sulfonzuur 
(10:2 FTS)

pg/kg ds c

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

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,1

0,1

0,1
0,1

0,1

0,1
0,8

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

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: IIWZ-BTFF-AKAZ-MJAW Ref.: 1031310 certificaat v1
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Tabel 3 van 5

ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 1031310
Uw Project omschrijving : 20-M9344-De Deel 22 te Emmeloord
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu
Uw Monsterreferenties
6317215 s MM1,01: 4-50, 03: 0-40, 04: 6-50, 05: 4-50, 06: 0-50, 07: 8-50, 08: 0-50

Opgegeven bemonsteringsdatum 28/04/2020
Ontvangstdatum opdracht 29/04/2020
Startdatum 30/04/2020
Monstercode 6317215
Uw Matrix Grond
Perfluorverbindingen - overig:

N- Mg/kg ds ^,1
methylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (MeFOSAA
N- Mg/kg ds ^,1
methylperfluoroctaansulfonamide
(MeFOSA)
N-ethylperfluoroctaansulfonamide Mg/kg ds ^,1
acetaat (EtFOSAA)
perfluoroctaansulfonamide Mg/kg ds <0,1
(PFOSA)
8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester Mg/kg ds <0,1
(8:2 diPAP)

som PFOA Mg/kg ds 0,5
som PFOS Mg/kg ds 1,0

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: IIWZ-BTFF-AKAZ-MJAW Ref.: 1031310 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Uw Project omschrijving 
Opdrachtgever

: 1031310
: 20-M9344-De Deel 22 te Emmeloord 
: Sigma Bouw en Milieu

Uw Monsterreferenties 
6317216 = MM2, 01: 50-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 160-200, 02: 100-150

Opgegeven bemonsteringsdatum 
Ontvangstdatum opdracht 
Startdatum
Monstercode
Uw Matrix

28/04/2020
29/04/2020
30/04/2020
6317216
Grond

Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof 7 93,5
S organische stof (gec. voor lutum) 7o (m/m ds) 0,2
S lutumgehalte (pipetmethode) 07o (m/m ds) < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 00
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 0,0
S koper (Cu) mg/kg ds 0,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 4
S zink (Zn) mg/kg ds 00

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 05

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,05
S anthraceen mg/kg ds 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,05
S som PAK (10) mg/kg ds 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001
S PCB-101 mg/kg ds < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001
S PCB-138 mg/kg ds < 0,001
S PCB-153 mg/kg ds < 0,001
S PCB-180 mg/kg ds < 0,001
S som PCBs (7) mg/kg ds 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: IIWZ-BTFF-AKAZ-MJAW Ref.: 1031310 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 1031310
Uw Project omschrijving : 20-M9344-De Deel 22 te Emmeloord
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Projectomschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr(Barcode), 
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op 
de geldigheid van de resultaten.

Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14.

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 5,40Zo (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: IIWZ-BTFF-AKAZ-MJAW Ref.: 1031310^ertificaa^v1
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AS3000

ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 1031310
Uw Project omschrijving : 20-M9344-De Deel 22 te Emmeloord
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref uw diepte uw barcode

6317215 MM1,01: 4-50, 03: 0-40, 04: 6-50, 05: 4-50, 06: 0-50, 01 0.04-0.5 0096696AD
07: 8-50, 08: 0-50 03 0.0-0.4 0096685AD

04 0.06-0.5 0096683AD
05 0.04-0.5 0096684AD
06 0.0-0.5 0096681AD
07 0.08-0.5 0096680AD
08 0.0-0.5 0096692AD

6317216 MM2, 01: 50-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 01 0.5-1.0 0096695AD
160-200, 02: 100-150 01 1.0-1.5 0096691AD

01 1.5-2.0 0096682AD
02 1.6-2.0 0096694AD
02 1.0-1.5 0096689AD

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IIWZ-BTFF-AKAZ-MJAW Ref.: 1031310_certificaat_v1
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AS3000

ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 1031310
Uw Project omschrijving : 20-M9344-De Deel 22 te Emmeloord
Opdrachtgever : 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
Conform
Conform
Conform
Conform
conform
Conform
conform
Conform
conform
Conform
conform
Conform
conform
Conform
conform
Conform
conform
Conform
conform
Conform
conform
Conform
Conform
Conform

AS3000 en NEN-EN 16179 
2
3 en gelijkwaardig aan NEN 5754 
4; gelijkwaardig aan NEN 5753

17294-2 en destructie

AS3010 prestatieblad 
AS3010 prestatieblad 
AS3010 prestatieblad 
AS3010 prestatieblad 
NEN 6961
AS3010 prestatieblad 
NEN 6961
AS3010 prestatieblad 
NEN 6961
AS3010 prestatieblad 
NEN 6961
AS3010 prestatieblad 
NEN 6961
AS3010 prestatieblad 
NEN 6961
AS3010 prestatieblad 
NEN 6961
AS3010 prestatieblad 
NEN 6961
AS3010 prestatieblad 
NEN 6961
AS3010 prestatieblad 
AS3010 prestatieblad 
AS3010 prestatieblad

5 en NEN-EN-ISO 

5 en NEN-EN-ISO 

5 en NEN-EN-ISO 

5 en NEN-EN-ISO 

5 en NEN-EN-ISO 

5 en NEN-EN-ISO 

5 en NEN-EN-ISO 

5 en NEN-EN-ISO

5 en NEN-EN-ISO

7
6
8

17294-2 en destructie 

17294-2 en destructie 

17294-2 en destructie 

17294-2 en destructie 

17294-2 en destructie 

17294-2 en destructie 

17294-2 en destructie 

17294-2 en destructie

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IIWZ-BTFF-AKAZ-MJAW Ref.: 1031310^ertificaa^v1
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Omegam

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

Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Validatieref.
Opdrachtverificatiecode
Bijlage(n)

20-M9344-De Deel 22 te Emmeloord 
Project 1035687 
1035687^ertificaatjv1 
YXDR-ITTW-ADHG-TADE 
2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 18 mei 2020

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.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654
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ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 1035687
Uw Project omschrijving : 20-M9344-De Deel 22 te Emmeloord
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu
Uw Monsterreferenties
6329075 s Pb1,01-Pb1: 310-410

Opgegeven bemonsteringsdatum 
Ontvangstdatum opdracht 
Startdatum
Monstercode
Uw Matrix

13/05/2020
13/05/2020
13/05/2020
6329075
Grondwater

Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) pg/l 190
S cadmium (Cd) pg/l c 0,2
S kobalt (Co) pg/l c 2
S koper (Cu) pg/l c 2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) pg/l c 0,05
S lood (Pb) pg/l c2
S molybdeen (Mo) pg/l c2
S nikkel (Ni) pg/l c3
S zink (Zn) pg/l c10

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) pg/l c 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen pg/l c 0,2
S ethylbenzeen pg/l c 0,2
S naftaleen pg/l c 0,02
S o-xyleen pg/l c 0,1
S styreen pg/l c 0,2
S tolueen pg/l c 0,2
S xyleen (som m+p) pg/l c 0,2
S som xylenen pg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan pg/l c 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan pg/l c 0,1
S 1,1-dichloorethaan pg/l c 0,2
S 1,1-dichlooretheen pg/l c 0,1
S 1,1-dichloorpropaan pg/l c 0,2
S 1,2-dichloorethaan pg/l c 0,2
S 1,2-dichloorpropaan pg/l c 0,2
S 1,3-dichloorpropaan pg/l c 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen pg/l c 0,1
S dichloormethaan pg/l c 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) pg/l c 0,2
S tetrachlooretheen pg/l c 0,1
S tetrachloormethaan pg/l c 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen pg/l c 0,1
S trichlooretheen pg/l c 0,2
S trichloormethaan pg/l c 0,2
S som C+T dichlooretheen pg/l 0,1
S som dichloorpropanen pg/l 0,4
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) pg/l 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: YXDR-ITTW-ADHG-TADE Ref.: 1035687 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 1035687
Uw Project omschrijving : 20-M9344-De Deel 22 te Emmeloord
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Projectomschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr(Barcode), 
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op 
de geldigheid van de resultaten.

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: YXDR-ITTW-ADHG-TADE Ref.: 1035687^ertificaat-v1
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AS3000

ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 1035687
Uw Project omschrijving : 20-M9344-De Deel 22 te Emmeloord
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref uw diepte uw barcode

6329075 Pb1,01-Pb1: 310-410 Pb1 3.1-4.1 0375522YA
Pb1 3.1-4.1 0800777097
Pb1 3.1-4.1 0800777139

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YXDR-ITTW-ADHG-TADE Ref.: 1035687_certificaat_v1
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AS3000

ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 1035687
Uw Project omschrijving : 20-M9344-De Deel 22 te Emmeloord
Opdrachtgever : 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 AS3110 prestatieblad 3 en 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en 
Conform AS3110 prestatieblad 5 
Conform AS3130 prestatieblad 1 
Conform AS3130 prestatieblad 1 
Conform AS3130 prestatieblad 1 
Conform AS3130 prestatieblad 1

gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 
gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 
gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 
gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 
gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 
gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 
gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 
gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 
gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YXDR-ITTW-ADHG-TADE Ref.: 1035687^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

A.D.M. van Wuykhuyse ..............................................................

Datum: 28-04-2020

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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datum 14-10-2020
dossiercode 20201014-37-24501

Geachte heer/mevrouw Stephan Latuputty,

U heeft de digitale watertoets doorlopen op de website www.dewatert.oets.nl. De samenvatting in de email bevat de gegeven antwoorden op 
de vragen. Op basis van deze toets volgt u de korte procedure.

Uitgangspuntennotitie met standaard waterparagraaf
Hierbij ontvangt u de uitgangspuntennotitie voor de korte 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 beleidsthema's, streefbeelden en de belangrijkste bijbehorende uitgangspunten 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.

Dit document bestaat uit drie delen:

1. Vooroverleg en andere waterbeheerder
2. De standaard waterparagraaf

De standaard waterparagraaf is zo opgesteld dat u de tekst eenvoudig kunt gebruiken als basistekst voor uw waterparagraaf, waarbij 
deze op bepaalde punten nog aangevuld moet worden met een concrete toelichting voor de specifieke ontwikkeling.

3. Aanvullende informatie en ontwerprichtlijnen
Na de standaard waterparagraaf volgt een onderdeel met overige relevante ontwerprichtlijnen. De ontwerprichtlijnen in het laatste deel 
zijn niet relevant voor de ruimtelijke procedure. De ontwerprichtlijnen geven nadere informatie waar u bij de verdere uitwerking (o.a. 
civieltechnisch) rekening mee moet houden. Ook kan het zijn dat meld- en/of vergunningplichten bestaan voor de ontwikkeling inzake 
de wateraspecten. Dit helpt u om meldingen en/of aanvragen in te dienen die meteen in behandeling genomen kunnen worden.

Team Waterprocedures 
Waterschap Zuiderzeeland 
Lindelaan 20 
Postbus 229 
8200 AE Lelystad 
(06) 1132 4178 
(0320) 274 911 
watertoets@zuiderzeeland.nl

Deel 1:
Vooroverleg en andere waterbeheerder

Positief wateradvies en geen vooroverleg
Waterschap Zuiderzeeland geeft op basis van de door u gegeven antwoorden een positief wateradvies met daarbij een algemene opmerking 
die betrekking heeft op het bestemmen van waterbelangen. Wij willen u verzoeken de waterbelangen (o.a. waterlichamen, waterkeringen en 
rioolwaterzuiveringen) die eventueel aanwezig zijn binnen het plangebied op een juiste manier te bestemmen of te reguleren. Het team 
waterprocedures van het waterschap kan op uw verzoek daarover adviseren.

In verband met het beperkte waterschapsbelang achten wij het niet nodig om, aanvullend op dit wateradvies, in het kader van het ambtelijk 
vooroverleg, als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit op de Ruimtelijke ordening vooroverleg te voeren over het ruimtelijk plan dat 
betrekking heeft op deze ontwikkeling cq. dit plangebied. Indien de wateraspecten in het ruimtelijk plan goed bestemd of gereguleerd worden 
dan zien wij het ontwerp ruimtelijk plan met vertrouwen tegemoet. In verband met een eventueel benodigde watervergunning kan 
vooroverleg overigens wel nodig zijn.

Deel2
Standaard waterparagraaf korte procedure



•^De standaard waterparagraaf is zo opgesteld dat u de tekst eenvoudig kunt gebruiken als basistekst voor uw waterparagraaf, waarbij deze 
op bepaalde punten nog aangevuld moet worden met een concrete toelichting voor de specifieke ontwikkeling.>

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 zijnde 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 waterschapsbelang, 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 waterschapsbelang 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.

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.

Thema Veiligheid
Het plan ligt niet buitendijks of in de beschermingszone van een waterkering. Op basis van de ingevoerde gegevens over het plangebied zijn 
er geen uitgangspunten voor het thema veiligheid van toepassing.

Thema Voldoende water
Wateroverlast
Streefbeeld
Het watersysteem, zowel in landelijk als in stedelijk gebied, is 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. Binnen het plangebied is geen sprake van 
(grond)wateroverlast.

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

Randvoorwaarde(n) goed functionerend watersysteem
Het waterschap streeft naar een robuust en klimaatbestendig watersysteem met grote peilvakken. Versnippering van het watersysteem is een 
ongewenste situatie. Nieuwe ontwikkelingen sluiten aan op bestaande peilvakken en de inrichting wordt afgestemd op de functie van het 
water.

De planontwikkeling leidt niet tot nieuwe peilvakken. De planontwikkeling heeft geen gevolgen heeft voor het streefpeil van het oppervlakte 
water in of in de omgeving van het plangebied. Het functioneren van het huidige watersysteem, (doorstroming, afwatering, realiseren van het 
gewenste peil) zal door de planuitvoering niet verslechteren.

Aanvullen: Hier worden alle aanpassingen in het watersysteem aangegeven en wordt aangegeven hoe de waterhuishoudkundige zaken 
bestemd worden. Bijvoorbeeld de aanleg van watergangen, infiltratievoorzieningen. Daarnaast worden hier ook de dimensies van het 
watersysteem aangegeven of randvoorwaarden voor de aanleg hiervan (voor zover ruimtelijk relevant). Bijvoorbeeld de dieptes van 
watergangen bij streefpeil, de profielen en randvoorwaarden waaraan het watersysteem zal voldoen. >

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.

Thema Schoon Water



Goede stnictmirdiversiteit.
Streefbeeld
Het waterschap streeft naar goede leef, verblijf- en voortplantingsmogelijkheden voor de aquatische flora en fauna in het beheergebied.

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.

Uitgangspunten
In het ontwerp van het watersysteem wordt uitgegaan van het principe 'schoon houden, scheiden, zuiveren'. Verontreinigingen worden 
voorkomen of aangepakt bij de bron.

Randvoorwaarde(n)
Conform de Waterwet (Ww) is het verboden om zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in welke vorm dan 
ook te brengen in oppervlaktewateren. Schoon regenwater mag zonder waterstaatswerk direct geloosd worden op oppervlaktewater. Indien 
hiervoor een voorziening zoals een drain of buis wordt aangebracht is hiervoor een vergunning nodig.

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

Uitgangspunt(en)
Voor nieuw te ontwikkelen terreinen geldt dat het hemelwater niet naar een centrale rioolwaterzuivering wordt afgevoerd maar in of in de 
nabijheid van het plangebied wordt verwerkt. Voor bestaande gebieden wordt gestreefd naar het afkoppelen van verhard oppervlak. Het 
ombouwen van bestaande stelsels naar "zuiverend" gescheiden stelsels heeft een sterke voorkeur. Afstromend regenwater van vervuilde 
oppervlakken wordt gezuiverd. Verontreinigingen door afvalwater (huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater) worden voorkomen.

Randvoorwaarde(n)
Bij nieuwbouwgebieden is de aanleg van een "zuiverend" gescheiden rioolstelsel een voorwaarde. In bestaand gebied wordt ernaar gestreefd 
om schoon regenwater af te koppelen van het rioolstelsel.

Onder schoon hemelwater wordt verstaan:

^ Hemelwater van verhardingen met een verkeersintensiteit lager dan 1000 voertuigen per dag;
^ Hemelwater vanaf parkeerplaatsen met minder dan 50 plaatsen;
^ Hemelwater van daken/woningen waarbij geen voor het watersysteem; schadelijke uitloogbare stoffen zijn gebruikt; 
^ Hemelwater van onverhard terrein;
^ Hemelwater van centrumgebieden (met uitzondering van marktterreinen).

Deel 3:
Aanvullende informatie en ontwerprichtlijnen
In dit deel van de uitgangspuntennotitie vindt u aanvullende informatie en relevante ontwerprichtlijnen. Deze zijn niet relevant voor de 
ruimtelijke procedure. Het kan zijn dat meld- en/of vergunningplichten bestaan voor de ontwikkeling inzake de wateraspecten. De 
ontwerprichtlijnen geven nadere informatie waar u bij de verdere uitwerking (o.a. civieltechnisch) rekening mee moet houden. Dit helpt u om 
meldingen en/of aanvragen in te dienen die meteen in behandeling genomen kunnen worden.

Thema Voldoende Water 
Wateroverlast.
Hemelwater dat op grondgebonden zonnepanelen terechtkomt kan grotendeels rechtstreeks onder de panelen infiltreren in de bodem. Bij 
extreme neerslag kan na verloop van tijd - een verhoogd risico bestaan op oppervlakkige afvoer over het maaiveld. De zonnepanelen 
concentreren de neerslag aan de onderzijde van de panelen (druiplijn). Door deze neerslagconcentratie kan de bodem dichtslaan (verslempen) 
waardoor geulvorming ontstaat en daarmee oppervlakkige afvoer van hemelwater. Een en ander is afhankelijk van de samenstelling van de 
bodem en de lokale omstandigheden (bijvoorbeeld verhang in het bodemoppervlak). Mocht deze oppervlakkige afvoer het 
oppervlaktewatersysteem bereiken dan is sprake van afwentelen: versnelde afvoer van neerslag naar het watersysteem. Als deze situatie zich 
in de toekomst voordoet dan is de initiatiefnemer verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen om het afwentelen ongedaan te maken. 
Overige aandachtspunten zijn kabels en leidingen in relatie tot watergangen.

In het geval dat de grondgebonden zonnepanelen worden geplaatst in een wateraanvoergebied geldt dat het beoogde grondgebruik 
(zonnepanelen) geen water vraagt. Het huidige of toekomstige beleid met betrekking tot wateraanvoer en waterbeschikbaarheid heeft geen 
betrekking op het beoogde grondgebruik. Mocht in de toekomst het grondgebruik weer worden aangepast naar een agrarische of andere 
functie met een watervraag, dan zal de mogelijkheid daartoe getoetst worden aan het dan geldende beleid.



Het plangebied is niet gelegen in een gebied met een indicatief risico op opbarsten van de bodem. .

Anticiperen op watertekort.
Ontwerprichtlijnen wateraanvoer

Ontwerprichtlijnen grondwateronttrekkingen
Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland zijn samen verantwoordelijk voor de regulering van grondwateronttrekkingen ten behoeve 
van een goed beheer van het grondwater. De provincie is verantwoordelijk voor onttrekkingen en infiltraties ten behoeve van 
warmte-koude-opslag, openbare drinkwaterwinning en voor industriële onttrekkingen van meer dan 150.000 m3Zjaar. Het waterschap is 
verantwoordelijk voor de overige grondwateronttrekkingen. Deze grondwateronttrekkingen moeten gemeld worden bij het waterschap. In de 
Keur van Waterschap Zuiderzeeland zijn de criteria opgenomen waarmee wordt bepaald of een aanvraag voor een grondwateronttrekking als 
melding of vergunning wordt afgehandeld. Voor een melding gelden algemene regels en kan maatwerk worden gesteld, voor een vergunning 
is een individuele beoordeling van de onttrekking noodzakelijk. Het waterschap kijkt onder andere naar effecten van de onttrekking op 
verontreinigingen in de omgeving, verzakking, bodemdaling of gevolgen voor de natuur.

Als ten behoeve van de planontwikkeling een bronnering nodig is waarbij het grondwater wordt weggepompt voor een bodemsanering of om 
werkzaamheden in de bodem onder de grondwaterstand te kunnen uitvoeren dan moet dit gemeld worden en in bepaalde gevallen is een 
vergunning nodig. Hiervoor kunt u zich wenden tot het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland ( 
waterprocedures@zuiderzeeland.nl) of via het Omgevingsloket (www.olo.nl) een aanvraag indienen.

Er wordt in het plan geen gebruikt gemaakt van bodemenergie, ofwel warmte koude opslag.

Als bij deze planontwikkeling permanent grondwater zal worden onttrokken ten behoeve van bijvoorbeeld beregening, veedrenking of 
bedrijfsmatige toepassingen is hiervoor een melding of vergunning nodig. Deze kunt u aanvragen bij het waterschap of via het 
omgevingsloket.

Thema Schoon Water
Goede structuurdiversiteit
Ontwerprichtlijnen nieuw oppervlaktewater
Negatieve chemische beïnvloeding van de ecologische (water)kwaliteit of het ecologische functioneren van wateren, door ruimtelijk 
ontwikkelingen wordt voorkomen, omdat compensatie zeer beperkt mogelijk is. Compensatie voor verslechtering van ecologische 
omstandigheden en/of van waterkwaliteit is maatwerk en vindt altijd plaats in overleg met het waterschap. Bij compensatie van delen van 
KRW-waterlichamen moeten binnen hetzelfde waterlichaam die trajecten gekozen worden die qua abiotiek en biotiek vergelijkbaar zijn met 
de oorspronkelijke kenmerken van het te compenseren KRW-water. Voor niet-KRW-wateren kan compensatie, in sommige gevallen buiten 
hetzelfde watersysteem uitgevoerd worden.

Goed omgaan met afvalwater
^n het geval huishoudelijk- of bedrijfsafValwater niet wordt aangeboden via het bestaande rioolstelsel wordt u vriendelijk verzocht contact 
op te nemen met het waterschap team Waterprocedures (waterprocedures@zuiderzeeland.nl)>.
De volgende voorkeursvolgorde in het omgaan met afvalwater wordt gehanteerd:

1. Lozingen Z emissies worden voorkomen;
2. Afvalwater wordt vergaand hergebruikt;
3. Aansluiting afvalwaterstroom op riolering;
4. Afvoer per as (transport);
5. Opslag en gelijkmatige verspreiding;
6. Lokale zuivering.

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.

Indien er binnen het plan wordt afgeweken van bovengenoemde uitgangspunten, wordt u vriendelijke verzocht contact op te nemen met 
Waterschap Zuiderzeeland via via e-mail watertoets@zuiderzeeland.nlof per telefoon op telefoonnummer 0320 274911. Ook is het mogelijk 
de digitale watertoets opnieuw te doorlopen.

www.dewatertoets.nl
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Hoofdstuk 1 Inleiding

Bouwbedrijf Roos en Nieuwbouw Advies Flevoland (hierna initiatiefnemers) zijn voornemens om aan 
De Deel 22 in Emmeloord een gecombineerd woon-werkgebouw te realiseren

Figuur 1 geeft de ligging van het projectgebied in Emmeloord aan. In figuur 2 is de positionering van 
gebouw aan De Deel te zien.

Figuur 1 - Situatie Emmeloord Figuur 2- Positionering gebouw De Deel

In het kader van de omgevingsvergunning is inzicht in de te verwachten effecten van stikstof op 
nabijgelegen Natura 2000-gebieden nodig. In dit rapport is de te verwachten stikstofemissie als 
gevolg van de voorgenomen ontwikkeling en de eventuele gevolgen daarvan inzichtelijk gemaakt. 
De stikstofberekening is uitgevoerd met behulp van de voorgeschreven rekentool AERIUS Calculator 
2020. In dit rapport wordt een toelichting op de AERIUS berekening gegeven.
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Hoofdstuk 2 Ontwikkeling

Initiatiefnemers hebben het voornemen om in het projectgebied aan De Deel 22 te Emmeloord, een 
gecombineerd woon-werkgebouw te realiseren. In het gebouw met een voetprint van circa 28 bij 28 
meter worden 19 appartementen, circa 210 m2 kantooroppervlak en een (half)ondergrondse 
stallingsgarage gerealiseerd.

Het gehele gebouw wordt gasloos gerealiseerd. Op de begane grond (circa 120+ peil) worden 3 
appartementen gerealiseerd, op de eerste en tweede verdieping elk 6 appartementen en op de derde 
verdieping 4 appartementen. De appartementen worden voor verschillende doelgroepen gerealiseerd. 
Ieder appartement beschikbaar over een balkon en minimaal 2 slaapkamers.
Op de begane grond, aan de zijde van De Deel wordt circa 210 m2 commerciële ruimte gerealiseerd. 
Deze is op te splitsen in 2 of 3 separate eenheden. Op het platte dak, dat wordt voorzien van mos 
sedum, worden zonnepanelen geplaatst.
Onder het gebouw worden 19 (half)verdiepte parkeerplaatsen aangelegd bestemd voor de bewoners 
van de appartementen. In figuur 3 en 4 zijn impressies van de voorgestelde ontwikkeling te zien.

Figuur 3 - Impressie zuid-westgevei Rondeel

Figuur 4 - Impressie zuid-oostgevei Rondeel
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Hoofdstuk 3 Uitgangspunten

Het projectgebied bevindt zich op circa 13 kilometer afstand vanaf het dichtstbijzijnde 
stikstofgevoelige Natura 2000-gebied, namelijk de Weerribben.
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.

3.1 Aanlegfase
Binnen de aanlegfase is in voorliggend geval sprake van de volgende activiteiten (bronnen) die 
bijdragen aan de emissie van stikstof:
1. Bouw van het gebouw
2. Verkeersgeneratie bouwverkeer;
In verband met de verwachte realisatie van het gebouw in 2021 is dit jaartal als rekenjaar 
aangehouden.

Tijdens de bouwperiode is een aantal dagen (uren) sprake van werktuigen die worden gebruikt binnen 
het projectgebied. Dergelijke werktuigen stoten op deze dagen stikstof uit. In voorliggend geval zijn 
de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Tvpe werktuig Aantal uren voor
gehele proiect

Vermogen (kW) Belasting (0Zo) Emissie NOx
(kg/jaar)

Graafmachine 
(vanaf 2014)

60 200 60 5,76

Heimachine 
(vanaf 2014)

20 200 69 2,76

Hijskraan 
(vanaf 2014)

120 200 69 16,56

Betonpomp 
(vanaf 2014)

30 200 69 4,14

Bronbemaling 
(vanaf 2007)

600 20 34 35,90

Hoogwerker 
(vanaf 2007)

50 20 41 3,12

Overige 42 200 40 6,72
Totaal 74,96

De kenmerken van de werktuigen in de berekening betreffen standaardwaarden die zijn opgenomen 
in de AERIUS-tool. Aangezien de heimachine niet is opgenomen in de tool zijn voor de kenmerken van 
de heimachine waarden aangehouden die gebaseerd zijn op een gelijksoortig werktuig (kraan) met 
bouwjaar vanaf 2014. Omtrent het aantal uren en de vermogens van de machines zijn ervaringscijfers 
en calculaties van initiatiefnemers gebruikt.
Tot slot is er een post ’overige' is toegevoegd. Hiermee worden onzekerheden in de berekening 
opgevangen. Denk aan onvoorziene (kleine) werktuigen die worden ingezet, dan wel de 
stikstofuitstoot van het laden en lossen van vrachtwagens en het stationair draaien van voertuigen 
(anders dan werktuigen). De post 'overige' bedraagt 100Zo van de totale stikstofuitstoot van de 
werktuigen in de aanlegfase. In totaal is in de berekening rekening gehouden met een emissie NOx 
van 74,96 kg/jaar.
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De voorgenomen bouw leidt tevens tot een tijdelijke toename van vervoersbewegingen, 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 de onderstaande verkeersbewegingen tijdens de 
bouwperiode zullen plaatsvinden:

Type verkeer Aantal voortuigen Aantal verkeersbewegingen
Licht verkeer 2000 4000
Middelzwaar verkeer 100 200
Zwaar verkeer 80 160

Deze gegevens zijn gebaseerd op ervaringscijfers initiatiefnemers. In voorliggend geval wordt er, 
gezien de ligging van het projectgebied, van uitgegaan dat het bouwverkeer het 
projectgebied vanaf de Koningin Juliastraat bereikt en verlaat. Het bouwverkeer zal zich dan 
verplaatsen via de Boslaan en Muntweg tot de snelweg A6. Vanaf hier gaat het bouwverkeer op in het 
heersend verkeersbeeld.

3.2 Gebruiksfase
Aangezien het gehele gebouw gasloos wordt gebouwd, is ten aanzien van het gebruik van de 
woningen geen sprake van stikstofemissies en deposities op Natura 2000-gebieden. Het gebruik van 
het gebouw is dan ook neutraal (zonder emissies) in de AERIUS-berekening ingevoerd.
In verband met de verwachte oplevering van het gebouw in 2022 is dit jaartal als rekenjaar 
aangehouden.

De te realiseren appartementen en commerciële ruimtes 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 meegenomen worden in de berekening. Het aantal verkeersbewegingen is deels bepaald op 
eigen inzicht en deels op basis van publicaties van CROW (Waaonder de publicatie 
Toekomstbestendig parkeren, publicatie 381 (december 2018)'.

Op basis van de vorenstaande uitgangspunten ontstaat qua verkeersgeneratie als gevolg van het 
project het volgende beeld:
Type 1 categorie Verkeersbewegingen 

per dag
Aantal
eenheden

Totaal
verkeersbewegingen 
per dag

Appartementen koop, 
midden Z duur

7 19 133

Commerciële
(kantoor)ruimte

3 per 100 m2 2,1 6

De totale verkeersgeneratie voor de te realiseren woningen komt neer op 139 verkeersbewegingen 
per dag.
In voorliggend geval wordt er, gezien de ligging van het projectgebied, van uitgegaan dat het verkeer 
het projectgebied vanaf De Deel bereikt en verlaat. Gezien de centrale ligging in Emmeloord zal het 
verkeer zal zich bewegen en verspreiden via een viertal aannemelijke routes.

- Eén richting het noorden tot de A6
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- Eén richting het zuiden via de Nagelerweg
- Eén richting het westen tot de Urkerweg | Hannie schaftweg
- Eén richting het westen tot de Marknesserweg

Vanaf deze vier routes zal het verkeer vervolgens opgaan in het heersend verkeersbeeld.
Om uit te gaan van een worst-case scenario rekenen we per route een circa de helft van de 
verkeersbewegingen (70 verkeersbewegingen per route). Er is dus gerekend met een twee keer zo 
hoge verkeersgeneratie dan is te verwachten.
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Hoofdstuk 4 Resultaten ŭ conclusie

4.1 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.
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Bijlage 1 Rekenresultaten AERIUS berekening - AANLEGFASE
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AERIUSB CALCULATOR

Berekening Aanlegfase 

Kenmerken

* Samenvatting emissies
* Depositieresultaten 

Gedetailleerde emissiegegevens

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.

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.
RvYK8C8rvDQ5 (15 december 2020)
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Resultaten

AERIUSn
Contact

Activiteit

Totale emissie

Resultaten
Hectare met 

hoogste bijdrage 
(mol/ha/j)

Toelichting

Resultaten

CALCULATOR
Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Nieuwbouw Advies Flevoland BV De Deel 22, 8302 EK Emmeloord

Omschrijving AERIUS kenmerk

Rondeel Emmeloord | woon- 
werk gebouw - AANLEGFASE

RvYK8C8rvDQ5

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

15 december 2020, 14:57 2021 Berekend voor natuurgebieden

Situatie 1

NOx 81,98 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Realisatie van gemengd woon-werk gebouw bestaande uit 19 appartementen + ca. 210 m2 commerciële ruimte

Aanlegfase RvYK8C8rvDQ5 (15 december 2020)
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AERIUSB CALCULATOR Resultaten

Locatie
Aanlegfase

Miimweg Müiìtweg

Marknes^Emmelć

Emmeiliage

«eg

De Erven

-speler waart

Revelsant De Zuiderl 500 m
imrsfccní

Emissie
Aanlegfase

Bron
Sector

Bouwen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

Bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

Emissie NH3 Emissie NOx

< 1 kg/j 74,96 kg/j

< 1 kg/j 7,02 kg/j

Resultaten Aanlegfase RvYK8C8rvDQ5 (15 december 2020)
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AERIUSB CALCULATOR Resultaten

Emissie 
(per bron)

Aanlegfase

Naam

Locatie (X,Y)

NOx

NH3

Bouwen 
179624,524893 
74,96 kg/j 
< 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot 
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Graafmachine 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

5,76 kg/j 
< 1 kg/j

AFW Heimachine 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

2,76 kg/j 
< 1 kg/j

AFW Hijskraan 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

16,56 kg/j 
< 1 kg/j

AFW Betonpomp 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

4,14 kg/j 
< 1 kg/j

AFW Overige 4,0 4,0 0,0 NOx 6,72 kg/j

AFW Bronbemaling 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

35,90 kg/j 
< 1 kg/j

AFW Hoogwerker 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

3,12 kg/j 
< 1 kg/j

Resultaten Aanlegfase RvYK8C8rvDQ5 (15 december 2020)
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AERIUSB CALCULATOR Resultaten

Naam Bouwverkeer
Locatie (X,Y) 179763, 526246
N0x 7,02 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 4.000,0 /jaar NOx 3,57 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Standaard Middelzwaar 200,0 /jaar NOx 1,54 kg/j
vrachtverkeer NH3 < 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 160,0 / jaar NOx 1,91 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Resultaten Aanlegfase RvYK8C8rvDQ5 (15 december 2020)
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AERIUSB CALCULATOR Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

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 Aanlegfase RvYK8C8rvDQ5 (15 december 2020)
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Bijlage 2 Rekenresultaten AERIUS berekening - GEBRUIKSFASE



AERIUSB CALCULATOR

Berekening Gebruiksfase 

Kenmerken

* Samenvatting emissies
* Depositieresultaten 

Gedetailleerde emissiegegevens

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.

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.
RQVĴ3pQEYKqz (15 december 2020)
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Resultaten

AERIUSn
Contact

Activiteit

Totale emissie

Resultaten
Hectare met 

hoogste bijdrage 
(mol/ha/j)

Toelichting

Resultaten

CALCULATOR
Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Nieuwbouw Advies Flevoland BV De Deel 22, 8302 EK Emmeloord

Omschrijving AERIUS kenmerk

Rondeel Emmeloord | woon- 
werk gebouw - GEBRUIKSFASE

RQVj3pQEYKqz

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

15 december 2020, 14:58 2022 Berekend voor natuurgebieden

Situatie 1

NOx 76,91 kg/j

NH3 5,24 kg/j

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Realisatie van gemengd woon-werk gebouw bestaande uit 19 appartementen + ca. 210 m2 commerciële ruimte

Gebruiksfase RQVĴ3pQEYKqz (15 december 2020)
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AERIUSB CALCULATOR Resultaten

Locatie
Gebruiksfase

Emissie
Gebruiksfase

Resultaten

Bron Emissie NH3 Emissie NOx
Sector

Wonen
Wonen en Werken | Woningen

Verkeer Noord
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,61 kg/j 23,59 kg/j

Verkeer Zuid
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,14 kg/j 16,77 kg/j

Verkeer West
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,32 kg/j 19,43 kg/j

Verkeer Oost
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,17 kg/j 17,12 kg/j

Gebruiksfase RQVĴ3pQEYKqz (15 december 2020)
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AERIUSB CALCULATOR Resultaten

Emissie 
(per bron)
Gebruiksfase

Naam

Locatie (X,Y)

Uitstoothoogte

Oppervlakte

Spreiding

Warmteinhoud

Temporele variatie

Wonen
179624,524893 
1,0 m 
0,1 ha
0,5 m
0,000 MW 
Continue emissie

Naam

Locatie (X,Y)

NOx

NH3

Verkeer Noord 
179765, 526107 
23,59 kg/j 
1,61 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 70,0 / etmaal NOx
NH3

23,59 kg/j 
1,61 kg/j

Naam Verkeer Zuid
Locatie (X,Y) 179931, 524136
NOx 16,77 kg/j
NH3 1,14 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 70,0 / etmaal NOx 16,77 kg/j
NH3 1,14 kg/j

Resultaten Gebruiksfase RQVĴ3pQEYKqz (15 december 2020)
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AERIUSB CALCULATOR Resultaten

Resultaten

Naam

Locatie (X,Y)

NOx

NH3

Verkeer West 
178634, 524294 
■19,43 kg/j 
1,32 kg/j

Soort Voertuig

Standaard Licht verkeer

Soort Voertuig

Standaard Licht verkeer

Aantal voertuigen Stof

70,0 / etmaal NOx 
NH3

Naam Verkeer Oost
Locatie (X,Y) 180477, 524869
NOx 17,12 kg/j
NH3 1,17 kg/j

Aantal voertuigen Stof

70,0 / etmaal NOx 
NH3

Emissie

19,43 kg/j 
1,32 kg/j

Emissie

17,12 kg/j 
1,17 kg/j

Gebruiksfase RQVĴ3pQEYKqz (15 december 2020)
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AERIUSB CALCULATOR Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

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 Gebruiksfase RQVĴ3pQEYKqz (15 december 2020)
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Quick scan beschermde planten- en diersoorten De Deel 22 te Emmeloord.
Concept rapport oktober 2020

1. INLEIDING

1.1 Inleiding

Er is het voornemen voor de sloop en nieuwbouw van bebouwing aan De Deel 22 te Emmeloord (zie 
figuur 1 voor de globale ligging en bijlage 1 voor de exacte ligging en begrenzing van het plangebied). De 
aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten vormt een te onderzoeken aspect omdat met de 
plannen effecten kunnen ontstaan op soorten die beschermd zijn via de Wet natuurbescherming. Op grond 
hiervan is aan Adviesbureau Mertens B.V. uit Wageningen gevraagd om een verkennend veldonderzoek 
uit te voeren naar de aanwezigheid van wettelijk beschermde soorten en indien aanwezig, aan te geven 
hoe hiermee dient te worden omgegaan. In dit rapport worden de resultaten van deze verkenning 
gepresenteerd.

Si imalaH
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Figuur 1. Globale ligging van het plangebied aan De Deel 22 te Emmeloord.

1.2 Het plangebied en de plannen

Aan De Deel 22 te Emmeloord is kantoor gelegen met omliggend groen met bomen. In dit plangebied 
ontbreekt het aan oppervlaktewater. Het initiatief bestaat uit het amoveren van het kantoor, het rooien 
van het groen en de realisatie van een appartementencomplex. De omliggende bomen worden mogelijk 
gerooid als gevolg van de ontwikkeling. In figuur 2 wordt een beeld gegeven van het plangebied op 
dinsdag 13 oktober 2020 en in figuur 3 wordt een impressie gegeven van de plannen.

Adviesbureau Mertens 2 Renkum



Quick scan beschermde planten- en diersoorten De Deel 22 te Emmeloord.
Concept rapport oktober 2020

Me

Figuur 2. Foto-impressie van het plangebied aan De Deel 22 te Emmeloord.
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Quick scan beschermde planten- en diersoorten De Deel 22 te Emmeloord.
Concept rapport oktober 2020

Vervolg figuur 2. Foto-impressie van het plangebied aan De Deel 22 te Emmeloord.
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Quick scan beschermde planten- en diersoorten De Deel 22 te Emmeloord.
Concept rapport oktober 2020

Vervolg figuur 2. Foto-impressie van het plangebied aan De Deel 22 te Emmeloord.

Figuur 3. Impressie van de plannen aan De Deel 22 te Emmeloord.

1.3 Doelstelling van het onderzoek

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt inzichtelijk gemaakt welke wettelijk beschermde 
natuurwaarden in het kader van de soortbescherming van planten- en diersoorten te verwachten zijn.
Anderzijds worden de consequenties van deze aanwezigheid voor de planontwikkeling weergegeven.
Gelet op de opdracht genoemd in de inleiding en de doelstelling, is het van belang dat de volgende vragen 
worden beantwoord:
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Quick scan beschermde planten- en diersoorten De Deel 22 te Emmeloord.
Concept rapport oktober 2020

1. Welke wettelijk beschermde planten- en diersoorten komen mogelijk voor ter plaatse van en in de 
directe omgeving van het plangebied aan De Deel 22 te Emmeloord?

2. Welke verwachte wettelijk beschermde planten- en diersoorten ondervinden nadelen van de 
plansituatie?

1.4 Opbouw rapport

Na een korte uitleg over de soortbescherming van de Wet natuurbescherming (hoofdstuk 2) komen 
achtereenvolgens aan de orde:
- De onderzoeksmethode (hoofdstuk 3).
- Een beschrijving van de aanwezigheid van beschermde soorten (hoofdstuk 4).
- Een beoordeling van de effecten op beschermde soorten (hoofdstuk 5).
In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte definities en afkortingen. In bijlage 3 worden de 
voorwaarden van het onderzoek weergegeven.
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Quick scan beschermde planten- en diersoorten De Deel 22 te Emmeloord.
Concept rapport oktober 2020

2. BESCHERMDE PLANTEN- EN DIERSOORTEN

2.1 Wet natuurbescherming

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden. Deze wet implementeert de Vogel
en Habitatrichtlijn en andere verdragen in het nationaal natuurbeschermingsrecht. Het bevoegd gezag is 
Gedeputeerde Staten van de Provincie(s) waar een project wordt gerealiseerd. Gedeputeerde Staten 
kunnen deze bevoegdheid ook overdragen conform lid 7 van deze wet. Doorgaans zijn dit 
Omgevingsdiensten. De soortbescherming richt zich dan ook primair op de bescherming van plant- en 
diersoorten die genoemd zijn in deze richtlijnen.
Daarnaast is een deel van de soorten van de Rode Lijst (zie paragraaf 2.2) beschermd via de Wet 
natuurbescherming.
Voor alle in Nederland in het wild voorkomende planten- en diersoorten is de algemene zorgplicht van 
toepassing; handelen of nalaten die gevolgen kunnen hebben dienen achterwege gelaten te worden of er 
dienen maatregelen getroffen te worden om effecten te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken of 
ongedaan te maken.
Indien een plan resulteert in negatieve beïnvloeding van een soort of soorten kan ontheffing worden 
verleend conform artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming voor soorten van artikel 3.1 en 3.2 
(Vogelrichtlijnsoorten). Ontheffing kan worden verleend conform artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming 
voor soorten van artikel 3.4 en 3.6 (Habitatrichtlijnsoorten). De criteria voor ontheffingsverlening voor deze 
soorten zijn identiek aan die Vogel- en Habitatrichtlijn omdat deze richtlijnen zijn geïmplementeerd in het 
nationaal recht. Het nationaal recht staat het niet toe om hiervan af te wijken. De criteria zijn:

» in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid;
» in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;
» ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij en wateren;
» ter bescherming van flora en fauna.

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing dienen mitigerende en eventueel compenserende 
maatregelen genomen te worden die tot gevolg hebben dat soorten niet nadelig worden beïnvloed in het 
voorkomen en gedurende de uitvoering van een project.
Provincies kunnen voor de nationaal beschermde soorten een algemene vrijstelling verlenen. Het betreft 
onder andere bastaardkikker, bosmuis, bruine kikker, gewone pad, haas, hermelijn, kleine 
watersalamander, konijn, ree, vos en wezel. Het doden van bosmuizen en veldmuizen is gedurende het 
gehele jaar en in de gehele provincie toegestaan.

2.2 Rode lijst

De Rode lijst met bedreigde soorten zijn eind 2004 gepubliceerd in de Staatscourant en voor een deel in 
2009 en 2017 herzien. Aan de op deze lijst genoemde soorten komt bescherming toe voor zover zij vallen 
onder het beschermingsregime van de Wet natuurbescherming.

Tussen de Wet natuurbescherming en de Rode lijsten bestaat geen formele relatie. Alleen op basis van 
“gunstige staat van instandhouding” kunnen bij beschermde Rode lijstsoorten "zwaardere" 
randvoorwaarden gelden ten aanzien van mitigerende en compenserende maatregelen dan voor 
algemene soorten. Zo zal het bij zeer algemeen voorkomende soorten die gering afnemen in aantal (Rode 
lijstsoort met het criterium gevoelig) relatief eenvoudig zijn om aan te tonen dat de "gunstige staat van 
instandhouding" niet in het geding komt. Voor soorten met een beperkt verspreidingsbeeld en die afnemen 
in aantal (soorten van de Rode lijst met het criterium bedreigd of ernstig bedreigd) is een uitgebreide
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effectenstudie wenselijk. Voor deze soorten geldt namelijk de zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat 
iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun 
leefomgeving en voor alle planten en hun groeiplaats. Dit artikel is derhalve ook gericht op het voorkomen 
van doden en verwonden van algemene soorten. Op deze manier wordt nader invulling gegeven aan de 
bescherming van soorten die in aantal en/of verspreiding afnemen.

Adviesbureau Mertens 8 Renkum



Quick scan beschermde planten- en diersoorten De Deel 22 te Emmeloord.
Concept rapport oktober 2020

3. METHODE

Op dinsdag 13 oktober 2020 is een bezoek gebracht aan het plangebied en de directe omgeving die 
gelegen is aan De Deel 22 te Emmeloord. Gedurende dit bezoek is dit gebied en de directe omgeving 
beoordeeld op het mogelijk voorkomen van beschermde planten- en diersoorten. Dit vond plaats aan de 
hand van aanwezige ecotopen en sporen.

Er is beperkt gebruik gemaakt van bestaande verspreidingsgegevens om het (potentieel) voorkomen van 
beschermde soorten te bepalen omdat deze via o.a. Waarneming.nl worden beheerd voor een veel groter 
gebied. Overige waarnemingen worden tevens bewaard voor een groot gebied, namelijk op 
kilometerniveau zoals weergegeven op www.telmee.nl. en op een nog groter schaalniveau in 
verspreidingsatlassen.
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4. RESULTAAT INVENTARISATIE EN BEOORDELING

4.1 Flora

Het plangebied aan De Deel 22 te Emmeloord is volledig in cultuur gebracht. Gedurende het verkennend 
veldonderzoek op dinsdag 13 oktober 2020 zijn geen beschermde plantensoorten of resten van 
beschermde plantensoorten vastgesteld. Op grond hiervan wordt de aanwezigheid van beschermde 
plantensoorten uitgesloten.

4.2 Vleermuizen

Getoetst is op de verschillende functies die het plangebied kan hebben voor vleermuizen. Dit betreft 
plaatsen waar vleermuizen kunnen verblijven (verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en 
winterverblijfplaatsen), vaste routen tussen verblijfplaatsen in de zomer en winter; respectievelijk vlieg- en 
migratierouten en plaatsen en gebieden waar vleermuizen foerageren.

De aanwezigheid van verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en overwinteringsplaatsen van vleermuizen kan 
worden uitgesloten. In het te slopen kantoor zijn geen geschikte openingen vastgesteld waarin 
vleermuizen kunnen verblijven. Het ontbreekt aan openingen in muren en dak. Daarnaast zijn er geen 
spechtengaten en inrottingsgaten in de bomen waarin vleermuizen kunnen verblijven. Gedurende het 
verkennend veldonderzoek zijn ook geen sporen van vleermuizen vastgesteld zoals keutels en afgebeten 
vleugels van vlinders. Negatieve effecten op verblijfplaatsen van vleermuizen worden derhalve uitgesloten.

Rond het plangebied De Deel 22 te Emmeloord blijven gebouwen behouden waardoor vleermuizen zich 
kunnen blijven oriënteren. In de (ruime) omgeving zijn ook voldoende alternatieve oriëntatiemogelijkheden. 
Negatieve effecten op vliegroutes worden derhalve uitgesloten.

De aanwezigheid van migratieroutes wordt uitgesloten omdat grootschalige landschapselementen zoals 
dijken en rivieren niet voorkomen in het plangebied of aansluiten op het plangebied.

Met de realisatie van de plannen zal het gebied niet wezenlijk van vorm veranderen, gelet op de 
foerageermogelijkheden van vleermuizen. Mogelijk foerageert er gewone dwergvleermuis, ruige 
dwergvleermuis en laatvlieger als gevolg van de aanwezige ecotopen (cultuurgroen, verhardingen). Het 
plangebied is nu niet van waarde als essentieel foerageergebied en in de toekomst zal deze functie niet 
negatief verminderen doordat er geen essentiële zaken veranderen. In de omgeving zijn ook voldoende 
alternatieve foerageerplaatsen aanwezig. Negatieve effecten op de foerageermogelijkheden van 
vleermuizen worden derhalve uitgesloten.

4.3 Overige zoogdieren

Gelet op de aanwezige ecotopen van het plangebied en de geografische ligging (zie Broekhuizen e.a., 
2016) wordt het de aanwezigheid van overige internationaal beschermde zoogdieren uitgesloten. Voor 
steenmarter is het plangebied geen leefgebied omdat er geen sporen zijn vastgesteld gedurende het 
verkennend veldonderzoek op dinsdag 13 oktober 2020. Het kantoor aan De Deel 22 te Emmeloord is in 
gebruik waardoor het voorkomen van de steenmarter ook kan worden uitgesloten.
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In het plangebied komt mogelijk bosmuis voor. Voor zulke algemeen voorkomende zoogdieren bestaat 
een algemene provinciale vrijstelling in de Provincie Flevoland.

4.4 Broedvogels

Gedurende het verkennend veldonderzoek op dinsdag 13 oktober 2020 zijn geen geschikte (potentiële) 
nestlocaties aangetroffen voor vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen. Het kantoor bezit geen geschikte 
mogelijkheden voor vogels om in te verblijven. Voor huismus zijn er geen geschikte nestelmogelijkheden 
onder de dakrand. Huismus is ook niet vastgesteld in en in de omgeving van het plangebied. Voor 
gierzwaluw ontbreken geschikte openingen in muren en dak. Gedurende het verkennend veldonderzoek 
op dinsdag 13 oktober 2020 zijn ook geen (oude) nesten van sperwer, boomvalk, havik, buizerd of ransuil 
vastgesteld in de bomen in en rond het plangebied. Tevens zijn geen (sporen van) roestplaatsen van 
ransuil aangetroffen. Negatieve effecten op nesten en eieren van vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen 
kunnen derhalve worden uitgesloten.

In het plangebied kunnen algemene broedvogels broeden zoals merel en roodborst. In verband met de 
aanwezigheid van algemene broedvogels is het noodzakelijk om de werkzaamheden te starten buiten het 
broedseizoen of op een manier te werken dat de vogels niet tot broeden komen (vogelverschrikkers 
gebruiken). Op deze manier kan worden voorkomen dat verbodsbepalingen van de Wet 
natuurbescherming worden overtreden.

4.5 Amfibieën

In het groen komen mogelijk gewone pad en bruine kikker voor. Voor de algemene soorten amfibieën 
bestaat een algemene provinciale vrijstelling in de Provincie Flevoland.

4.6 Vissen

Door het ontbreken van oppervlaktewater in en direct rond het plangebied aan De Deel 22 te Emmeloord, 
wordt de aanwezigheid van vissen uitgesloten.

4.7 Reptielen

Gezien de huidige aanwezige ecotopen van de opstallen en directe omgeving ten opzichte van de 
verspreiding van reptielen (zie Ravon.nl, Creemers & Delft, 2009), kan de aanwezigheid van reptielen 
worden uitgesloten.

4.8 Overige

Gezien de huidige aanwezige ecotopen kan de aanwezigheid van beschermde ongewervelden (o.a. 
diverse soorten dagvlinders en libellen) worden uitgesloten. Nationaal beschermde dagvlinders en libellen 
komen alleen voor in specifieke ecotopen.
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5. SAMENVATTENDE CONCLUSIE

Er is het voornemen voor de sloop en nieuwbouw aan De Deel 22 te Emmeloord waarbij mogelijk ook de 
bomen in dit gebied worden gerooid. Deze activiteit zou kunnen samen gaan met effecten op beschermde 
planten- en diersoorten. Op grond hiervan is een verkennend veldonderzoek uitgevoerd naar het 
voorkomen van beschermde soorten.

In verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels is het noodzakelijk om de werkzaamheden te 
starten buiten het broedseizoen of op een manier te werken dat de vogels niet tot broeden komen 
(vogelverschrikkers gebruiken). Op deze manier kan worden voorkomen dat verbodsbepalingen van de 
Wet natuurbescherming worden overtreden. Het voorkomen van verblijfplaatsen van vleermuizen en 
broedvogels met vaste rust- en verblijfplaatsen wordt uitgesloten. Mogelijk vliegen en foerageren er 
vleermuizen. Gedurende en na realisatie van de plannen kunnen deze soorten er blijven vliegen en 
foerageren. Er zijn daarnaast mogelijk algemene nationaal beschermde zoogdieren en amfibieën 
aanwezig. Voor deze algemene soorten bestaat een algemene vrijstelling in de Provincie Flevoland. Het 
voorkomen van overige beschermde soorten kan worden uitgesloten.

Op grond van bovenstaande analyse worden effecten op beschermde planten- en diersoorten uitgesloten; 
de ruimtelijke ontwikkeling aan De Deel 22 te Emmeloord is niet in strijd met het gestelde van de 
soortbescherming binnen de Wet natuurbescherming.

De zorgplicht blijft onverkort van kracht. Deze zorgplicht houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet 
nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun leefomgeving en voor alle planten en hun 
groeiplaats. Dit artikel is derhalve ook gericht op het voorkomen van doden en verwonden van algemene 
soorten. Voor- en gedurende de uitvoering dient hierbij rekening gehouden te worden.
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1. PLANGEBIED



2. BEGRIPPEN

Baltsplaats Plaats waar een vleermuis al roepend rondvliegt in de herfst en die doorgaans wordt 
verdedigd tegen andere mannetjes.

Foerageergebied Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert. Dat gebied wordt 
regelmatig bezocht door vleermuizen om in te foerageren en dat doorgaans meerdere 
foerageerplaatsen kent die langere tijd worden gebruikt.

Foerageerplaats Plek (jachtplek) waar wordt gejaagd door vleermuizen. De plek kan in de directe omgeving 
van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop.

Kolonie Groep vleermuizen (kleine groep mannetjes of meestal grotere groep vrouwtjes, soms 
gemengd (soorten, geslacht)) die in het voorjaar tot de herfst bijeen blijven. De groep kan 
zich vestigen in gebouwen (in spouwmuren of onder daklijsten e.d.) of bomen 
(spechtengaten, scheuren). Een groep vrouwelijke vleermuizen wordt ook wel aangeduid als 
een kraamkolonie. In zo'n groep worden jongen geboren en grootgebracht. Een kolonie 
maakt vaak gebruik van meerdere verblijfplaatsen die soms gelijktijdig worden gebruikt.

Migratieroute Een vaste route van zomerverblijfplaats naar winterverblijfplaats en visa versa (zie ook 
vliegroute) of een route in een andere tijd; bijvoorbeeld tussen foerageerplaatsen.

Paarplaats Territorium van territoriale mannetjes. Voor de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis 
is dit doorgaans te vinden in boomholten. Voor de laatvlieger en de dwergvleermuis is dit te 
vinden in gebouwen. Voor de watervleermuis is dit te vinden in bomen en later, tegen de 
winter, zijn ze te vinden in overwinteringverblijven. Het mannetje vormt een harem met 
meerdere vrouwtjes. De paartijd valt in de herfst (uitgezonderd de grootoorvleermuis waarbij 
het in april valt (vroege voorjaar). De hier geschetste situatie van de paring wordt in dit 
rapport omschreven als “herfst situatie”.

Verblijfplaats Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere 
vleermuizen verblijven (overdag of 's winters permanent).

Vliegroute Route die door vleermuizen elke avond wordt gebruikt om van de kolonieplaats naar 
foerageergebied te vliegen en visa vers (zie ook migratieroute). Vrouwtjes met jongen keren 
soms midden in de nacht terug om de jongen te zogen en gebruiken dan de route. 
Vliegroutes liggen over het algemeen langs lijnvormige (landschaps)elementen als 
bomenlanen, huizenrijen e.d. De functies zijn beschutting bij winderig en koud weer, 
oriëntatie in verband met de echolokatie-geluiden en het vinden van voedsel.

Voorbijvliegend Vleermuizen die voorbijvliegen, niet via een vaste route. Het betreft meestal zwervers of 
trekkers.

Zwermen Direct na het uitvliegen, naar vooral voor het invliegen bij een kolonie zwermt een deel van 
de kolonie rond de kolonieplaats. Zwermgedrag is derhalve een indicatie voor een eventuele 
kolonieplaats.

Winterverblijfplaats Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap
(hybernation) gaan. Deze ruimte is doorgaans donker, heeft een hoge luchtvochtigheid en



temperatuurwisselingen zijn nihil.

Zomerverblijfplaats Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap zijn waarvan 
niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In 
sommige gevallen vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.



3. VOORWAARDEN

Adviesbureau Mertens BV (ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09110429) richt zich op de 
inventarisatie van natuur- en landschapswaarden en de eventuele effecten van plannen of projecten op deze 
waarden. Vaak wordt daarom getoetst aan de geldende wet- en regelgeving.

Dieren en planten kunnen zich vestigen na onderzoek en ook is er een mogelijkheid, dat ondanks onderzoek 
dieren zich verborgen houden of dat planten niet zijn opgekomen in een bepaald jaar doordat het bijvoorbeeld 
een droog of koud voorjaar is. Ook komt het zeer soms voor dat wilde dieren zich anders gedragen in 
bepaalde situaties zoals op plaatsen waar veel mensen komen, waar veel geluid is of veel lichtverstrooiing. 
Daarom heeft Adviesbureau Mertens BV een inspanningsverlichting en geen resultaatverplichting bij 
inventarisaties. Adviesbureau Mertens BV is niet aansprakelijk voor het zich verborgen houden, nadien 
vestigen of verplaatsen van soorten.

Zoals bovenstaand weergegeven wordt getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. Een plan of project 
wordt met de grootste zorg getoetst door Adviesbureau Mertens BV. De geldende interpretatie van de wet- en 
regelgeving is aan verandering onderhevig en sinds de decentralisatie van bevoegde gezagen treden er ook 
regionale verschillen op. Adviesbureau Mertens BV is niet verantwoordelijk voor veranderde interpretatie van 
de wet- en regelgeving.

Na verrichtte werkzaamheden worden projecten soms overgedragen of wordt er op een andere manier 
invulling gegeven aan de uitvoering. Adviesbureau Mertens BV is niet aansprakelijk voor gevolgschade, of 
schade welke voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van de werkzaamheden of andere gegevens 
afkomstig van Adviesbureau Mertens Bv. De opdrachtgever vrijwaart Adviesbureau Mertens BV voor 
aansprakelijkheid van derden als gevolg van deze toepassingen.

Omdat dieren en planten zich verplaatsen, zich kunnen vestigen na onderzoek en de geldende interpretatie 
van wet- en regelgeving aan verandering onderhevig is, is een onderzoek twee jaar geldig. Na twee jaar dient 
een onderzoek en/of advies geactualiseerd te worden. De opdrachtgever is hiervoor zelf verantwoordelijk.

De interpretatie van wet- en regelging kan zijn gewijzigd na advies, de situatie kan veranderd zijn en 
daarnaast dient voldaan te worden aan de Zorgplicht van bijvoorbeeld de Wet natuurbescherming. Tijdig maar 
in ieder geval voorafgaand van start van eventueel fysieke werkzaamheden dient de initiatiefnemer ŕ 
uitvoerder zich daarom opnieuw op de hoogte te stellen van eventueel aanwezige natuur- en 
landschapswaarden in en rond een plangebied en hoe hiermee moet worden omgegaan. Voor uitvoer dienen 
natuur- en landschapswaarden en eventueel gewijzigde situaties in kaart gebracht te worden en dient 
nagegaan te worden hoe hiermee moet worden omgegaan.

Adviesbureau Mertens BV is niet aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder mede wordt 
verstaan gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfstagnatie.

Inzake schadevergoeding geldt bij een toerekenbare tekortkoming van Adviesbureau Mertens BV een 
aansprakelijkheidsbedrag van maximaal drie maal de opdrachtwaarde.
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