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Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding
Aan de Zwartemeerweg 25 te Kraggenburg, in het buitengebied van de gemeente Noordoostpolder, bevindt 
zich een voormalig agrarisch erf waar geruime tijd sprake is van een recreatiebestemming.

Ter plaatse is momenteel een zorgfunctie aanwezig met ruimte voor 12 zorgappartementen, welke is vergund 
met een tijdelijke omgevingsvergunning. De doorlooptijd van de tijdelijke omgevingsvergunning loopt bijna af. 
Initiatiefnemer is voornemens om de zorgfunctie te blijven voortzetten. Het is gewenst om hiervoor het 
bestemmingsplan te herzien waarbij de recreatiebestemming te wijzigen naar een maatschappelijke 
bestemming zodat de zorgfunctie behouden kan blijven.

Voorliggend plan voorziet in de juridisch-planologische vertaling van het voornemen. In dit bestemmingsplan 
wordt aangetoond dat de herziening van de bestemming in overeenstemming is met 'een goede ruimtelijke 
ordening' en vanuit ruimtelijk en planologisch oogpunt verantwoord is.

1.2 Ligging van het plangebied
Het plangebied ligt aan de Zwartemeerweg 25 te Kraggenburg, in het buitengebied van de gemeente 
Noordoostpolder. Het plangebied is kadastraal bekend als gemeente Noordoostpolder, sectie C, nummers 
3111 en 3485. In afbeelding 1.1 is de ligging van het plangebied in de directe omgeving en ten opzichte van de 
kern Kraggenburg weergegeven.

1.3 De bij het plan behorende stukken
Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Zwartemeerweg 25 te Kraggenburg' bestaat uit de volgende stukken:

^ verbeelding (NL.IMRO.0171.BP00696-ON01) en een renvooi;
^ regels (met bijbehorende bijlagen)

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

1.4.1 Algemeen

Het plangebied ligt binnen de begrenzing van de 'Beheersverordening Landelijk gebied', welke op 21 maart 
2016 door de gemeenteraad is vastgesteld. Deze beheersverordening regelt in principe dat de planologische 
kaders zoals vervat in de voorheen geldende bestemmingsplannen van kracht blijven, totdat een nieuw 
bestemmingsplan of omgevingsplan is vastgesteld.

Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004' is het basisplan dat binnen het verordeningsgebied van 
toepassing is. In afbeelding 1.2 is een uitsnede van de plankaart opgenomen. De rode stippellijn omvat het 
plangebied.

Afbeelding 1.2 Uitsnede plankaart 'Landelijk gebied 2004' (Bron: Gemeente Noordoostpolder)

1.4.2 Beschrijving bestemmingen en aanduiding

Op basis van het geldend bestemmingsplan zijn de gronden in het plangebied bestemd als 'Recreatieve 
voorzieningen' en 'Agrarisch'. Gronden met de recreatie bestemming zijn hoofdzakelijk bestemd voor 
recreatieve voorzieningen, met de nadere bestemming die is vermeld in de code. Het plangebied is aangeduid 
met de code 'R17', waarvoor de recreatieve bestemming nader is bestemd als groepsaccommodatie, camping, 
sauna, pannenkoekenboerderij, expositieruimte en agrarisch bedrijf. De agrarische gronden zijn onder andere 
bedoeld voor agrarische bedrijvigheid.

Op het perceel is één bedrijfswoning toegestaan. Het bestaand oppervlakte aan gebouwen bedraagt 1.400 m2. 
Het maximum oppervlakte aan gebouwen bedraagt 2.000 m2. Op het perceel is de maatvoering maximum 
toegestane goothoogte gebouwen: 8,5 m en maximum toegestane hoogte gebouwen: 11 m opgenomen. De 
gezamenlijke oppervlakte van gebouwen, en de goothoogte en hoogte van de gebouwen mogen binnen elk 
bestemmingsvlak niet meer bedragen dan vorenstaande benoemd.
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1.4.3 Strijdigheid

Het in gebruik van de gronden en gebouwen ten behoeve van een zorgfunctie is in strijd met de geldende 
recreatieve bestemming. Daarnaast is het erf in noordelijke richting uitgebreid binnen de aldaar geldende 
agrarische bestemming. Hiervoor is het gewenst om de juridisch-planologische situatie in overeenstemming te 
brengen met de feitelijke situatie. Wijziging van de bestemming is op basis van het vigerende 
bestemmingsplan niet mogelijk. Een herziening van het bestemmingsplan is benodigd om het plangebied 
planologisch te bestemmen. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de gewenste juridisch planologische 
kaders hiervoor.

1.5 Leeswijzer
Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving van de huidige situatie in het plangebied gegeven. 

Hoofdstuk 3 betreft een beschrijving van de gewenste situatie.

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het beleidskader. Hierin wordt het beleid van het Rijk, de provincie 
Flevoland en de gemeente Noordoostpolder beschreven.

In hoofdstuk 5 passeren alle relevante milieu- en omgevingsaspecten de revue.

Hoofdstuk 6 gaat in op de wateraspecten waaronder de watertoets.

In de hoofdstukken 7 en 8 wordt respectievelijk ingegaan op de juridische aspecten/planverantwoording en de 
economische uitvoerbaarheid van het project.

Hoofdstuk 9 gaat in op het vooroverleg en de inspraak.
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Hoofdstuk 2 Huidige situatie

2.1 Landschap en omgeving
De Noordoostpolder heeft een uniek landschap. De inrichting van de polder is na de drooglegging volledig 
gericht op de landbouw. Dit heeft een bijzonder landschap opgeleverd met een grootschalige opbouw en een 
grote mate van openheid. Dit landschap is nu circa 70 jaar oud en het concept van de oorspronkelijke 
inrichting is nog altijd herkenbaar aanwezig. Het ontwerp van de polder en de uniciteit van het landschap 
wordt internationaal hoog gewaardeerd. Kenmerkend voor het polderlandschap is het regelmatige 
kavelpatroon en de structuurbepalende beplantingselementen zoals de erfsingels en wegbeplanting.

In de omgeving van het plangebied zijn de karakteristieke elementen voor het polderlandschap duidelijk 
herkenbaar. De rechtlijnige, lineaire structuren en de openheid zijn duidelijk zichtbaar in het landschap. In 
afbeelding 2.1 is een luchtfoto van de omgeving weergegeven, het plangebied is indicatief aangegeven.

Afbeelding 2.1 Luchtfoto ligging plangebied in de omgeving (Bron: PDOK)

2.2 Het plangebied
Het plangebied ligt binnen het perceel Zwartemeerweg 25 te Kraggenburg. Het perceel kent een recreatieve 
bestemming. De directe omgeving van het plangebied bestaat voornamelijk uit agrarische gronden. Op circa 3 
kilometer ten noordwesten van het plangebied bevindt zich de kern Kraggenburg.

Binnen de begrenzing van het plangebied is een bedrijfswoning met bijbehorende bebouwing aanwezig. 
Tussen de bebouwing is erfverharding aanwezig. In afbeelding 2.2 is een luchtfoto opgenomen van de situatie 
ter plaatse van het plangebied.
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Afbeelding 2.2 Luchtfoto van het plangebied en directe omgeving (Bron: Ruimtelijkeplannen.nl)

BJZ.nu
Bestemmingsplannen

10



Bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Zwartemeerweg 25 te Kraggenburg'
Ontwerp

Hoofdstuk 3 Gewenste situatie

3.1 Planbeschrijving

3.1.1 Ontwikkeling

De locatie Zwartemeerweg 25 wordt al geruime tijd gebruikt door de zorginstelling Amado Zorg. Amado Zorg is 
een woonzorginstelling welke kleinschalig wonen combineert met persoonsgerichte zorg. Zij levert een 
passende woonomgeving voor dementerende ouderen. Op de locatie in Kraggenburg zijn 12 
zorgappartementen aanwezig. Eén van deze appartementen is dusdanig groot dat hier een echtpaar in kan 
wonen. In totaal is ruimte voor 13 bewoners in het appartementencomplex. In de beoogde situatie is er geen 
sprake van uitbreiding van het aantal zorgappartementen.

Initiatiefnemer wenst de zorginstelling zoals in de huidige situatie voort te zetten en wenst derhalve het 
perceel te voorzien van een passende maatschappelijke bestemming.

3.1.2 Landschappelijke inpassing

Van belang is dat nieuwe functies op een goede manier worden ingepast bij de landschappelijke en 
cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied. Voor de ontwikkeling is door BJZ.nu in samenspraak met de 
gemeente Noordoostpolder een erfinrichtingsplan opgesteld ten behoeve van een goede landschappelijke 
inpassing van het plangebied. Een uitsnede van het erfinrichtingsplan is opgenomen in afbeelding 3.1. Het 
gehele erfinrichtingsplan inclusief beplantingsplan is opgenomen in bijlage 1.
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In het erfinrichtingsplan is gezocht naar landschappelijke aanknopingspunten in het omringende landschap. In 
de Noordoostpolder vormen de erfsingels een basisonderdeel van het ontwerp van de polder. Het kent een 
vaste maatvoering. Het type beplanting is deels afhankelijk van de ondergrond. Het doel is vooral om 
beschutting te creëren in het open vlakke polderland en een stukje menselijke maatvoering aan te brengen. De 
erfsingels zijn daarmee een belangrijk element op het schaalniveau van de polder als geheel. Samen met de 
omlijsting van de dorpen vormen het groene eilanden in een open agrarische bedrijfsruimte. Zij dragen 
daarmee bij aan de zo karakteristieke inrichting van de Noordoostpolder die iedereen kent. De erfsingels zijn 
een onderdeel van de historie van de Noordoostpolder.

Het plangebied wordt landschappelijk ingepast door de bestaande erfsingel te behouden en bij vervanging te 
herstellen. Hiervoor wordt een vaste maat aangehouden door 2 meter uit het hart van de sloot een 6 meter 
brede erfsingel aan te planten met daaropvolgend een 6 meter bebouwingsvrije ruimte.

3.2 Verkeer ä parkeren
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de parkeerbehoefte en de 
verkeersgeneratie die ontstaat door de nieuwe ontwikkeling.

Het CROW heeft parkeercijfers en verkeersgeneratie cijfers geformuleerd en opgenomen in de publicatie 381 
"Toekomstbestendig parkeren" (CROW, december 2018). Dit betreffen ervaringscijfers die als hulpmiddel 
dienen om tijdens een ontwerpproces rekening te houden met een indicatie van het aantal benodigde 
parkeerplaatsen en de verkeersgeneratie binnen een ontwerp.

3.2.1 Parkeren

Het is van belang dat de gemeente Noordoostpolder, al dan niet met behulp van deze parkeerkencijfers, eigen 
parkeernormen heeft opgesteld om te gebruiken bij de parkeerbehoefte-indicatie binnen ruimtelijke 
ontwerpen. De gemeente Noordoostpolder beschikt dan ook over eigen parkeerbeleid zoals opgenomen in 
'Nota Parkeernormen Noordoostpolder 2016'.

Voor het bepalen van de parkeerbehoeften en de verkeersgeneratie, worden de onderstaande uitgangspunten 
gehanteerd:

^ Gebiedstype:
• Stedelijkheidsgraad:
• Stedelijke zone:
• Gewenste functie:
• Bestaande functie:

Rest gemeente 
Niet stedelijk 
Buitengebied
Verpleeg-/verzorgingstehuis
Bedrijfswoning

Bovenstaande uitgangspunten zijn afkomstig uit de 'Nota Parkeernormen Noordoostpolder 2016'. De beoogde 
woonzorgfunctie sluit het meest aan bij de functie 'verpleeg-verzorgingstehuis'. Voor deze functie zijn in de 
'Nota Parkeernormen Noordoostpolder 2016' geen parkeernormen opgenomen voor het buitengebied. Om 
toch de parkeerbehoefte in beeld te brengen is aangesloten bij de parkeernorm die geldt voor de 'Overige 
kernen'. Dit komt neer op een parkeernorm van 0,6 parkeerplaats per wooneenheid (in dit geval 
zorgappartement). In totaal is er dan ook een parkeerbehoefte van 7,2 parkeerplaatsen.

Daarnaast is binnen het plangebied een vrijstaande bedrijfswoning aanwezig. Hiervoor geldt een parkeernorm 
van 2,4 parkeerplaatsen. In totaal is er dan ook sprake van een parkeerbehoefte van afgerond 10 
parkeerplaatsen.

Het erf aan de Zwartemeerweg 25 is van voldoende omvang om deze parkeerbehoefte op eigen terrein te 
voorzien. In afbeelding 3.2 is met zwarte contour de parkeerruimte op locatie weergegeven.
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Afbeelding 3.2 Situatietekening parkeerplaatsen Zwartemeerweg 25, Kraggenburg

3.2.2 Verkeer

Ten aanzien van de aanwezige bedrijfswoning wordt opgemerkt dat deze reeds aanwezig is en planologisch 
gezien is toegestaan. Ten aanzien van de bedrijfswoning is daarom geen sprake van een toename van de 
verkeersgeneratie. Hierna wordt ingegaan op de gewenste zorgfunctie.

In het CROW zijn geen verkeerscijfers opgenomen ten aanzien van een verpleegVverzorgingstehuis. Hierna 
wordt een worst-case scenario omschreven:

Zoals blijkt uit paragraaf 3.2.1 zijn er voor de zorgfunctie afgerond 8 parkeerplaatsen nodig om aan de 
parkeernorm te voldoen. Conform de 'Nota Parkeernormen Noordoostpolder 2016' is hiervan 60% ten 
behoeve van bezoekers en 40% ten behoeve van personeel. Aan de hand hiervan kan een berekening worden 
gemaakt ten aanzien van de verkeersgeneratie.

Parkeerplaatsen Volledig gebruik (per 
etmaal)

Verkeersgeneratie (aankomend 
en wegrijdend verkeer)

Bezoekers 5 1 10 ^5*2)
Personeel 3 4 24 ^3*4*2)

Op basis van bovenstaande berekening zal er sprake zijn van 34 verkeersbewegingen per etmaal. Omdat 
hierbij nog geen rekening is gehouden met de verkeerbewegingen van bezorgdiensten wordt uitgegaan van 
een worst-case scenario van 40 verkeersbewegingen per etmaal. Dit aantal verkeersbewegingen is eenvoudig 
en veilig op te vangen op de huidige wegenstructuur in de omgeving.
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3.2.3 Conclusie

Gelet op het vorenstaande wordt geconcludeerd dat de aspecten parkeren en verkeer geen belemmeringen 
vormen voor de voorgenomen ontwikkeling.
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Hoofdstuk 4 Beleidskader

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

4.1 Rijksbeleid

4.1.1 Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

4.1.1.1 Algemeen
Nederland staat voor grote uitdagingen die van invloed zijn op onze fysieke leefomgeving. Complexe opgaven 
zoals verstedelijking, verduurzaming en klimaatadaptatie zijn nauw met elkaar verweven. Dat vraagt een 
nieuwe, integrale manier van werken waarmee keuzes voor onze leefomgeving sneller en beter gemaakt 
kunnen worden. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zorgt voor een gezamenlijke aanpak die leidt tot een 
duurzaam perspectief voor onze leefomgeving. Dit is nodig om onze doelen te halen en is een zaak van 
overheid en samenleving.

4.1.1.2 Vier prioriteiten
Aan de hand van een toekomstperspectief op 2050 brengt de NOVI de langetermijnvisie in beeld. Op nationale 
belangen wil het Rijk sturen en richting geven. Dit komt samen in vier prioriteiten.

1. Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie

Nederland moet zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. In 2050 is Nederland 
klimaatbestendig en waterrobuust. Dit vraagt om maatregelen in de leefomgeving, waarmee tegelijkertijd de 
leefomgevingskwaliteit verbeterd kan worden en kansen voor natuur geboden kunnen worden. In 2050 heeft 
Nederland daarnaast een duurzame energievoorziening. Dit vraagt echter om ruimte. Door deze ruimte zoveel 
mogelijk te clusteren, wordt versnippering van het landschap voorkomen en wordt de ruimte zo efficiënt 
mogelijk benut. Het Rijk zet zich in door het maken van ruimtelijke reserveringen voor het 
hoofdenergiesysteem op nationale schaal.

2. Duurzaam economisch groeipotentieel

Nederland werkt toe naar een duurzame, circulaire, kennisintensieve en internationaal concurrerende 
economie in 2050. Daarmee kan ons land zijn positie handhaven in de top vijf van meest concurrerende landen 
ter wereld. Er wordt ingezet op een innovatief en sterk vestigingsklimaat met een goede quality of life. 
Belangrijk is wel dat onze economie toekomstbestendig wordt, oftewel concurrerend, duurzaam en circulair.

3. Sterke en gezonde steden en regio's

Er zijn vooral in steden en stedelijke regio's nieuwe locaties nodig voor wonen en werken. Het liefst binnen de 
bestaande stadsgrenzen, zodat de open ruimten tussen stedelijke regio's behouden blijven. Dit vraagt 
optimale afstemming op en investeringen in mobiliteit. Dit betekent dat voorafgaand aan de keuze van nieuwe 
verstedelijkingslocaties helder moet zijn welke randvoorwaarden de leefomgevingskwaliteit en -veiligheid daar 
stelt en welke extra maatregelen nodig zijn wanneer er voor deze locaties wordt gekozen. Zo blijft de 
gezondheid in steden en regio's geborgd.

4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied

Er ontstaat een nieuw perspectief voor de Nederlandse landbouwsector als koploper in de duurzame 
kringlooplandbouw. Een goed verdienpotentieel voor de bedrijven wordt gecombineerd met een minimaal 
effect op de omgevingskwaliteit van lucht, bodem en water. In alle gevallen zetten we in op ontwikkeling van 
de karakteristieke eigenschappen van het Nederlandse landschap. Dit vertegenwoordigt een belangrijke 
cultuurhistorische waarde. Verrommeling en versnippering, bijvoorbeeld door wildgroei van distributiecentra, 
is ongewenst en wordt tegengegaan.

4.1.1.3 Afwegingsprincipes
De druk op de fysieke leefomgeving in Nederland is zo groot, dat belangen soms botsen. Het streven is
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combinaties te maken en win-win situaties te creëren, maar dit is niet altijd mogelijk. Soms zijn er scherpe 
keuzes nodig en moeten belangen worden afgewogen. Hiertoe gebruikt de NOVI drie afwegingsprincipes:

1. Combinatie van functies gaan voor enkelvoudige functies. In het verleden is scheiding van functies 
vaak te rigide gehanteerd. Met de NOVI wordt gezocht naar maximale combinatiemogelijkheden 
tussen functies, gericht op een efficiënt en zorgvuldig gebruik van onze ruimte;

2. Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal. Het verschilt tussen gebieden wat de 
optimale balans is tussen bescherming en ontwikkeling en tussen concurrentiekracht en leefbaarheid. 
Sommige opgaven en belangen wegen in het ene gebied zwaarder dan in het andere;

3. Afwentelen wordt voorkomen. Het is van belang dat de leefomgeving zoveel mogelijk voorziet in 
mogelijkheden en behoeften van de huidige generatie inwoners, zonder dat dit ten koste gaat van 
toekomstige generaties.

4.1.2 Ladder voor duurzame verstedelijking

4.1.2.1 Algemeen

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR: voorganger van de NOVI) is de ladder voor duurzame 
verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke 
ordening (artikel 3.1.6, lid 2) opgenomen. Op 1 juli 2017 is de Ladder in het Besluit ruimtelijke ordening 
gewijzigd. Aanleiding voor de wijziging waren de in de praktijk gesignaleerde knelpunten bij de uitvoering van 
de Ladder en de wens om te komen tot een vereenvoudigt en geoptimaliseerd instrument.

Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een optimale 
benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Hierbij geldt een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag 
als nieuwe stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt.

Teneinde een ontwikkeling adequaat te kunnen toetsen aan de ladder is het noodzakelijk inzicht te geven in de 
begrippen 'bestaand stedelijk gebied' en 'stedelijke ontwikkeling'.

In de Bro zijn in artikel 1.1.1 definities opgenomen voor:

bestaand stedelijk gebied: 'bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, 
dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal 
culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur'.

stedelijke ontwikkeling: 'ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van 
kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.'

Bij het beschrijven van de behoefte dient te worden uitgegaan van het saldo van de aantoonbare vraag naar 
de voorgenomen ontwikkeling (de komende tien jaar, zijnde de looptijd van het bestemmingsplan) verminderd 
met het aanbod in planologische besluiten, ook als het feitelijk nog niet is gerealiseerd (harde plancapaciteit).

4.1.2.2 Toetsing aan de Ladder voor duurzame verstedelijking

Wat betreft de 'Ladder voor duurzame verstedelijking' wordt opgemerkt dat deze van toepassing is bij nieuwe 
stedelijke ontwikkelingen (3.1.6 Bro).

Op basis van jurisprudentie kan worden gesteld dat:

^ Planologische gebruikswijzigingen zonder een toename van bouwmogelijkheden in de hoofdregel niet 
te kwalificeren zijn als Ladderplichtige stedelijke ontwikkelingen;

^ Indien sprake is van 'zodanige functiewijzigingen' kunnen planologische gebruikswijzigingen wel 
worden gekwalificeerd als een Ladderplichtige stedelijke ontwikkeling;

^ Wanneer kan sprake zijn van een 'zodanige functiewijziging'? Bepalend daarvoor is of een 
functiewijziging van invloed is op het woon-, leef- en ondernemersklimaat elders.

In geval van de locatie Zwartemeerweg 25 is sprake van een functiewijziging van een recreatiebestemming 
naar een maatschappelijke bestemming. Het betreft een kleinschalige ontwikkeling waarbij de functie reeds 
aanwezig is en is vergund middels een tijdelijke omgevingsvergunning. Tevens is er geen sprake van 
onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat van omwonenden (zie ook paragraaf 5.5).
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Gezien vorenstaande wordt geconcludeerd dat, in dit geval geen sprake is van een stedelijke ontwikkeling als 
bedoeld in artikel 3.1.6, lid 2 van het Bro. Het nader toetsen van het initiatief aan de 'Ladder voor duurzame 
verstedelijking' is niet noodzakelijk.

Geconcludeerd wordt dat er geen sprake is van strijd met het rijksbeleid.

4.2 Provinciaal beleid

4.2.1 Omgevingsvisie FlevolandStraks

4.2.1.1 Algemeen

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

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

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

^ Duurzame Energie 
^ Regionale Kracht
^ Circulaire Economie
^ Landbouw: Meerdere Smaken

4.2.1.2 Toetsing van het initiatief aan Omgevingsvisie FlevolandStraks

De voorgenomen ontwikkeling gaat uit van het omzetten van een recreatiebestemming naar een 
maatschappelijke bestemming. Karakteristieke elementen blijven behouden, denk hierbij aan de erfsingel, de 
(bedrijfs-)woning en de aanwezige schokbetonschuur. Hiermee wordt bijgedragen aan het behoud van de 
unieke structuur van Flevoland. Gelet op vorenstaande sluit het voornemen goed aan bij de uitgangspunten 
van de Omgevingsvisie FlevolandStraks (specifiek 'Het Verhaal van Flevoland').

4.2.2 Omgevingsprogramma Provincie Flevoland

4.2.2.1 Algemeen

Per 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Op dat moment moet elke provincie beschikken over een 
Omgevingsvisie, een of meer programma's en een Omgevingsverordening. Op 10 juli 2019 is het 
geconsolideerde Omgevingsprogramma Flevoland vastgesteld. Dit Omgevingsprogramma vindt haar grondslag 
in de Omgevingswet. Daarnaast is de grondslag te vinden in diverse vigerende wetten, zoals de Waterwet, de 
Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder en de Wet natuurbescherming. Het Omgevingsprogramma omvat 
daarmee de op dit moment verplichte plannen: het milieubeleidsplan, het regionale waterplan en het verkeer- 
en vervoersplan.

In 2017 hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie FlevolandStraks vastgesteld. Hierin is in hoofdlijnen de 
strategische visie op de toekomst van Flevoland weergegeven.
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In het Omgevingsprogramma Flevoland 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. Met de vaststelling van het Omgevingsprogramma is dan ook een groot 
aantal beleidsnota's komen te vervallen. Op deze wijze zijn de provinciale beleidskeuzes compact beschreven 
en is de samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen het beste gewaarborgd.

In voorliggend geval is met name hoofdstuk 1 'Ruimte' van het Omgevingsprogramma van belang.

4.2.2.2 Ruimte

Algemeen

Het belangrijkste doel van de provincie is een goede woon-, werk- en leefomgeving in heel Flevoland. Daarbij 
moet verstedelijking worden ingepast in een hoogwaardig landschap en passen bij de gerealiseerde en de 
geplande infrastructuur. Aantrekkelijke woongebieden in een groen-blauwe omgeving maken Flevoland 
concurrerend met andere gebieden. Er is sprake van overloop uit de drukke, dure Randstad naar een ruimer, 
goedkoper Flevoland (push factor). Ook kiezen mensen bewust voor het attractieve woonmilieu van Flevoland 
(pull factor).

De provincie wil verdere grootschalige ontwikkelingen mogelijk maken en deze deels zelf ter hand nemen, 
samen met partners. De provincie is bereid om ruimte te reserveren voor functies waarvoor in omliggende 
regio's onvoldoende ruimte is. De voorwaarde daarvoor is een evenwichtige ontwikkeling. Samen met partners 
binnen en buiten het gebied biedt de provincie zicht op oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, die 
het tempo van de ruimtelijke ontwikkelingen in Flevoland met zich meebrengt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld 
om achterblijvende bereikbaarheid, voorzieningenniveau en werkgelegenheid.

Landelijk gebied

Het plangebied maakt binnen het thema 'Ruimte' onderdeel uit van het 'Landelijk gebied' zoals hieronder is te 
zien in afbeelding 4.1.
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De provincie wil de vitaliteit van het landelijk gebied vergroten en de gebruiksmogelijkheden ervan meer 
afstemmen op de maatschappelijke behoeften.

Het landelijk gebied moet vitaal blijven. Ook in Flevoland is sprake van verdergaande schaalvergroting en 
herstructurering van de landbouw. De provincie wil agrarische bedrijvigheid die zich in de eerste plaats richt 
op duurzame productie en verwerking van landbouwproducten optimale ontwikkelingskansen geven. 
Bovendien wil de provincie ruimte bieden aan nieuwe functies in het landelijk gebied om het economisch 
draagvlak te verbreden en deze te verweven met de bestaande landbouwfunctie. In de beleidsregel 
kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied zijn de voorwaarden en maatvoering concreter uitgewerkt. 
Verder moet er voldaan worden aan een goede ruimtelijke ordening, waaronder een landschappelijke 
inpassing en een goede verkeersafwikkeling.

De komende jaren wordt een forse leegstand van agrarische bedrijfslocaties verwacht. Door de 
schaalvergroting in de landbouw komen veel agrarische bouwpercelen vrij. In Flevoland is tussen nu en 2030 
sprake van 400 tot 600 bedrijfsbeëindigingen. Recente berekeningen van Alterra laten zien dat er tot 2030 
naar verwachting in Flevoland zo'n 1,3 miljoen vierkante meter agrarische bebouwing beschikbaar komt: in 
totaal een grotere oppervlakte dan de nu leegstaande kantoren. Zo'n 70% hiervan bevindt zich in de gemeente 
Noordoostpolder. Door ruimte te bieden voor invulling van vrijkomende agrarische bebouwing wil de provincie 
de unieke structuur van Flevoland behouden. De vrijgekomen boerderijwoningen kunnen worden gebruikt 
voor algemene bewoning, waarbij wordt uitgegaan van één woning per (voormalig) agrarisch bouwperceel.

Om het economisch draagvlak te verbreden wil de provincie ruimte bieden aan nieuwe functies in het landelijk 
gebied en deze verweven met de bestaande landbouwfunctie. Vestiging van activiteiten die bij uitstek 
thuishoren op een bedrijventerrein of aansluitend aan het bebouwde gebied worden in principe niet 
toegestaan. De activiteiten moeten in principe kleinschalig van karakter zijn. De bebouwingsmogelijkheden 
dienen hierop te zijn afgestemd. Effecten die milieu hygiënisch, landschappelijk en verkeerskundig (veiligheid 
en verkeersaantrekkende werking) ongewenst zijn, moeten worden voorkomen. Zo mogen nieuwe functies de 
landschappelijke en cultuurhistorische kern- en basiskwaliteiten van het gebied niet aantasten. De provincie 
ziet erop toe dat de mogelijkheden van verstedelijking in het landelijk gebied afdoende gemotiveerd zijn boven 
het gebruik maken van mogelijkheden in het stedelijk gebied. Zo ziet de provincie ook toe op een goede 
omgang met de Ladder voor duurzame verstedelijking van het Rijk.

4.2.2.3 Toetsing van het initiatief aan het 'Omgevingsprogramma Provincie Flevoland'

In voorliggend geval is sprake van een kleinschalige ontwikkeling in de vorm van een functiewijziging van 
recreatie naar maatschappelijk. Het initiatief ziet toe op het gebruik van bestaande gebouwen op de locatie 
Zwartemeerweg 25 ten behoeve van een woonzorgfunctie. De voorgenomen ontwikkeling voorziet in een 
passende en duurzame vervolgfunctie van het erf aan de Zwartemeerweg 25. Hiermee wordt bijgedragen aan 
het vitaal houden van het buitengebied. Geconcludeerd wordt dat het plan in overeenstemming is met het 
'Omgevingsprogramma Provincie Flevoland'.

4.2.3 Beleidsregel Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 2008

4.2.3.1 Algemeen

Deze beleidsregel is inhoudelijk een voortzetting van de beleidsregel 'Kleinschalige ontwikkelingen in het 
landelijke gebied 2007' maar is procedureel aangepast aan de Wro, die op 1 juli 2008 van kracht is geworden. 
Deze beleidsregel geeft aan op welke wijze de provincie omgaat met de uitgangspunten zoals die in het 
Omgevingsplan Flevoland 2006 zijn geformuleerd met betrekking tot kleinschalige ontwikkelingen in het 
landelijk gebied.

De provincie wil verdere ontwikkeling van de landbouw stimuleren zodat het landelijk gebied vitaal en 
duurzaam blijft. Zij vindt het daarom van belang meer ruimte te bieden aan nieuwe agrarisch aanverwante 
(maar ook niet- agrarische functies) en de mogelijkheid te bieden om (voormalige) agrarische bouwpercelen te 
vergroten. Dit mag er dan uiteraard niet toe leiden dat de reeds in het landelijk gebied aanwezige functies 
gehinderd worden, noch dat het landelijk gebied verstedelijkt.
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De van belang zijnde inhoudelijke afwegingen zoals verwoord in artikelen in de beleidsregel zijn hierna 
weergegeven:

^ Niet-agrarische en/of agrarisch aanverwante activiteiten op (voormalige) agrarische bouwpercelen 
zijn mogelijk, tenzij belemmeringen en hinder ontstaan voor het functioneren van de naastgelegen 
(agrarische) bedrijven en/of activiteiten, zoals wonen en recreëren. Indien nodig en mogelijk zal dit 
nader worden geregeld in een (milieu)vergunning (art. 4.1).

^ Voorkomen van verstedelijking landelijk gebied (art. 4.2).
^ Per (voormalig) agrarisch bouwperceel wordt uitgegaan van één woning. Vrijgekomen 

boerderijwoningen kunnen worden gebruikt voor algemene bewoning (art. 4.4).
^ Het ruimtelijke splitsen van een (voormalig) agrarisch bouwperceel is niet toegestaan (art. 4.6).
^ Landschappelijke inpassing (art. 4.7).
^ Vergroting van de (voormalige) agrarische bouwpercelen dan wel de ontwikkeling van niet-agrarische 

en/of agrarisch aanverwante activiteiten op (voormalige) agrarische bouwpercelen zijn mogelijk, 
tenzij dit leidt tot knelpunten of onveilige situaties in de verkeersafwikkeling (art. 4.8).

^ Er wordt naar gestreefd, dat recreatieve en/of toeristische activiteiten en andere publiek 
aantrekkende activiteiten goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer en fiets (art. 4.9).

4.2.3.2 Toetsing van het initiatief aan de 'Beleidsregel Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 
2008’

Initiatiefnemer wenst de zorginstelling zoals in de huidige situatie voort te zetten en wenst derhalve het 
perceel te voorzien van een passende maatschappelijke bestemming.

Onderhavig initiatief ziet toe op de wijziging van een recreatieve bestemming naar een maatschappelijke 
bestemming. De bestaande bedrijfswoning blijft als zodanig in gebruik en de bestaande bebouwing wordt 
gebruikt ten behoeve van de zorginstelling.

De maatschappelijke functie vormt geen belemmering voor agrarische bedrijven in de omgeving. In paragraaf 
5.6 nader op ingegaan. De bestaande erfbeplanting blijft behouden en is middels een erfinrichtingsplan 
gekoppeld aan een voorwaardelijke verplichting. De voorgenomen ontwikkeling voldoet daarmee aan de 
uitgangspunten van de beleidsregel die beoogd kleinschalige ontwikkelingen mogelijk te maken, waarbij 
verschillende functies in het buitengebied elkaar niet belemmeren.

4.2.4 Toetsing aan het provinciaal beleid

Geconcludeerd wordt dat het provinciaal beleid de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling niet in de 
weg staat.

4.3 Gemeentelijk beleid

4.3.1 Structuurvisie Noordoostpolder 2025

4.3.1.1 Algemeen

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

4.3.1.2 Ambitie Bevolking en wonen

De gemeente Noordoostpolder streeft naar een aantrekkelijke, uitnodigende fysieke wonen leefomgeving en 
daarbij richt de gemeente zich vooral op (tijdelijke) inwoners van de gemeente Noordoostpolder. De aandacht 
verschuift van kwantiteit (veel bouwen) naar kwaliteit (dat wat er al is behouden, verbeteren en/of 
transformeren). De unieke kwaliteiten die het wonen in de polder aangenaam maken, wil men hierbij 
benutten voor de bestaande bewoners, waaronder jongeren/starters en senioren, maar ook om nieuwkomers 
naar de gemeente te trekken. Flexibiliteit is het sleutelwoord. Per locatie/gebied wordt bekeken wat de 
wensen en mogelijkheden zijn.

Wonen en zorg
De wereld van wonen en zorg verandert snel. De meeste mensen wonen tot op hoge leeftijd zelfstandig en 
redden zich met kleine woningaanpassingen. Daarnaast heeft er mantelzorg plaats, waarbij ook vraag is naar 
'kangoeroe wonen': twee zelfstandige woningen (de buidel- en hoofdwoning). Daarnaast zijn er nog groepen 
voor wie gemeente, woningcorporatie en zorgpartijen moeten zorgen door het beschikbaar stellen van 
speciale woningen en intensievere zorg (voor jong én oud). De gemeente willen voor deze verschillende 
vormen mogelijkheden benoemen en ruimte bieden in het bestemmingsplan.

In afbeelding 4.2 is een uitsnede van de structuurvisiekaart weergegeven. Het projectgebied is indicatief met 
rode lijn aangeduid. Het projectgebied is hierop aangeduid als 'bestaand woongebied'.

4.3.1.3 Toetsing van het initiatief aan de 'Structuurvisie Noordoostpolder 2025'

In voorliggend geval is sprake van een functiewijziging van de bestemming 'Recreatie' naar 'Maatschappelijk'. 
Op de locatie is een woonzorglocatie gesitueerd voor dementerende ouderen. Ten aanzien van deze
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functiewijziging blijft de bebouwing op het perceel ongewijzigd. Geconcludeerd wordt dat het voornemen in 
overeenstemming is met de uitgangspunten zoals verwoord in de 'Structuurvisie Noordoostpolder 2025'.

4.3.2 Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid

Gelet op vorenstaande wordt geconcludeerd dat voorliggend initiatief past binnen de gemeentelijke 
beleidskaders.
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Hoofdstuk 5 Milieu- en omgevingsaspecten

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op het bestemmingsplan 
een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop de milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken. 
Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde 
(boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk middel voor 
afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening.

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven. 
Het betreft de thema's geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, milieuzonering, geur, ecologie, 
archeologie & cultuurhistorie, kabels & leidingen en het Besluit milieueffectrapportage.

5.1 Geluid (Wet geluidhinder)

5.1.1 Algemeen

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

5.1.2 Situatie plangebied

De beoogde woonzorgappartementen zijn aan te merken als een geluidsgevoelige functie. De bestaande 
(bedrijfs)woning binnen het plangebied blijft ongewijzigd en wordt daarom niet (opnieuw) getoetst. In artikel 
76 van de Wgh is bepaald dat de geluidsbelasting van een aanwezige weg op bestaande woningen niet 
getoetst hoeft te worden aan de grenswaarden.

Ten aanzien van de woonzorgappartementen wordt hierna ingegaan op de aspecten wegverkeerslawaai, 
railverkeerlawaai en industrielawaai.

5.1.2.1 Wegverkeerslawaai

Het plangebied ligt binnen de wettelijke geluidszone van de Zwartemeerweg. Deze weg heeft een 
snelheidsregime van 60 km/uur. Om inzicht te verkrijgen in de geluidsbelasting als gevolg van deze weg ter 
plaatse van de woonzorgappartementen, is een akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai verricht. Hierna 
wordt ingegaan op de belangrijkste resultaten en conclusies. De volledige rapportage is opgenomen in bijlage 
2 van deze toelichting.

Onderzoeksresultaten

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Zwartemeerweg bedraagt hoogstens 39 dB. 
Hiermee wordt ruimschoots aan de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder worden voldaan. Er is 
daarmee sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de woonzorgappartementen.

5.1.2.2 Industrielawaai

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van en ligt niet in de directe nabijheid van een (gezoneerd) 
industrieterrein, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, aanwezig. Het aspect industrielawaai is niet van 
toepassing. Wat betreft de invloed van individuele bedrijven op de nieuwe woning wordt verwezen naar 
paragraaf 5.5 (milieuzonering).
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5.1.2.2 Railverkeerslawaai

Het plangebied ligt niet binnen geluidszones van spoorverbindingen. Een akoestisch onderzoek 
railverkeerlawaai is niet vereist.

5.1.3 Conclusie

De Wet geluidhinder vormt in voorliggend geval geen belemmering.

5.2 Bodemkwaliteit

5.2.1 Algemeen

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij 
het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. 
Om hierin inzicht te krijgen, is een historisch onderzoek verricht. In dit geval is door DUMEA Milieu (voorheen: 
Terra Agribusiness) een historisch vooronderzoek en een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De 
onderzoeksrapporten zijn opgenomen in bijlage 3 en 4. De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek is 
hieronder opgenomen.

5.2.2 Resultaten bodemonderzoek

5.2.2.1 Historisch Vooronderzoek NEN 5725

Op basis van de beschikbare historische informatie, het bodemloket, topotijdreis.nl en luchtfoto's zijn er 
verdachte locaties aan te wijzen. Uit historische informatie blijkt dat er asbestverdachte dakbedekking op de 
voormalige ligboxenstal aanwezig is. Op de schuur ten noordwesten heeft eveneens asbestverdachte 
dakbedekking gezeten, maar is reeds gesaneerd. Er is een bovengrondse dieseltank aanwezig geweest en er 
heeft een geringe opslag van gewasbeschermingsmiddelen plaatsgevonden. Tevens is er een vergunning 
afgegeven voor de aanleg van een spoelplaats. Het is niet bekend of deze destijds gerealiseerd is. Gegeven het 
historische gebruik van de locatie (agrarisch) en de resultaten van onderhavig historisch onderzoek wordt een 
verkennend onderzoek op de locatie noodzakelijk geacht bij eventuele ruimtelijke ontwikkelingen.

5.2.2.2 Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 en 5707

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn boringen en inspectiegaten uitgevoerd ten behoeve van een 
bodemonderzoek conform de NEN5740 en NEN5707.

Gehele locatie

In het bovengrondmengmonster BM1 zijn lichte verhogingen kwik en minerale olie aangetroffen. In het 
bovengrondmengmonster BM2 is een lichte verhoging minerale olie aangetroffen. In het 
bovengrondmengmonster BM3 is een lichte verhoging PAK 10 VROM aangetroffen. In het 
bovengrondmengmonster BM4 zijn geen verhogingen aangetroffen. In de ondergrondmengmonsters OM1 en 
OM2 zijn geen verhogingen aangetroffen. In het grondwatermonster Pb4wm1 zijn lichte verhogingen xylenen 
(som) en barium aangetroffen. In het grondwatermonster Pb5wm1 is een lichte verhoging koper aangetroffen.

Vml dieseltank

In het bovengrondmengmonster BM5 is een lichte verhoging minerale olie aangetroffen. In het 
grondwatermonster Pb1wm1 zijn geen olie gerelateerde verhogingen aangetroffen.

Gehele locatie 'asbest in bodem'

Ter plaatse van de locatie zijn meerdere inspectiegaten gegraven, bemonsterd en geanalyseerd op
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de aanwezigheid van asbest. In de mengmonsters is analytisch geen asbest aangetroffen.

Conclusie verkennend bodemonderzoek

Op basis van onderhavig onderzoek wordt een nader bodemonderzoek voor deze locatie niet noodzakelijk 
geacht. De onderzoekslocatie wordt vanuit milieuhygiënisch oogpunt geschikt geacht voor het beoogde 
gebruik.

5.2.3 Conclusie

Het aspect bodem vormt in voorliggend geval geen belemmering.

5.3 Luchtkwaliteit

5.3.1 Beoordelingskader

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese unie een viertal kaderrichtlijnen 
opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet 
milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet luchtkwaliteit.

In de Wet luchtkwaliteit staan ondermeer de grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende 
stoffen. Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten en Regelingen:

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

5.3.1.1 Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de 
luchtverontreiniging van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip 'niet in 
betekenende mate' is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij 
uitsluitend om stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit 
de Wet luchtkwaliteit vindt niet plaats.

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) 
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn:

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

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

5.3.1.2 Besluit gevoelige bestemmingen

Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te 
beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en 
bejaardentehuizen. Ten aanzien van onderhavig initiatief is er sprake van een gevoelige bestemming.

De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerszijden 
van rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen 
50 meter. Bij realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die 
genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig.
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5.3.2 Situatie plangebied

In subparagraaf 5.3.1.1 worden voorbeelden aangegeven die aangemerkt worden een project dat 'niet in 
betekenende mate bijdraagt' aan luchtverontreiniging. In vergelijking hiermee is dit plan zeker aan te merken 
als een project dat 'niet in betekenende mate bijdraagt' aan luchtverontreiniging.

Onderhavige ontwikkeling betreft een gevoelige bestemming, echter is binnen een straal van 2,4 kilometer 
geen rijksweg of provinciale weg gelegen. Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering.

5.3.3 Conclusie

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

5.4 Externe veiligheid

5.4.1 Algemeen

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

^ het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
^ de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi);
^ het Registratiebesluit externe veiligheid;
^ het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015);
^ het Vuurwerkbesluit.

Voor vervoer van gevaarlijke stoffen geldt de 'Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen' (Wet Basisnet). Dat 
vervoer gaat over water, spoor, wegen of door de lucht. De regels van het Basisnet voor ruimtelijke ordening 
zijn vastgelegd in:

^ het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt);
^ de Regeling basisnet;
^ de (aanpassing) Regeling Bouwbesluit (veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied).

Voor het transport van gevaarlijke stoffen per buisleiding geldt het Besluit externe veiligheid buisleidingen 
(Bevb).

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

5.4.2 Situatie in en bij het plangebied

Aan hand van de risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het plangebied. Op de 
risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, 
grote branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de risicokaart dertien soorten rampen 
weergegeven. In de volgende afbeelding is een uitsnede van de risicokaart met betrekking tot het plangebied 
(aangegeven met blauwe contour) en omgeving weergegeven.
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Het dichtstbijzijnde risicovolle functies/inrichtingen liggen op 1,4 kilometer afstand van het plangebied. Het 
gaat hierbij om de percelen aan de Zwartemeerweg 40 en Kadoelerweg 11. In beide gevallen gaat het om de 
aanwezigheid van een bovengrondse tank voor propaan of ander vloeibaar gemaakt brandbaar gas. De PR-10 
contour bedraagt 20 meter. Het plangebied ligt hier ruim buiten.

Uit de inventarisatie blijkt dat de locatie:

^ zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen danwel inrichtingen die vallen 
onder het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico);

^ zich niet bevindt in een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico nodig is;
^ niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen;
^ niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke

stoffen.

5.4.3 Conclusie

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

5.5 Milieuzonering

5.5.1 Algemeen

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

^ het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige 
functies;

^ het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder 
aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.

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

5.5.2 Gebiedstypen

In de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' is een tweetal gebiedstypen te onderscheiden; 'rustige 
woonwijk' en 'gemengd gebied'. Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van 
functiescheiding. Overige functies komen vrijwel niet voor. Langs de randen is weinig verstoring van verkeer.

Gebieden waar in enige vorm sprake is van functiemenging, of in gebieden waar bewust functiemenging wordt 
nagestreefd (bijvoorbeeld om een grotere levendigheid tot stand te brengen), worden aangemerkt als 
'gemend gebied'. Bij 'gemengde gebieden' moet gedacht worden aan:

"Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen 
andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met 
overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die 
direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier kan 
de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen. Geluid is 
voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend."

De richtafstanden uit het omgevingstype rustige woonwijk kunnen, zonder dat dit ten koste gaat van het 
woon- en leefklimaat, met één afstandsmaat worden verlaagd indien sprake is van gemengd gebied. Daarbij 
wordt in de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' opgemerkt dat het vanuit het oogpunt van efficiënt 
ruimtegebruik de voorkeur verdient functiescheiding niet verder door te voeren dan met het oog op een goed 
woon- en leefklimaat noodzakelijk is.

Het plangebied ligt in het buitengebied, met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid. Daarom wordt in 
dit geval uitgegaan van het omgevingstype 'gemengd gebied'. Onderstaande tabel geeft de richtafstanden 
weer voor de verschillende omgevingstypes.
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Milieucategorie Richtafstanden tot omgevingstype rustige 
woonwijk

Richtafstanden tot omgevingstype gemengd 
gebied

1 10 m 0 m
2 30 m 10 m
3.1 50 m 30 m
3.2 100 m 50 m
4.1 200 m 100 m
4.2 300 m 200 m
5.1 500 m 300 m
5.2 700 m 500 m
5.3 1.000 m 700 m
6 1.500 m 1.000 m

5.5.3 Situatie plangebied

5.5.3.1 Algemeen

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

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

5.5.3.2 Externe werking

Hierbij gaat het met name om de vraag of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een situatie die, 
vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede ruimtelijke ordening. Daarvan is sprake als 
het woon- en leefklimaat van omwonenden in ernstige mate wordt aangetast of de realisatie van het plan leidt 
tot hinder of belemmeringen voor de bedrijven in de omgeving.

De beoogde woonzorgfunctie binnen het plangebied wordt op grond van de VNG-uitgave 'Bedrijven en 
milieuzonering' aangemerkt als 'verpleeghuizen' (SBI-2008: 871) welke onder milieucategorie 2 valt. Voor een 
dergelijke functie geldt een richtafstand van 10 meter en 30 meter voor respectievelijk de aspecten geur en 
geluid. Gezien de ligging in het 'gemengd gebied' kan deze afstand verminderd worden naar 0 meter en 10 
meter.

De omliggende woningen liggen op ruim 55 meter van het binnen het plangebied opgenomen bouwvlak. 
Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de richtafstanden. Er is dan ook geen sprake van een (onevenredige) 
aantasting van het woon- en leefklimaat van omliggende functies.

5.5.3.3 Interne werking

Hierbij gaat het om de vraag of de nieuwe functies binnen het plangebied hinder ondervinden van bestaande 
functies in de omgeving. In voorliggend geval wordt er een nieuw milieugevoelig object gerealiseerd, 
betreffende de een woonzorglocatie.

In de directe omgeving van het plangebied bevinden zich enkele agrarische bedrijven. Bij agrarische bedrijven 
geldt, op basis van de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering', de grootste richtafstand veelal voor het 
aspect geur. Hier wordt in paragraaf 5.6 nader op ingegaan.

De agrarische bestemmingen mogen als ondergeschikte nevenfunctie een intensieve veehouderij (tot 2.500 
m2) voeren. Op grond van de rechtspraak gaan wij uit van de reële maximale planinvulling. Gelet op de 
beperkte ruimte om een intensieve veehouderij te beginnen, onder andere ten aanzien van het aspect stikstof 
en de aard van het gebied, wordt deze mogelijkheid gemotiveerd buiten beschouwing gelaten.
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In de onderstaande tabel worden de activiteiten/functies benoemd welke zijn gelegen in de nabijheid van het 
plangebied. Tevens is aangegeven tot welke milieucategorie deze activiteit of functie wordt gerekend, welke 
richtafstand aangehouden moet worden tussen het plangebied en het bestemmingsvlak/bouwvak van de 
betreffende milieubelastende functie en wat de daadwerkelijke afstand hiertussen bedraagt.

Functie Milieucategorie Richtafstand gemengd 
gebied

Daadwerkelijke afstand 
(circa)

Grondgebonden veehouderij 
Zwartemeerweg 27

3.2 50 meter (stof en geluid) 420 meter

Grondgebonden veehouderij 
Zwartemeerweg 52

3.2 50 meter (stof en geluid) 135 meter

Grondgebonden veehouderij 
Zwartemeerweg 54

3.2 50 meter (stof en geluid) 80 meter

Grondgebonden veehouderij 
Zwartemeerweg 56

3.2 50 meter (stof en geluid) 310 meter

Grondgebonden veehouderij 
Zwartemeerweg 58

3.2 50 meter (stof en geluid) 430 meter

Gezien de afstand tot omliggende milieubelastende functies mag er van worden uitgegaan dat ter plaatse van 
het plangebied sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Daarnaast worden omliggende bedrijven 
als gevolg van voorliggende ontwikkeling niet in de bedrijfsvoering belemmerd.

5.5.4 Conclusie

Het aspect milieuzonering vormt geen belemmering voor de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling.

5.6 Geur

5.6.1 Wet geurhinder en veehouderij

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader voor vergunningsplichtige veehouderijen, 
als het gaat om geurhinder. Voor meldingsplichtige veehouderijbedrijven is het beoordelingskader voor 
geurhinder opgenomen in het Activiteitenbesluit.

De Wgv stelt één landsdekkend beoordelingskader met een indeling in twee categorieën. Voor diercategorieën 
waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld, wordt deze waarde uitgedrukt in een ten hoogste toegestane 
geurbelasting op een geurgevoelig object. Voor de andere diercategorieën is die waarde een wettelijke 
vastgestelde afstand die ten minste moet worden aangehouden.

Voor diercategorieën waarvoor in de Wgv een geuremissie per dier is vastgesteld geldt dat, binnen een 
concentratiegebied, de geurbelasting op geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom niet meer dan 3 
odeur units per kubieke meter lucht mag bedragen. Voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom 
mag deze niet meer bedragen dan 14 odeur units per kubieke meter lucht.

Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient voor diercategorieën waarvoor per dier geen 
geuremissie is vastgesteld (bijvoorbeeld melkkoeien en paarden) en een geurgevoelig object de volgende 
afstanden aangehouden te worden:

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

5.6.2 Situatie plangebied

Zoals in paragraaf 5.5 reeds is aangegeven bevinden zich rondom het plangebied een aantal percelen waar 
grondgebonden veehouderijen aanwezig zijn of zijn toegestaan op basis van de geldende beheersverordening.
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Gelet op de ligging van het plangebied in het buitengebied geldt er een aan te houden vaste afstand van 50 
meter tussen het bouwvlak/bouwperceel van een veehouderij en de beoogde zorgfunctie. Gelet op de in 
paragraaf 5.5.3.3 genoemde afstanden wordt ruimschoots voldaan aan de afstand van 50 meter en is een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat te verwachten. Daarnaast worden de agrarische bedrijven gelet op de 
grote onderlinge afstand niet (verder) belemmerd in de bedrijfsvoering. Temeer omdat dichterbij gelegen 
woonpercelen van derden maatgevend zijn.

5.6.3 Conclusie

Het aspect geur vormt geen belemmering voor voorliggend plan.

5.7 Ecologie

5.7.1 Algemeen

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

5.7.2 Gebiedsbescherming

5.7.2.1 Natura 2000

Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat uit gebieden 
die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld 
op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland op grond van de 
Wet natuurbescherming beschermd.

In afbeelding 5.2 is de ligging van het plangebied (rode ster) ten opzichte van de Natura 2000 gebieden 
weergegeven.
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Afbeelding 5.2 Ligging van het plangebied ten opzichte van de Natura 2000 gebieden (Bron: Atlas Leefomgeving)

Het plangebied ligt niet binnen of op korte afstand van een Natura 2000 gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 
2000 gebied en 'Zwarte Meer' liggen op een afstand van respectievelijk 1,23 kilometer van het plangebied.

Voor elk Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor alle beschermde soorten 
en habitats die daar aanwezig zijn. Per soort of habitat is aangegeven of behoud van de huidige 
aantallen/arealen voldoende is, danwel of uitbreiding of een verbetering nodig is. Niet alleen activiteiten 
binnen een Natura 2000-gebied maar ook activiteiten buiten een Natura 2000-gebied kunnen de 
instandhoudingsdoelstellingen in gevaar brengen. Dit wordt externe werking genoemd. Gezien de mogelijke 
externe werking van de beoogde ontwikkeling op het nabijgelegen Natura 2000-gebied, is het van belang om 
te toetsen of de realisatie van de beoogde ontwikkeling conflicteert met de waarden waarvoor dit gebied is 
aangewezen. Hiervoor is in elk geval een toetsing aan de Wet natuurbescherming noodzakelijk.

Gelet op de onderlinge afstand is directe hinder (bijv. geluid, verstrooiing van licht etc.) niet aan de orde. Naast 
directe hinder dient tevens te worden gekeken naar de mogelijke toename van stikstofdepositie op kwetsbare 
habitatypen binnen Natura 2000-gebieden.

Onderhavig voornemen ziet toe op de bestemmingswijziging van een recreatieve bestemming naar een 
maatschappelijke bestemming. Het maatschappelijke gebruik betreft een zorginstelling voor dementerende 
ouderen welke plaats vindt in bestaande bebouwing. In beoogde situatie wordt niet gebouwd of gesloopt. 
Daarnaast zijn de bewoners niet in staat om zichzelf met auto's te verplaatsen. De beoogde 
verkeersbewegingen zien enkel toe op bezoekers van de zorginstelling. Ons inziens verminderen de 
verkeersbewegingen in de beoogde situatie gelet op de recreatieve bestemming die komt te vervallen.

Gelet op de aard en omvang van de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling en de afstand tot Natura 
2000-gebieden zal er geen sprake zijn van een (toename van) eventuele stikstofdepostities.

Het voornemen 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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5.7.2.2 Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is de kern van het Nederlands natuurbeleid. Het NNN is in provinciale 
structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van het NNN geldt het 'nee, tenzij'- principe. In principe 
zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten.

In afbeelding 5.3 is de ligging van het plangebied ten opzichte van het NNN (grijze vlakken) weergegeven.

Afbeelding 5.3 Ligging van het plangebied ten opzichte van het NNN (Bron: Atlas Leefomgeving)

Het plangebied behoort niet tot het NNN. Het dichtstbijzijnde gebied dat is aangewezen als NNN, is gelegen op 
circa 1,3 km afstand van het plangebied. Gelet op de ligging buiten het NNN, in relatie met de aard en omvang 
van de voorgenomen activiteit, wordt uitgesloten dat sprake is van een aantasting van de kernkwaliteiten en 
omgevingscondities van het NNN

5.7.3 Soortenbescherming

5.7.3.1 Algemeen

Wat betreft de soortbescherming is de Wet natuurbescherming van toepassing. Hierin wordt onder andere de 
bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of 
er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. Als hiervan sprake is, moet ontheffing of 
vrijstelling worden gevraagd.

5.7.3.2 Situatie plangebied

Dit bestemmingsplan voorziet uitsluitend in het wijzigen van de recreatiebestemming naar een 
maatschappelijke bestemming. Met deze bestemmingswijziging zijn vooralsnog geen ingrepen als sloop of het 
verwijderen van groenstructuren gemoeid. Van enige vorm van aantasting van beschermde flora en/of fauna
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als gevolg van vaststelling van dit bestemmingsplan is dan ook geen sprake. Gelet op vorenstaande wordt het 
uitvoeren van onderzoek niet noodzakelijk geacht.

5.7.4 Conclusie

Er worden geen negatieve effecten op de NNN en Natura 2000-gebieden verwacht. Daarnaast zijn er geen 
negatieve effecten op beschermde soorten te verwachten.

5.8 Archeologie ä Cultuurhistorie

5.8.1 Archeologie

5.8.1.1 Algemeen

Initiatiefnemers hebben op basis van de Erfgoedwet een archeologische zorgplicht bij projecten waarbij de 
bodem wordt verstoord. Hiervoor is onderzoek noodzakelijk: het archeologisch vooronderzoek. Als blijkt dat in 
het plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer 
verplicht worden hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de plannen, waardoor de 
vindplaatsen behouden blijven, of tot een archeologische opgraving en publicatie van de resultaten.

5.8.1.2 Situatie plangebied

De gemeente Noordoostpolder heeft in 2018 de Archeologische Basis- en Beleidsadvieskaart voor haar 
grondgebied geactualiseerd. Op de Basiskaart staan de archeologische waarden en verwachtingen 
weergegeven, terwijl op de Beleidsadvieskaart maatregelen staan aangegeven die nodig zijn om het 
archeologisch erfgoed te beschermen. In afbeelding 5.4 is een uitsnede van de Archeologische 
Beleidsadvieskaart weergegeven. Het plangebied is met blauwe ster gemarkeerd.
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Afbeelding 5.4 Archeologische Beleidsadvieskaart (Bron: Gemeente Noordoostpolder)

Op basis van de Archeologische beleidsadvieskaart kent het plangebied een laag tot middelhoge 
archeologische verwachtingswaarde. Op basis van de archeologische beleidskaart geldt voor het westelijke 
gedeelte van het plangebied de beleidscategorie 'WA-5' en het overig plangebied geldt de beleidscategorie 
'WA-8'.

"WA-5'

Voor deze gebieden is bij ingrepen met een oppervlakte tot 2.500 m2 en een diepte tot 50 cm geen 
archeologisch onderzoek benodigd.

'WA-8'

Voor deze gebieden is bij ingrepen met een oppervlakte tot de 10.000 m2 en een diepte tot 100 cm geen 
archeologisch onderzoek benodigd.

In geval van voorgenomen ontwikkeling vinden er in beginsel geen nieuwe bodemingrepen plaats. Het 
uitvoeren van een archeologisch onderzoek wordt dan ook niet noodzakelijk geacht. Ter bescherming van 
eventuele archeologische waarden zijn in het bestemmingsplan dubbelbestemmingen opgenomen.

5.8.2 Cultuurhistorie

5.8.2.1 Algemeen

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

5.8.2.2 Cultuurhistorie en beleid

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

5.8.23 Situatie plangebied

Het perceel aan de Zwartemeerweg en de directe omgeving kent een aantal karakteristieken die kenmerkend 
zijn voor de Noordoostpolder. Door die kenmerken, en de zichtbaarheid daarvan, draagt het perceel bij aan de 
herkenbaarheid van de Noordoostpolder en daarmee haar bijzondere identiteit.

De ligging van het erf geeft uitdrukking aan het modulaire systeem van verkaveling van de polder. Een 
regelmatig raster dat gebaseerd is op de in die tijd meest rationele agrarische verkaveling.

Het erf zelf heeft ook een aantal kenmerken die bijdragen aan de bijzondere inrichting van de polder. Zo is de 
oorspronkelijke aanwezige schokbetonschuur nog aanwezig op het erf. De schuur is inpandig verbouwd tot 
appartementen ten behoeve van de woonzorgfunctie. Tevens is de bedrijfswoning nog aanwezig op het 
perceel.

Wat verder opvalt is de aanwezigheid van een min of meer volwassen erfsingel. Ook deze singel is een 
basisonderdeel van het ontwerp van de Noordoostpolder. Het kent een vaste maatvoering. Het type 
beplanting was deels afhankelijk van de ondergrond. Het doel was vooral om beschutting te creëren in het 
open vlakke polderland en een stukje menselijke maatvoering aan te brengen. De erfsingels zijn daarmee een 
belangrijk element op het schaalniveau van de polder als geheel.

De erfsingels in het plangebied blijven gehandhaafd en behouden overeenkomstig het beplantingsplan. Voor 
de handhaving van de landschappelijke inpassing is in de regels een voorwaardelijke verplichting opgenomen. 
Het is niet noodzakelijk om nadere eisen ten aanzien van de bescherming van cultuurhistorische waarden te 
stellen.

5.8.3 Conclusie

Het uitvoeren van een archeologisch onderzoek is in het kader van dit bestemmingsplan niet noodzakelijk. Als 
gevolg van voorliggende ontwikkeling worden de aanwezige cultuurhistorische waarden niet aangetast.

5.9 Kabels Ā leidingen
In of nabij het plangebied zijn geen planologisch relevante kabels of leidingen aanwezig.
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5.10 Besluit milieueffectrapportage

5.10.1 Algemeen

In de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage is vastgelegd dat voorafgaande aan het 
ruimtelijke plan dat voorziet in een grootschalig project met belangrijke nadelige milieugevolgen een 
milieueffectrapport (MER) opgesteld dient te worden. De activiteiten waarvoor een MER-rapportage opgesteld 
moet worden zijn opgenomen in de bijlage van het Besluit m.e.r.. Een bestemmingsplan kan 
m.e.r.(beoordelings)plichtig zijn op de volgende manieren:

^ Een plan kan m.e.r.-plichtig zijn indien een passende beoordeling op basis van artikel 2.8 van de Wet 
natuurbescherming noodzakelijk is;

^ Een plan kan m.e.r.-plichtig zijn indien sprake is van activiteiten en gevallen die de drempelwaarden 
uit de onderdelen C en D overschrijden en waarbij het plan wordt genoemd in kolom 3 (plannen).

^ Een plan kan m.e.r.-(beoordelings)plichtig zijn indien het plan wordt genoemd in kolom 4 (besluiten) 
en er sprake is van activiteiten en gevallen die de drempelwaarden uit onderdeel C en D 
overschrijden. Bij een overschrijding van de drempelwaarden uit onderdeel C is in dit geval sprake van 
een m.e.r.-plicht. Bij een overschrijding van de drempelwaarden uit onderdeel D is het plan m.e.r.- 
beoordelingsplichtig.

In het Besluit m.e.r. neemt het bestemmingsplan een bijzondere positie in, want het kan namelijk tegelijkertijd 
opgenomen zijn in zowel kolom 3 als in kolom 4 van het Besluit m.e.r.. Of het bestemmingsplan in deze 
gevallen voldoet aan de definitie van het plan uit kolom 3 of aan de definitie van het besluit uit kolom 4 is 
afhankelijk van de wijze waarop de activiteit in het bestemmingsplan wordt bestemd. Als voor de activiteit 
eerst één of meerdere uitwerkings- of wijzigingsplannen moeten worden vastgesteld dan is sprake van 
'kaderstellend voor' en voldoet het bestemmingsplan aan de definitie van het plan. Is de activiteit geheel of 
gedeeltelijk als eindbestemming opgenomen voldoet het aan de definitie van het besluit.

Op 1 april 2011 is het gewijzigde Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Een belangrijke wijziging 
betreft het indicatief maken van de drempelwaarden in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit 
milieueffectrapportage. Concreet betekent dit dat, ook wanneer ontwikkelingen onder de in bijlage D 
opgenomen drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich er nog steeds van moet vergewissen of 
activiteiten geen aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben, de zogenaamde 'vergewisplicht'.

Het komt er op neer dat voor bestemmingsplan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen in 
onderdeel D en beneden de drempelwaarden vallen, een toets moet worden uitgevoerd of belangrijke 
nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Voor deze toets wordt de term vormvrije 
m.e.r.beoordeling gehanteerd. Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling kan tot twee conclusies leiden:

^ belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk;
^ belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een m.e.r.(-beoordeling) 

plaatsvinden.

5.10.2 Verantwoording

5.10.2.1 Artikel 2.8 van de Wet natuurbescherming

Het plangebied is niet gelegen binnen of op korte afstand van een Natura 2000 gebied. De dichtstbijzijnde 
Natura 2000 gebieden 'Zwarte Meer' liggen op een afstand van respectievelijk 1,23 kilometer van het 
plangebied.

Het voornemen is in het kader van de Wet natuurbescherming, ten aanzien van de effecten van 
stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, niet vergunningsplichtig. In paragraaf 5.7 wordt hier nader op 
ingegaan.
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5.10.2.2 Drempelwaarden Besluit m.e.r.

In voorliggend geval is sprake van een ontwikkeling die niet wordt genoemd in onderdeel C van het Besluit 
m.e.r. en is daarom niet direct m.e.r.-plichtig. Op basis van onderdeel D kan de in dit plan besloten 
ontwikkeling worden aangemerkt als de 'aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject 
in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op:

1. een oppervlakte van 100 hectare of meer,
2. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of
3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.'

Gezien de drempelwaarden wordt geconcludeerd dat voor dit bestemmingsplan geen sprake is van een m.e.r.- 
beoordelingsplicht. Echter, zoals ook in het voorgaande aangegeven, dient ook wanneer ontwikkelingen onder 
drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich er van te vergewissen of activiteiten geen aanzienlijke 
milieugevolgen kunnen hebben.

Gelet op de aard- en omvang van de voorgenomen ontwikkeling is het de vraag om er sprake is van een 
'stedelijk ontwikkelingsproject' als bedoeld in onderdeel D 11.2 van het Besluit milieueffectrapportage. Uit 
jurisprudentie (ABRvS 18 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2414) volgt dat het antwoord op deze vraag afhankelijk is 
van de concrete omstandigheden van het geval, waarbij onder meer aspecten als de aard en de omvang van 
de voorziene ontwikkeling moet worden beoordeeld of sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject. Niet 
relevant is of per saldo aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu kunnen ontstaan.

De in het voorliggende bestemmingsplan besloten ontwikkeling gaat uit van het wijzigen van de bestemming 
'recreatie' naar de bestemming 'maatschappelijk' in het buitengebied van de gemeente Noordoostpolder. Het 
gaat om een (zeer) kleinschalige ontwikkeling waarbij het aantal verkeersbewegingen niet onevenredig 
toeneemt. Gelet op het vorenstaande en de aard en omvang van de voorgenomen ontwikkeling, wordt 
geconcludeerd dat er geen sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in het Besluit m.e.r.. 
Tevens blijkt uit dit hoofdstuk en hoofdstuk 6 dat dit bestemmingsplan geen belangrijk nadelige 
milieugevolgen heeft, die het doorlopen van een m.e.r.-procedure noodzakelijk maken.

5.10.3 Conclusie

Het plangebied is niet binnen een kwetsbaar of waardevol gebied gelegen en heeft ook geen belangrijke 
nadelige milieugevolgen voor de omgeving, waardoor het voornemen in het desbetreffende gebied niet m.e.r.- 
beoordelingsplichtig is.
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Hoofdstuk 6 Wateraspecten

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

6.2 Beleidskaders

6.2.1 Waterbeheerplan 2016-2021

Het Waterbeheerplan 2016-2021 (WPB3) is het waterbeleid van het waterschap Zuiderzeeland. Dit 
Waterbeheerplan is de opvolger van WPB2+ en bevat langetermijndoelen (zichtjaar 2050), doelen voor de 
planperiode (2016-2021) en maatregelen die het waterschap (samen met gebiedspartners) uit gaat voeren.

De doelen en maatregelen hebben betrekking op de kerntaken van het waterschap (waterveiligheid, schoon 
water, voldoende water) en het thema 'water en ruimte'. Hierbij gaat het om reguliere werkzaamheden, zoals 
peilbeheer, onderhoud aan dijken en het zuiveren van afvalwater en om nieuwe ontwikkelingen.

6.2.2 Stroomgebiedsvisie Flevoland (2003)

De Noordoostpolder is gelegen binnen het plangebied van de stroomgebiedsvisie Flevoland. In de watervisie 
voor 2015 wordt het plangebied aangeduid als een gebied met een vitaal watersysteem.

Voor de gemeente Noordoostpolder zijn de wateropgaven onderverdeeld in een aantal generieke maatregelen 
en in de resterende wateropgave. De generieke maatregelen houden onder andere in:

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

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

6.2.3 Beleid gemeente Noordoostpolder en waterschap Zuiderzeeland

De watervisie van de gemeente Noordoostpolder is opgenomen in het Stedelijk Waterplan Noordoostpolder 
(d.d. april 2006). Ten aanzien van het Stedelijk Waterplan is als aanvulling op dit plan, in 2011 door het 
waterschap Zuiderzeeland en de gemeente Noordoostpolder een bestuurlijke 'Maatwerkovereenkomst 
stedelijk water' ondertekend. Door ondertekening van deze bestuursovereenkomst zijn tussen de 
waterbeheerder en de gemeente afspraken gemaakt over de invulling van de gezamenlijke taakuitoefening 
voor het beheer en onderhoud van het stedelijk water. De beoogde doelen op strategisch, tactisch en 
operationeel niveau ten aanzien van het stedelijk water zijn daarbij beter verankerd. Waterschap 
Zuiderzeeland en de gemeente Noordoostpolder hebben begin 2019 samen het Watertakenplan 
Noordoostpolder 2019-2024 vastgesteld.

Op grond van de Waterwet is er voor gemeenten, naast het inzamelen en transporteren van vrijkomend 
stedelijk afvalwater een formele taak weggelegd voor het afvoeren van overtollig regenwater. In zoverre het 
inzamelen en transporteren van relatief schoon regenwater buiten de afvalwaterstroom doelmatig kan 
worden uitgevoerd, vindt deze gescheiden van de afvoer van het stedelijk afvalwater plaats. Het
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'gebiedseigenwater' wordt op plaatsen waarvoor mogelijkheden aanwezig zijn, vastgehouden en geborgen in 
aanwezig stedelijk water en/of retentiestroken. Het bergen en vasthouden van regenwater op locatie mag niet 
leiden tot (water)overlast. Tot slot heeft de gemeente een watertaak waterhuishoudkundige maatregelen te 
treffen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven 
bestemming(en) zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Voor zover gemeentelijke maatregelen 
doelmatig zijn en het niet de verantwoordelijkheid van het Waterschap of de provincie is om maatregelen te 
nemen.

In de Keur van het waterschap Zuiderzeeland, onderdeel uitmakend van de Waterwet, is aangegeven wat wel 
en niet mag bij waterkeringen en wateren (de zogenaamde waterstaatswerken).

6.3 Watertoetsproces
Het waterschap Zuiderzeeland is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale 
watertoets. In het kader van de watertoets is de procedure 'geen waterschapsbelang' van toepassing. De 
watertoets is in bijlage 4 van deze plantoelichting opgenomen.
Het voorliggende bestemmingsplan leidt niet tot nieuw ruimtegebruik, veranderingen aan waterlopen of 
waterkeringen, nieuwe verharding of lozingen. Het plan heeft daarom geen effect op de waterhuishouding.
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Hoofdstuk 7 Juridische aspecten en planverantwoording

7.1 Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op het plangebied, het relevante beleid en de milieu- en 
omgevingsaspecten. De informatie uit deze hoofdstukken is gebruikt om keuzes te maken bij het maken van 
het juridische deel van het bestemmingsplan: de verbeelding en de regels. In dit hoofdstuk wordt dieper 
ingegaan op de opzet van dit juridische deel. Daarnaast wordt een verantwoording gegeven van de gemaakte 
keuzes op de verbeelding en in de regels. Dat betekent dat er wordt aangegeven waarom een bepaalde functie 
ergens is toegestaan en waarom bepaalde bebouwing daar acceptabel is.

7.2 Opzet van de regels

7.2.1 Algemeen
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die op 1 juli 2008 in werking is getreden, is de verplichting opgenomen 
om ruimtelijke plannen en besluiten digitaal vast te stellen. De digitaliseringsverplichting geldt vanaf 1 januari 
2010. In de ministeriële Regeling standaarden ruimtelijke ordening is vastgelegd dat de Standaard 
Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) de norm is voor de vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen. 
Naast de SVBP zijn ook het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening en de Standaard Toegankelijkheid 
Ruimtelijke Instrumenten normerend bij het vastleggen en beschikbaar stellen van bestemmingsplannen.

De SVBP geeft normen voor de opbouw van de planregels en voor de digitale verbeelding van het 
bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is opgesteld conform de normen van de SVBP2012.

Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit planregels en bijbehorende verbeelding 
waarop de bestemmingen zijn aangegeven. Deze verbeelding kan zowel digitaal als analoog worden verbeeld. 
De verbeelding en de planregels dienen in samenhang te worden bekeken.

De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken:
1. inleidende regels;
2. bestemmingsregels;
3. algemene regels;
4. overgangs- en slotregels.

7.2.2 Inleidende regels

Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied en bevatten:

^ begrippen (Artikel 1)
In dit artikel zijn definities van de in de regels gebruikte begrippen opgenomen. Hiermee is een 
eenduidige interpretatie van deze begrippen vastgelegd.

^ Wijze van meten (Artikel 2)
Dit artikel geeft op een eenduidige manier aan op welke wijze afstanden, dakhellingen en 
oppervlakten moeten worden gemeten en hoe voorkomende eisen betreffende de maatvoering 
begrepen moeten worden.
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7.2.3 Bestemmingsregels

Hoofdstuk 2 van de regels bevat de juridische vertaling van de in het plangebied voorkomende bestemming.
De regels zijn onderverdeeld in:

^ Bestemmingsomschrijving
Hierin is de omschrijving van de activiteiten die zijn toegestaan binnen deze bestemming opgenomen. 
Hierbij gaat het in beginsel om een beschrijving van de aan de grond toegekende functies.

^ Bouwregels
In deze regels zijn eisen opgenomen waaraan de binnen de bestemming voorkomende bebouwing 
moet voldoen. Waar en met welke maatvoering mag worden gebouwd is hierin vastgelegd.

^ Specifieke gebruiksregels
In deze regels is opgenomen wat onder strijdig gebruik wordt verstaan. Ook is hier de voorwaardelijke 
verplichting erfsingel opgenomen.

^ Wijzigingsbevoegdheid
Hierin is een bevoegdheid opgenomen ten aanzien van het wijzigen van de bestemming bij 
beëindigen van de maatschappelijke functie.

7.2.4 Algemene regels

Hoofstuk 3 bevat de algemene regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied. Dit hoofdstuk is 
opgebouwd uit:

^ Anti-dubbeltelregel (Artikel 8)
Deze regel is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te voorkomen. Deze 
verdichting kan zich bijvoorbeeld voordoen, indien een perceel of een gedeelte daarvan, meer dan 
één keer betrokken wordt bij de berekening van een maximaal bebouwingspercentage.

^ Algemene gebruiksregels (Artikel 9)
In dit artikel staat beschreven welk gebruik van gronden en bouwwerken in elk geval strijdig zijn met 
het bestemmingsplan.

^ Algemene afwijkingsregels (Artikel 10)
In dit artikel worden de algemene afwijkingsregels beschreven. Deze regels maken het mogelijk om 
op ondergeschikte punten van de regels in het bestemmingsplan af te wijken.

^ Algemene procedureregels (Artikel 11)
In de algemene procedureregels wordt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing 
verklaart.

^ Overige regels (Artikel 12)
In de overige regels zijn voorschriften opgenomen om te voorzien in voldoende parkeergelegenheid 
en laad- en losruimte.

7.2.5 Overgangs- en slotregels

In hoofdstuk 4 van de regels staan de overgangs- en slotregels. In de overgangsregels is aangegeven wat de 
juridische consequenties zijn van bestaande situaties die in strijd zijn met dit bestemmingsplan. In de slotregel 
wordt aangegeven hoe het bestemmingsplan wordt genoemd.
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7.3 Verantwoording van de regels
Kenmerk van de Nederlandse ruimtelijke ordeningsregelgeving is dat er uitgegaan wordt van 
toelatingsplanologie. Een bestemmingsplan geeft aan welke functies waar zijn toegestaan en welke bebouwing 
mag worden opgericht. Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn keuzes gemaakt over welke functies 
waar worden mogelijk gemaakt en is gekeken welke bebouwing stedenbouwkundig toegestaan kan worden.

Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan een compleet inzicht biedt in de bouw- en 
gebruiksmogelijkheden binnen het betreffende plangebied. Het bestemmingsplan is het juridische 
toetsingskader dat bindend is voor de burger en overheid en geeft aan wat de gewenste planologische situatie 
voor het plangebied is.

In deze paragraaf worden de gemaakte keuzes nader onderbouwd. Hierbij zullen de bestemmingen in dezelfde 
volgorde als in de regels worden behandeld.

'Agrarisch' (Artikel 3)

De gronden die zijn voorzien van een recreatiebestemming, maar buiten de erfsingels zijn gelegen zijn in het 
voorliggende bestemmingsplan voorzien van de bestemming 'Agrarisch'. De voor 'Agrarisch' aangewezen 
gronden zijn onder andere bestemd voor agrarische bedrijvigheid.

'Maatschappelijk - Zorginstelling' (Artikel 4)

Het erf aan de Zwartemeerweg 25 is voorzien van de bestemming 'Maatschappelijk - Zorginstelling'. De voor 
'Maatschappelijk - Zorginstelling' aangewezen gronden zijn bestemd voor een zorginstelling, waaronder een 
woonzorgvoorziening en dagbesteding waar maximaal 12 cliënten/bewoners aanwezig mogen zijn. Tevens zijn 
de gronden bestemd voor bijbehorende voorzieningen, ontwikkeling en instandhouding van erfsingels, 
nutsvoorzieningen en kunstobjecten.

'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde WA5' (artikel 5)

Een gedeelte van de gronden zijn voorzien van de bestemming 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 
WA5'. Deze gronden zijn mede bestemd voor het behoud van de aldaar in of op de grond aanwezige 
archeologische verwachtingswaarden

'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde WA8' (artikel 6)

Een gedeelte van de gronden zijn voorzien van de bestemming 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 
WA5'. Deze gronden zijn mede bestemd voor het behoud van de aldaar in of op de grond aanwezige 
archeologische verwachtingswaarden
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Hoofdstuk 8 Economische uitvoerbaarheid

Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het 
bestemmingsplan moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een 
exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is 
mogelijk dat de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt 
vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of het stellen van 
nadere eisen en regels niet noodzakelijk is.

De gemeentelijke kosten zijn beperkt tot de ambtelijke kosten, welke worden verhaald middels de 
gemeentelijke legesverordening. Wel wordt met de initiatiefnemer een planschadeovereenkomst gesloten 
zodat het kostenverhaal voor de gemeente volledig is verzekerd. Dit brengt met zich mee dat vaststelling van 
een exploitatieplan achterwege kan blijven.
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Hoofdstuk 9 Vooroverleg, inspraak en zienswijzen

Op grond van artikel 3.1.1 Bro is vooroverleg vereist met het waterschap en met de diensten van de provincie 
en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van 
belangen welke in het plan in het geding zijn.

9.1 Vooroverleg

9.1.1 Het Rijk

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen die juridische borging 
vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Geoordeeld wordt dat dit bestemmingsplan geen nationale belangen schaadt. Daarom 
is afgezien van het voeren van vooroverleg met het Rijk.

9.1.2 Provincie Flevoland

Onderhavig initiatief is voorgelegd aan de provincie Flevoland. Het plan is door de provincie Flevoland akkoord 
bevonden.

9.1.3 Waterschap Zuiderzeeland

Het waterschap Zuiderzeeland is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale 
watertoets. In het kader van de watertoets is de procedure 'geen waterschapsbelang' van toepassing. Het 
waterschap Zuiderzeeland heeft per brief van d.d. 12 mei 2022 een positief wateradvies gegeven.

9.2 inspraak

Conform de gemeentelijke inspraakverordening kan het bestuursorgaan zelf besluiten of inspraak wordt 
verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. In voorliggend geval wordt er, gezien de aard van dit 
bestemmingsplan, geen inspraak verleend.

9.2 Zienswijzen
Deze paragraaf wordt ingevuld nadat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen.
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1 Erfinrichtingsplan
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Bijlage 2 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
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Bijlage 3 Historisch bodemonderzoek
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Bijlage 4 Verkennend bodemonderzoek
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Bijlage 5 Watertoetsresultaat
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Legenda
Nieuwe bomen - boomsoort 

Nieuwe struik - struiksoort

Bomen aandeel hoogte in cm
Carpinus Betulus Haagbeuk 50Zo 60-100
Tila Cordata Winterlinde ■\0oZo 80-100
Quercus robur Eik ■\0oZo 80-120
Acer campeste veldesdoorn 50Zo 60-100
Alnus glutinosa Els ■\0oZo 80-100
Acer pseudopatanus Gewone esdoorn ÎOX 80-100

Struiken aandeel hoogte in cm
Prunus Padus Vogelkers 50Zo 50-80
Euonymus europaea Kardinaalmuts 50Zo 50-80
Rosa Canina Hondsroos 50Zo 60-100
Viburnum opuus Gelderse roos ■\0oZo 50-80
Rhamnus Carthartica Wegedoorn 50Zo 50-80
Cornus sanguinea Rode kornoelje 50Zo 60-100
Cornus Mas Gele kornoelje 50Zo 50-80
Ligustrum vulgare Gewone liguster 50Zo 50-80
Corylus avallana Hazelaar 50Zo 60-100

Een erfsingel bestaat uit een struik- en een boomlaag. De mis aan soorten is hierboven 
vastgelegd.
Er dient in drie rijen te zijn geplant. De onderlinge afstand van en in de rijen is maximaal 150 
cm. Per 2,25 m2 wordt tenminste een boom/struik aangeplant. De erfinsingel dient minimaal 3 
m breed te zijn, gemeten van hart boom/struik 1e rij tot hart boom/struik laatste rij.
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Hoofdstuk 1 Inleiding

Het project heeft betrekking op het erf aan de Zwartemeerweg 25 te Kraggenburg. Het erf is momenteel 
bestemd tot recreatief en agrarisch erf. Concreet betekend dit dat het volgende is toegestaan: 
groepsaccommodatie, camping, sauna, pannenkoekenboerderij, expositieruimte en een agrarisch bedrijf.

Ter plaatse is een zorgfunctie aanwezig die zich richt op 24-uurs zorg voor mensen met dementie. Voor deze 
activiteit is een tijdelijke vergunning verleend die in 2022 afloopt en wordt vanaf dit datum definitief ingepast. 
Deze zorgfunctie is gevestigd op nummer 25a, ook wel 'Hoeve Marant' genoemd.

In afbeelding 1.1 is de ligging van het projectgebied (rode omkadering) in de directe omgeving weergegeven. 
Nummer 25a is met een dikgedrukte rode omkadering binnen het projectgebied weergegeven.

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling dient een ruimtelijke procedure te worden doorlopen. In het 
kader van deze procedure is het benodigd de geluidbelasting ter plaatse van de te realiseren woningen te

toetsen aan het stelsel van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. 
Voorliggend onderzoek heeft uitsluitend betrekking op het aspect wegverkeerslawaai. Het onderzoek is 
uitgevoerd volgens de regels van het vigerende Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende 
rapportage zijn de uitgangspunten rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.
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Hoofdstuk 2 Wettelijk kader

2.1 Algemeen

Artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) bepaalt dat bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, 
wijzigingsplan, uitwerkingsplan of bij het voorbereiden van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse 
afwijking akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. Doel van dit onderzoek is de geluidsbelasting aan 
de gevel van een geluidsgevoelig object als gevolg van de weg te bepalen. Onderzoek is enkel noodzakelijk 
indien een geluidsgevoelige bestemming zich binnen de wettelijke geluidszone van een weg bevindt. In de 
volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de wettelijke geluidszone van wegen.

2.2 Zone langs wegen

Artikel 74.1 van de Wgh bepaalt dat wegen een wettelijke geluidszone hebben. De breedte van de geluidszone 
is afhankelijk van het aantal rijstroken en of de weg in stedelijk of in buiten stedelijk gebied is gelegen. In tabel 
1 worden de wettelijke geluidszones weergegeven.

Aantal rijstroken Stedelijk gebied Buiten stedelijk gebied
1 of 2 200 m 250 m
3 of 4 350 m 400 m
5 of meer 350 m 600 m

Tabel 1 Wettelijke geluidszones wegen (Bron: wetten.overheid.nl).

De wettelijke geluidszone bevindt zich aan weerszijde van de weg en begint naast de buitenste rijstrook. 
Eventuele parkeerstroken, voet- en fietspaden en vluchtstroken behoren niet tot de weg.

Binnen de zone van een weg dient akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidsbelasting op de binnen 
de zone gelegen woning(en). Bij het berekenen van de geluidsbelasting wordt de Lden-waarde in dB bepaald. De 
Lden-waarde is het energetisch en naar tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende 
waarden:

^ Het geluidsniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);
^ Het geluidsniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;
^ Het geluidsniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 7.00 uur) + 10 dB.

De berekende geluidsbelasting dient aan de voorkeurswaarde en indien nodig aan de uiterste grenswaarde van 
de Wgh worden getoetst.

Op basis van artikel 74.2 van de Wgh gelden de in tabel 1 opgenomen zones niet voor:

^ Wegen die als woonerf zijn aangeduid;
^ Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur.

Het feit dat er voor de hiervoor genoemde gevallen geen wettelijke geluidszone geldt, betekent niet dat een 
akoestisch onderzoek automatisch niet benodigd is. Indien vooraf aangenomen kan worden dat niet aan de 
voorkeurswaarde van 48 dB kan worden voldaan, dient een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. De 
geluidsbelasting van de weg kan hierdoor meegenomen worden in de belangenafweging in het kader van 'een 
goede ruimtelijke ordening'.

2.3 Grenswaarden

In de Wgh worden eisen gesteld aan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op gevels van nog niet 
geprojecteerde woningen of gebouwen die binnen de geluidszone van een weg liggen. Met niet geprojecteerde 
woningen of gebouwen worden bedoeld:
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'woningen of gebouwen waarvoor het geldende bestemmingsplan verlening van de omgevingsvergunning voor 
een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht niet toelaat'.

De voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting door wegverkeer bedraagt 48 dB. Bij een hogere geluidsbelasting 
kunnen burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Voor een hogere waarde geldt een 
maximum, afhankelijk van de ligging van een geluidsgevoelig object.

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Zwartemeerweg 25, Kraggenburg
Definitief

In tabel 2 is de hoogst mogelijke grenswaarde voor woningen als gevolg van wegverkeerslawaai weergegeven.

Locatie woning Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaai
Stedelijk gebied
Buitenstedelijk gebied

63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)
53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)

Tabel 2 Hoogst mogelijke grenswaarde wegverkeerslawaai (Bron: wetten.overheid.nl)

Het vaststellen van een hogere waarde is enkel mogelijk indien maatregelen om de geluidsbelasting te 
reduceren op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke 
of financiële aard. Hierbij moet afgewogen worden of de cumulatieve geluidsbelasting (het totaal van de 
geluidsbelasting van alle wegen gezamenlijk) niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting.

Bij het vaststellen van een hogere waarde moet bij de bouwvergunningsaanvraag aangetoond worden dat aan 
de gestelde geluidseisen (binnenwaarde in de geluidgevoelige ruimten 33 dB) wordt voldaan zoals in artikel 3.1 
van het bouwbesluit en in artikel 4.4 van het Besluit geluidhinder genoemd wordt.

2.4 Berekenen geluidsbelasting

De geluidsbelasting moet per weg afzonderlijk berekend worden en aan de voorkeurswaarde getoetst worden. 
Voordat de geluidsbelasting aan de voorkeurswaarde van 48 dB getoetst wordt, mag de berekende 
geluidsbelasting op basis van artikel 110g van de Wgh, aangevuld met artikel 3.4 van het Reken- en 
meetvoorschrift geluid 2012, worden verminderd. Reden hiervoor is de verwachting dat de geluidsproductie 
van motorvoertuigen steeds verder af zal nemen. De geluidsbelasting mag in de volgende situaties worden 
verminderd met:

^ 5 dB voor wegen met een maximumsnelheid tot 70 km/uur;

Voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/uur of meer mag de geluidsbelasting worden verminderd 
met:

^ 4 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 57 dB bedraagt;
^ 3 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 56 dB bedraagt;
^ 2 dB voor overige geluidsbelasting.

Uit uitspraak 201304862/3/R2 van de Raad van State blijkt dat het voor wegen met een snelheidsregime van 30 
km/uur eveneens is toegestaan de geluidsbelasting met 5 dB te verminderen. Bij lagere snelheden wordt de 
geluidsemissie voornamelijk door motorgeluid veroorzaakt, bandengeluid speelt een minder grote rol. 
Toekomstige geluidsreductie is in de toekomst voornamelijk te verwachten door het gebruik van stillere 
motoren. De aftrek van 5 dB kan daardoor ook toegepast worden bij snelheden van 30 km/uur of minder.

2.5 Gemeentelijk geluidsbeleid

De gemeente Noordoostpolder beschikt niet over een eigen geluidbeleid en volgt hierin de Wet geluidhinder.

BJZ.nu
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Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Zwartemeerweg 25, Kraggenburg
Definitief

Hoofstuk 3 Uitgangspunten

3.1 Situatie projectgebied

De locatie Zwartemeerweg 25a wordt al geruime tijd gebruikt door de zorginstelling Amado Zorg. Amado Zorg 
is een woonzorginstelling welke kleinschalig wonen combineert met persoonsgerichte zorg. Op de locatie zijn 
twaalf appartementen aanwezig.

Op de begane grond bevinden zich drie appartementen. De overige negen appartementen bevinden zich op de 
eerste etage.

In afbeelding 3.1 is een foto van 'Hoeve Marant' weergegeven.

Afbeelding 3.1 Foto zorginstelling (bron: Amandozorg.nl)

Het projectgebied ligt binnen de wettelijke geluidzone van de Zwartemeerweg. Deze weg heeft een 
snelheidsregime van 60 km/uur. Er bevinden zich geen andere wegen in de nabijheid van het projectgebied.

In onderstaande tabel is weergegeven welke uitgangspunten voor het hierbij behorende rekenmodel zijn 
gehanteerd.

Locatie projectgebied Buitenstedelijk gebied
Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaai 53 dB
Wgh van toepassing Ja
Vermindering geluidsbelasting Zwartemeerweg 5 dB

BJZ.nu
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3.2 Verkeersgegevens

De verkeersintensiteiten zijn aangeleverd door de gemeente Noordoostpolder. Het betreffen telgegevens van 
het jaar 2016. Om tot het prognosejaar 2032 te komen is uitgegaan een procentuele groei van 1,5% per jaar.
De gebruikte gegevens zijn weergegeven in afbeelding 3.2.

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Zwartemeerweg 25, Kraggenburg
Definitief

Tijd Klassen Totaal Fout

Lengte (m) -:3,7 3,7-7,0 ï7İ0

Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx Abs. Idx. Rel.

Tūt. 0-24 453 84.5 26 4,9 57 10,6 536 100,Ū 100,0 1

Tot 0-7 38 88.4 2 4,7 3 7,0 43 100,ū 3,0 0

Tot. 7-19 350 84.1 23 5,5 43 10,3 416 100,0 77,6 0

Tot. 19-24 64 83.1 2 2,6 11 143 77 100,0 144 1

Tot 23-7 44 89;8 2 4,1 3 0,1 49 100,0 9,1 0

Afbeelding 3.2 Verkeersgegevens Zwartemeerweg (bron: gemeente Noordoostpolder)

BJZ.nu
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Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Zwartemeerweg 25, Kraggenburg
Definitief

Hoofdstuk 4 Resultaten

4.1 Berekeningen
De overdrachtsberekening voor de wegen is uitgevoerd overeenkomstig Standaard Reken Methode 2 van het 
Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Bij de berekening is uitgegaan van een standaard bodemfactor van 1,0 (akoestisch zacht). In het model zijn de 
volgende zaken opgenomen:

^ Zwartemeerweg met intensiteiten;
^ gebouwen inclusief hoogte;
• harde bodemgebieden;
^ rekenpunten op 1,5 meter en 4,5 meter op alle gevels.

In bijlage 1 is een uitsnede van het rekenmodel weergegeven en in bijlage 2 zijn de itemeigenschappen 
weergegeven.

4.2 Geluidsbelasting
Om de geluidbelasting op de gevels te berekenen zijn er per gevel twee toetspunten geplaatst op een hoogte 
van 1,5 en 4,5 meter. De tweede verdieping (7,5 meter) is buiten beschouwing gelaten, omdat op deze 
verdieping geen sprake is van appartementen, waardoor de geluidbelasting in voorliggend onderzoek irrelevant 
wordt geacht. In afbeelding 4.1 zijn de geplaatste toetspunten met naam weergegeven.

Afbeelding 4.1 Geplaatste toetspunten op de gevels (bron: Geomilieu)

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Zwartemeerweg bedraagt inclusief 5 dB 
reductie hoogstens 40 dB. Deze waarde wordt behaald op toetspunt 07 op 4,5 meter hoogte. Met deze waarde 
wordt ruimschoots voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. In afbeelding 4.2 zijn 
de resultaten weergegeven. In bijlage 3 zijn de resultatentabellen weergegeven.

Afbeelding 4.2 Resultaten wegverkeerslawaai incl. reductie (bron: Geomilieu)

BJZ.nu
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Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Zwartemeerweg 25, Kraggenburg
Definitief

Hoofdstuk 5 Conclusie

Het project heeft betrekking op het erf aan de Zwartemeerweg 25 te Kraggenburg. Ter plaatse is een 
zorgfunctie aanwezig die zich richt op 24-uurs zorg voor mensen met dementie. Voor deze activiteit is een 
tijdelijke vergunning verleend die in 2022 afloopt. Deze zorgfunctie is gevestigd op nummer 25a.

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Zwartemeerweg bedraagt hoogstens 39 dB. 
Hiermee wordt ruimschoots aan de voorkeurswaarde van 48 dB worden voldaan. Een hogere waarde is dan 
ook niet benodigd.

Gelet op vorenstaande is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatste van de 
zorgappartementen met betrekking tot het aspect wegverkeerslawaai.

BJZ.nu
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Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Zwartemeerweg 25, Kraggenburg
Definitief

Bijlagen

Bijlage 1 Rekenmodel
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eerste model
9 nov 2021, 12:41

BJZ.nu B.V.

192800 193000 193200
Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [Weg- en verkeerslawaai - eerste model], Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.
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9 nov 2021, 12:41

BJZ.nu B.V.
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Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [Weg- en verkeerslawaai - eerste model], Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Zwartemeerweg 25, Kraggenburg
Definitief

Bijlage 2 Itemeigenschappen
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Bijlage 2 itemeigenschappen

Model
Groep

Naam
ZMW

eerste model
Weg- en verkeerslawaai - Gebied 
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Omschr. ISO^H ISO M. Hdef. Type Cpl Cp^W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A))
Zwartemeerweg 0,00 0,00 Relatief Verdeling False 1,5 0 W1 60 60

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V. 9-11-2021 12:42:38



Bijlage 2 itemeigenschappen

Model
Groep

Naam
ZMW

eerste model
Weg- en verkeerslawaai - Gebied 
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4))
60 -- 60 60 60 — 60 60 60 --

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V. 9-11-2021 12:42:38



Bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
Weg- en verkeerslawaai - Gebied 

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D)
ZMW 60 60 60 -- 680,18 6,47 3,60 1,00 -- --

%MR(A)

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V. 9-11-2021 12:42:38



Bijlage 2 itemeigenschappen

Model:
Groep:

Naam
ZMW

eerste model
Weg- en verkeerslawaai - Gebied 
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

%MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A)
-- -- 84,10 83,10 88,40 -- 5,50 2,60 4,70 -- 10,30 14,30

%ZV(N)
7,00

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V 9-11-2021 12:42:38



Bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
Weg- en verkeerslawaai - Gebied 

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A)
ZMW -- 37,01 20,35 6,01 -- 2,42 0,64

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V 9-11-2021 12:42:38



Bijlage 2 itemeigenschappen

Model:

Groep:

Naam
ZMW

eerste model
Weg- en verkeerslawaai - Gebied 
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500
0,32 -- 4,53 3,50 0,48 -- 74,50 82,34 88, 81 94,41

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V. 9-11-2021 12:42:38



Bijlage 2 itemeigenschappen

Model:
Groep:

Naam
ZMW

eerste model
Weg- en verkeerslawaai - Gebied 
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k
99,10 95,52 88,78 79,53 72,57 807ĪŌ 86,59 92752 96,84

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V. 9-11-2021 12:42:38



Bijlage 2 itemeigenschappen

Model:

Groep:

Naam
ZMW

eerste model
Weg- en verkeerslawaai - Gebied 
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k 
93,21 8 6, 4-7 77, 32 6 5,4~3 73,35 7 9, 68 85,41 90,64 87,07

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V. 9-11-2021 12:42:38



Bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
Weg- en verkeerslawaai - Gebied 

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k
ZMW 80,30 70,74 -- -- -- -- -- -- --

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V 9-11-2021 12:42:38



Bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
Weg- en verkeerslawaai - Gebied 

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012,

Naam LE (P4) 8k 
ZMW --

wegverkeer

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V 9-11-2021 12:42:38



Bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
Weg- en verkeerslawaai - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C
TP01 Toetspunt 01 voorgevel (west) 0,00 Relatief 1,50 4,50 --
TP02 Toetspunt 02 linker zijgevel (noord) 0,00 Relatief 1,50 4,50 —
TP03 Toetspunt 03 linker zijgevel (noord) 0,00 Relatief 1,50 4,50 —
TP04 Toetspunt 04 achtergevel (oost) 0,00 Relatief 1,50 4,50 —
TP05 Toetspunt achtergevel (oost) 0,00 Relatief 1,50 4,50 —
TP06 Toetspunt rechter zijgevel (zuid) 0,00 Relatief 1,50 4,50 —

TP07 Toetspunt 07 rechter zijgevel (zuid) 0,00 Relatief 1,50 4,50 —
TP08 Toetspunt 08 voorgevel (west) 0,00 Relatief 1,50 4,50 --

Hoogte D

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V. 9-11-2021 12:42:38



Bijlage 2 itemeigenschappen

Model:: eerste model
Groep:

Weg- en verkeerslawaai - Gebied 
: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Hoogte E Hoogte F Gevel
TP01
TP02
TP03
TP04
TP05

-- -- Ja
-- -- Ja
-- -- Ja
-- -- Ja
-- -- Ja

TP06
TP07
TP08

-- -- Ja
-- -- Ja
-- -- Ja

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V. 9-11-2021 12:42:38



Bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
Weg- en verkeerslawaai - Gebied 

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012,

Naam Omschr. Bf
BD01 Bodemgebied 0,00
BD02 Bodemgebied 0,00
BD03 Bodemgebied 0,00
BD04 Bodemgebied 0,00
BD05 Bodemgebied 0,00

BD06 Bodemgebied 0,00
ZMW Zwartemeerweg - - 3,00m (L/R) 0,00
BD04 Bodemgebied 0,00

wegverkeer

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V. 9-11-2021 12:42:38



Bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
Weg- en verkeerslawaai - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar
HVM Hoeve Marant 9,00 0,00 Relatief 0 0
OB01 Omringede bebouwing 7,00 0,00 Relatief 0 0
OB02 Omringede bebouwing 6,00 0,00 Relatief 0 0
OB03 Omringede bebouwing 6,00 0,00 Relatief 0 0
OB04 Omringede bebouwing 6,00 0,00 Relatief 0 0

OB05 Omringede bebouwing 8,00 0,00 Relatief 0 0
OB06 Omringede bebouwing 5,00 0,00 Relatief 0 0
OB07 Omringede bebouwing 5,00 0,00 Relatief 0 0
OB08 Omringede bebouwing 5,00 0,00 Relatief 0 0
OB09 Omringede bebouwing 9,00 0,00 Relatief 0 0

OB10 Omringede bebouwing 5,00 0,00 Relatief 0 0
OB11 Omringende bebouwing 7,00 0,00 Relatief 0 0
OB12 Omringende bebouwing 4,00 0,00 Relatief 0 0
OB13 Omringende bebouwing 8,00 0,00 Relatief 0 0
OB14 Omringende bebouwing 5,00 0,00 Relatief 0 0

OB15 Omringende bebouwing 5,00 0,00 Relatief 0 0

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V. 9-11-2021 12:42:38



Bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
Weg- en verkeerslawaai - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
HVM 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB01 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB02 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB03 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB04 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB05 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB06 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB07 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB08 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB09 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB10 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB11 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB12 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB13 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB14 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB15 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V 9-11-2021 12:42:38



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Zwartemeerweg 25, Kraggenburg
Definitief

Bijlage 3 Resultatentabellen

BJZ.nu
Ruimtelijke Plannen en Advies 13



Bijlage 3 resultatentabel Zwartemeerweg

Rapport:
Model:

Groep:
Groepsreductie

Resultatentabel 
eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Zwartemeerweg
Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
TP01 A Toetspunt 01 voorgevel (west) 192990,79 517927,16 1,50 40 38 32 41
TP01 B Toetspunt 01 voorgevel (west) 192990,79 517927,16 4,50 41 39 33 42
TP02 A Toetspunt 02 linker zijgevel (noord) 192996,60 517935,96 1,50 32 30 24 34
TP02 B Toetspunt 02 linker zijgevel (noord) 192996,60 517935,96 4,50 33 31 25 34
TP03 A Toetspunt 03 linker zijgevel (noord) 193008,72 517939,66 1,50 30 28 22 31

TP03 B Toetspunt 03 linker zijgevel (noord) 193008,72 517939,66 4,50 31 29 23 32
TP04 A Toetspunt 04 achtergevel (oost) 193014,33 517934,81 1,50 35 32 26 36
TP04 B Toetspunt 04 achtergevel (oost) 193014,33 517934,81 4,50 36 34 28 37
TP05 A Toetspunt achtergevel (oost) 193016,73 517927,93 1,50 37 35 28 38
TP05 B Toetspunt achtergevel (oost) 193016,73 517927,93 4,50 38 36 30 39

TP06 A Toetspunt rechter zijgevel (zuid) 193013,69 517920,86 1,50 42 40 33 43
TP06 B Toetspunt rechter zijgevel (zuid) 193013,69 517920,86 4,50 43 41 35 44
TP07 A Toetspunt 07 rechter zijgevel (zuid) 193000,72 517916,94 1,50 42 40 34 44
TP07 B Toetspunt 07 rechter zijgevel (zuid) 193000,72 517916,94 4,50 44 42 35 45
TP08 A Toetspunt 08 voorgevel (west) 192993,24 517919,60 1,50 41 38 32 42

TP08 B Toetspunt 08 voorgevel (west) 192993,24 517919,60 4,50 42 40 33 43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V. 9-11-2021 12:43:52



Bijlage 3 resultatentabel Zwartemeerweg

Rapport:
Model:

Groep:
Groepsreductie

Resultatentabel 
eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Zwartemeerweg
Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
TP01 A Toetspunt 01 voorgevel (west) 192990,79 517927,16 1,50 35 33 27 36
TP01 B Toetspunt 01 voorgevel (west) 192990,79 517927,16 4,50 36 34 28 37
TP02 A Toetspunt 02 linker zijgevel (noord) 192996,60 517935,96 1,50 27 25 19 29
TP02 B Toetspunt 02 linker zijgevel (noord) 192996,60 517935,96 4,50 28 26 20 29
TP03 A Toetspunt 03 linker zijgevel (noord) 193008,72 517939,66 1,50 25 23 17 26

TP03 B Toetspunt 03 linker zijgevel (noord) 193008,72 517939,66 4,50 26 24 18 27
TP04 A Toetspunt 04 achtergevel (oost) 193014,33 517934,81 1,50 30 27 21 31
TP04 B Toetspunt 04 achtergevel (oost) 193014,33 517934,81 4,50 31 29 23 32
TP05 A Toetspunt achtergevel (oost) 193016,73 517927,93 1,50 32 30 23 33
TP05 B Toetspunt achtergevel (oost) 193016,73 517927,93 4,50 33 31 25 34

TP06 A Toetspunt rechter zijgevel (zuid) 193013,69 517920,86 1,50 37 35 28 38
TP06 B Toetspunt rechter zijgevel (zuid) 193013,69 517920,86 4,50 38 36 30 39
TP07 A Toetspunt 07 rechter zijgevel (zuid) 193000,72 517916,94 1,50 38 35 29 39
TP07 B Toetspunt 07 rechter zijgevel (zuid) 193000,72 517916,94 4,50 39 37 30 40
TP08 A Toetspunt 08 voorgevel (west) 192993,24 517919,60 1,50 36 33 27 37

TP08 B Toetspunt 08 voorgevel (west) 192993,24 517919,60 4,50 37 35 28 38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V. 9-11-2021 12:43:23
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1. Inleiding
In opdracht van mevrouw B. Prins van BJZ.nu heeft Terra Agribusiness BV op de locatie 
Zwartemeerweg 25 te Kraggenburg, kadastraal bekend: Noordoostpolder, Sectie C, perceel 
3111 een historisch vooronderzoek uitgevoerd.

De aanleiding tot het historisch onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen 
bestemmingswijziging van een recreatieve naar maatschappelijke bestemming.

Doel van het historisch onderzoek is het beoordelen of op de onderzoekslocatie verdachte 
deellocaties ten aanzien van het voorkomen van bodemverontreiniging aanwezig zijn. Het 
historisch onderzoek dient als basis voor het opstellen van het onderzoeksprogramma voor het 
eventueel uit te voeren verkennend bodemonderzoek.

Het verkennend onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen:
- NEN 5725 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 

verkennend en nader onderzoek (NEN5725:2009);

Het procescertificaat van Terra Agribusiness Bodem â Milieutechniek en het hierbij behorende 
keurmerk (BRL SIKB 2000) zijn van toepassing op de activiteiten inzake het milieukundig 
veldwerk, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, en de overdracht van de monsters 
aan een erkend laboratorium.

Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen, verklaart Terra Agribusiness 
Bodem â Milieutechniek op geen enkele wijze gelieerd te zijn aan de te onderzoeken 
projectlocatie, zowel in juridische, financiële of personele sfeer.

In geval van klachten kan de opdrachtgever zich wenden tot Terra-Agribusiness BV en zo nodig 
tot de certificerende-instelling (Normec).

2021-308 18-11-2021 3
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2. Vooronderzoek
Conform het onderzoeksprotocol NEN 5725 is ten behoeve van de bepaling van de 
onderzoeksstrategie op onderhavige locatie een vooronderzoek uitgevoerd. In de paragrafen
2.1 t/m 2.7 wordt het vooronderzoek uitgebreid beschreven.

2.1 Topografische beschrijving
De locatie is kadastraal bekend als Noordoostpolder, Sectie C, perceel 3111. Zie bijlage I voor een 
topografische kaart met ligging onderzoekslocatie. De oppervlakte van de onderzoekslocatie 
omvat circa 11000 m2. In onderstaand tabel zijn de kadastrale percelen weergegeven.

Perceel Sectie Perceel Oppervlakte m2
Noordoostpolder C 3111 10820

Op de onderstaande afbeelding is de globale onderzoekslocatie weergegeven.

2021-308 18-11-2021 4
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2.2 Historische informatie onderzoekslocatie
Voor het verkrijgen van historische informatie van de locatie is een aanvraag ingediend bij de 
Gemeente Noordoostpolder en de Provincie Flevoland. In bijlage VII is de verkregen informatie van 
de Provincie en de gemeente bijgevoegd.

Op basis van de Bodemkwaliteitskaart kan de grond als kwaliteit "Landbouw/Natuur" worden 
aangemerkt.

De locatie aan de Zwartemeerweg 25 te Kraggenburg betreft een voormalig agrarisch 
melkveebedrijf. Vanaf ongeveer 1950 is het melkveebedrijf gevestigd op deze locatie. Daarvoor 
bestond de locatie uit landbouwgrond en voor 1942 uit zee. De ligboxstal is gebouwd in 1979. De 
overige schuren zijn gebouwd tussen 1952 en 1970.
Omstreeks 2003 is de melkveehouderijtak gestopt en overgegaan op recreatie 
(groepsaccommodatie Hoeve Marant). Destijds is de bestemming recreatie toegevoegd aan de 
landbouwbestemming. De groepsaccommodatie heeft gedraaid van 2005 tot 2015 (dagbesteding 
senioren).
Vanaf januari 2015 is de locatie ontwikkeld tot een complex met woon-zorgvoorziening voor 
mensen met een geheugenprobleem. Momenteel zijn er 12 appartementen aanwezig in de 
bestaande bebouwing.

Op dit moment bestaat de bestaande bebouwing uit het woongedeelte met 12 appartementen 
(voormalige veldschuur), werktuigenberging, paviljoen (voormalige ligboxenstal), kapschuur, 
parkeerplaats en privéwoning. Tevens is er een helofytenfilter aanwezig ten noordoosten van de 
locatie.

Uit historische tekeningen blijkt dat er een bovengrondse dieselolie tank van 1.000 L aanwezig is 
(geweest) op de locatie. Tevens heeft er in de schuur, welke nu fungeert als 
appartementencomplex, opslag van een kleine hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen 
plaatsgevonden. In 2005 is de met asbest dakplaten bedekte schuur ten noordwesten van de 
locatie gesaneerd en zijn er asbestvrije golfplaten geïnstalleerd. In 1965 is een vergunning 
aangevraagd en verleend voor de aanleg van een spoelplaats t.b.v. de veehouderij. Het is echter 
niet bekend of de spoelplaats daadwerkelijk gerealiseerd is.

Onderhavige onderzoekslocatie betreft het gehele erf. Initiatiefnemer is voornemens om de 
bestemming te wijzigen. Op de historische kaarten is bebouwing vanaf 1955 te zien op de 
onderzoekslocatie.

Op de locatie hebben twee bodemonderzoeken plaatsgevonden.
In december 2004 heeft FMA-Nillessen een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op 
onderhavige onderzoekslocatie. Rapportnummer: BO 24 329 d.d. 06-01-2005. Aanleiding voor dit 
onderzoek was de aanvraag van een bouwvergunning. Er is slechts een lichte verhoging minerale 
olie aangetroffen. Dit gaf geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader onderzoek.
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In september 2009 heeft FMA-Nillessen een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op 
onderhavige onderzoekslocatie. Rapportnummer BO 2009 0129 d.d. 28-09-2009. Aanleiding voor 
dit onderzoek was de aanvraag van een bouwvergunning. In het grondwater is een sterke 
verontreiniging barium aangetroffen, echter wordt gesteld dat dit wordt veroorzaakt door 
natuurlijke verhoogde achtergrondwaarden. Er is geen aanleiding voor het laten uitvoeren van 
nader onderzoek.

Er is verder geen noemenswaardige informatie van de onderzoekslocatie bekend bij de openbare 
bronnen.

Hieronder een aantal topografische kaarten afgebeeld van de onderzoekslocatie.

Kaart 1954 kaart 1955

Kaart 1964 Kaart 1974
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Kaart 1988

Kaart 2011

Kaart 1995

Kaart 2020

2.3 Inspectie onderzoekslocatie
Op 3 november 2021 is de locatie geïnspecteerd. Zie bijlage VI voor alle foto's van de locatie.

De onderzoekslocatie bestaat uit een erf met woonhuis, appartementencomplex, paviljoen, 
kapschuur, werktuigenberging en parkeerplaats.

Op de locatie zijn enkele boerderijdieren aanwezig zoals schapen, kippen en varkens. Deze worden 
gehuisvest in de kapschuur en werktuigenberging. De locatie is over het algemeen verhard met 
beton(platen) en klinkers.
De dieseltank is niet meer aanwezig op de locatie, evenals de opslag van
gewasbeschermingsmiddelen. Deze opslag is reeds verbouwd tot appartementencomplex. In één 
schuur zit een kleine werkbank. Hier staat een compressor, lasapparaat en er ligt klein 
handgereedschap. Er is geen sprake van opslag van olieachtige producten. Buiten zijn op een pallet 
een aantal asbestverdachte golfplaten en asbestvrije golfplaten opgeslagen. Deze pallet staat op 
betonverharding. De spoelplaats is waarschijnlijk reeds verwijderd en is visueel niet meer waar te 
nemen. Het is niet bekend of de spoelplaats überhaupt is gerealiseerd.

2021-308 18-11-2021 7



Bodem ä MilieutechniekH
terra Grond ä Gewas Onderzoek

AGRI BUSINESS

2.4 Historische informatie omtrent asbest in bodem
Conform de NEN 5707 (Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en 
partijen grond) is er sprake van een asbestverdachte locatie indien er sprake is van één of meer 
van de hieronder beschreven activiteiten of gebeurtenissen:

" de eventuele aanwezigheid in het verleden van bedrijven, die asbesthoudende producten, 
apparaten of voorwerpen vervaardigen en/of verwerken;

" de eventuele aanwezigheid in het verleden en/of heden van bedrijfsgebouwen (o.a.
schuren), waarin (veel) asbesthoudende bouwstoffen zijn verwerkt, en of de aanwezigheid 
van asbestresten in de bodem en/of onder verhardingen (o.a. erven van boerderijen);

" de aanwezigheid van woongebouwen, gebouwd van asbestcementplaten, dan wel in het 
verleden gerenoveerd met toepassing van asbestcementproducten, met een gerede kans 
dat asbestresten in tuinen en/of plantsoenen zijn achtergebleven;

" de kans op aanwezigheid van asbesthoudende buizen of ophooglagen in de ondergrond;
" de toepassing van asbesthoudende beschoeiingen langs watergangen of in (volks)tuinen;
" de (vroegere) aanwezigheid van glastuinbouw, dan wel afval van kassen op of in de bodem; 
" er hebben in het verleden calamiteiten met asbest plaatsgevonden (asbestbrand), zonder 

dat de verspreid geraakte asbestresten (meteen) zijn opgeruimd.

Van bovenstaande activiteiten en gebeurtenissen kan gesteld worden dat het erf en de schuren de 
locatie asbestverdacht maakt.

De daken van de schuren bevatten (deels) asbesthoudende dakbedekking. Er zijn geen 
druppelzones gedefinieerd waar het lekwater van de asbesthoudende dakbedekking 
rechtstreeks in de onbeschermde bodem terechtkomt.

Door het (jarenlange) gebruik als agrarisch erf wordt de locatie als verdacht beschouwd met 
betrekking tot de aanwezigheid van asbest in de bodem.

2.5 Directe omgeving van de onderzoekslocatie
De omgeving van het perceel bestaat voornamelijk uit agrarische percelen. Ten zuiden ligt het 
"Zwarte Meer". Noordelijk, oostelijk en westelijk liggen voornamelijk agrarische 
landbouwpercelen. Op historische kaarten wordt de omgeving aangeduid als "Hoeve Marant" en 
"Kraggenhoeve".

Er zijn op basis van de bevindingen geen invloeden van buiten de onderzoekslocatie te verwachten 
die een negatief effect zouden kunnen hebben op de onderzoeklocatie.
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2.6 Regionale bodemopbouw en geohydrologie
Bodemgesteldheid (oorspronkelijke) bovenlaag:
Het maaiveld bevindt zich op ca. 2,0 m. beneden NAP.

De grondwaterstromingsrichting in het freatisch pakket wordt bepaald door de plaatselijke 
bodemopbouw en is voornamelijk noordwestelijk gericht.

2.7 Toekomstig gebruik
Het gebruik van de locatie blijft gelijk aan het huidige gebruik.
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2.8 Onderzoekshypothese
Op basis van de beschikbare historische informatie, het bodemloket, topotijdreis.nl en luchtfoto's 
zijn er verdachte locaties aan te wijzen.

Uit historische informatie blijkt dat er asbestverdachte dakbedekking op de voormalige 
ligboxenstal aanwezig is. Op de schuur ten noordwesten heeft eveneens asbestverdachte 
dakbedekking gezeten, maar is reeds gesaneerd. Er is een bovengrondse dieseltank aanwezig 
geweest en er heeft een geringe opslag van gewasbeschermingsmiddelen plaatsgevonden. Tevens 
is er een vergunning afgegeven voor de aanleg van een spoelplaats. Het is niet bekend of deze 
destijds gerealiseerd is.

Gegeven het historische gebruik van de locatie (agrarisch) en de resultaten van onderhavig 
historisch onderzoek wordt een verkennend onderzoek op de locatie noodzakelijk geacht bij 
eventuele ruimtelijke ontwikkelingen.
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3. Conclusies en Aanbevelingen
In opdracht van BJZ.nu heeft Terra Agribusiness BV op de locatie kadastraal bekend: 
Noordoostpolder, Sectie C, nr. 3111 een historisch vooronderzoek uitgevoerd.

De locatie betreft een voormalig agrarisch bedrijf. In 2003 is de agrarische tak gestaakt en is de 
locatie in gebruik als groepsaccommodatie voor senioren. Sinds 2015 is de locatie veranderd tot 
woon-zorg complex. Initiatiefnemer is voornemens de bestemming van de locatie te wijzigen.

De onderzoekslocatie bestaat uit een appartementencomplex, voormalig ligboxenstal die nu in 
gebruik is als paviljoen, kapschuur, werktuigenberging, parkeerplaats en privéwoning.

Er zijn geen bodemrelevante gegevens bekend van de onderzoekslocatie bij zowel de bodematlas 
als het provinciale geoportaal.

Op de onderzoekslocatie is een bovengrondse dieseltank aanwezig geweest. Tevens heeft er een 
geringe opslag van gewasbeschermingsmiddelen plaatsgevonden. Het is niet bekend of de 
spoelplaats ooit gerealiseerd is. Uit het locatiebezoek is de spoelplaats niet meer visueel waar te 
nemen.

Verdachte (deel)locaties
Op de onderzoekslocatie is een dieseltank aanwezig geweest die separaat onderzocht dient te 
worden conform strategie VEP. De gehele locatie dient als verdacht te worden beschouwd in het 
kader van den NEN5740 en NEN5707.

Conclusie
Gegeven het historische gebruik van de locatie (agrarisch erf) en de resultaten van onderhavig 
historisch onderzoek wordt, bij ruimtelijke ontwikkelingen, een verkennend onderzoek (NEN5740 
â NEN5707) op de locatie noodzakelijk geacht. Daarnaast moeten de aangetroffen deellocaties 
(indien aanwezig binnen het plangebied) separaat onderzocht worden.
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Deze kaart is noordgericht.

Hier bevindt zich de onderzoekslocatie

aūb i

BEBOUWING
a bebouwd gebied 
b gebouwen 
c hoogbouw 
d kas

WEGEN
autosnelweg
hoofdweg met gescheiden rijbanen 
hoofdweg
regionale weg met gescheiden rijbanen 
regionale weg
lokale weg met gescheiden rijbanen 
lokale weg
weg met losse of slechte verharding
onverharde weg
straat/overige weg
voetgangersgebied
fietspad
pad,voetpad
weg in aanleg

viaduct

aquaduct 
tunnel 
vaste brug 
beweegbare brug 
brug op pijlers

SPOORWEGEN
spoorweg: enkelspoor 
spoorweg: meersporig a 4" b #

4.
a station b spoorweg in tunnel c # d©
tramweg

a sneltram b sneltramhalte
e 0 f

a metro bovengronds 
b metrostation

3—

HYDROGRAFIE
waterloop: smaller dan 3 m 
waterloop: 3-6 m breed 
waterloop: breder dan 6 m 
a schutsluis b stuwen 
c koedam

aîbîcídÌT

a*Xb*c IAa duiker b grondduiker
c afsluitbare duiker

BODEMGEBRUIK
b 1* cTa grasland met sloten 

b akkerland met greppels
c boomgaard 
d fruitkwekerij 
e boomkwekerij a a bl c*
f grasland met populierenopstand 
g loofbos 
h naaldbos a Á b (Ş) c IS
i gemengd bos a Pl hGp r
j griend a * b * c *
k heide ---------------------m
l zand
m drasland, moeras

------- -----------------

n rietland
o dodenakker, begraafplaats 
p overig bodemgebruik

OVERIGE SYMBOLEN
a religieus gebouw 
b toren, hoge koepel 
c religieus gebouw met toren 
d markant object 
e watertoren 
f vuurtoren 
a gemeentehuis 
b postkantoor 
c politiebureau 
d wegwijzer 
a kapel 
b kruis 
c vlampijp 
d telescoop 
a windmolen 
b waterradmolen 
c windmotor 
d windturbine 
a oliepompinstallatie 
b seinmast 
c zendmast 
a hunebed 
b monument 
c gemaal 
a kampeerterrein 
b sportcomplex 
c ziekenhuis
a paal b grenspunt c boom
schietbaan
afrastering
hoogspanningsleiding met mast 
muur
geluidswering
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Kadastrale kaart Uw referentie: 308

Deze kaart is noordgericht 

12345 Perceelnummer
25 Huisnummer

--------------- Vastgestelde kadastrale grens
--------------- Voorlopige kadastrale grens

--------------- Administratieve kadastrale grens

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

---------------------- Bebouwing

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 3 november 2021 
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Noordoostpolder
C
3111

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele 
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Luchtfoto 2008

Luchtfoto 2020
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Provincie Flevoland

Leeswijzer
In Flevoland worden regelmatig verontreinigingen in de bodem aangetroffen.

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) heeft de provincie Flevoland een aantal wettelijke taken. De provincieverkrijgt in het kader van deze 
wettelijke taken bodemgegevens. Deze administratieve gegevens worden opgeslagen in een bodeminformatiesysteem.

Bij het plannen en uitoefenen van werkzaamheden is het van belang dat men al vroegtijdig rekening houdt met de mogelijke aanwezigheid van 
bodemverontreiniging. In dit document wordt een overzicht gegeven van locaties binnen het geselecteerde gebied, waarover bij de provincie Flevoland 
bodeminformatie bekend is.

De informatie in dit document is verdeeld over twee delen:

1. Algemene informatie: Het geselecteerde gebied, Bodemverontreiniginglocaties en Potentieel bodemverontreinigende activiteiten

2. Detailinformatie (per locatie): Algemene gegevens, Afgegeven beschikking(en), Historische bedrijfsactiviteit(en), Uitgevoerde bodemonderzoek(en), 
Aangetroffen verontreinigingen, Uitgevoerde saneringen en Restverontreiniging

3. Overige informatie: Topografie, Luchtfotos en Asbest

Het kan voorkomen dat bepaalde informatie niet beschikbaar is. In dat geval wordt daar melding van gemaakt.

Als u vragen heeft over de geleverde bodeminformatie, kunt u emailen naar mfgjS)ofev.nl of bellen naar 088-6333000.
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Provincie Flevoland

Locatie: Zwartemeerweg 25

Locatie
Adres

Locatiecode

Locatienaam

Plaats

Zwartemeerweg 25 8317PA Kraggenburg

AA017101228

Zwartemeerweg 25

Noordoostpoider

Locatiecode bevoegd gezag FL017101219
WBB ................"

Status
Vervolg WBB voldoende onderzocht Beoordeling niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest Onverdacht op basis preHO

Is van voor 1987 Ja Eigenaar Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie

06-01-2005 Verkennend onderzoek NVN 5740 Verkennend Onderzoek 1 FMA-Niilesen B0 24 329

28-09-2009 Verkennend onderzoek NEN 5740 Verkennend onderzoek NEN 57401 FMA Nillesen B020090129

Verontreinigende activiteiten _____________ ______ __________________
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

melkinrichting- en melkontvangststation 2005 8888 Nee Ja Nee

onverdachte activiteit 1950 2005 Niet van toepassing Per definitie Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering 
Saneringsoort 

Zorgstatus 

Uiterste start 

Werkelijke start 

Werkelijke einddatum

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Luchtfoto 1947
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Luchtfoto 1949
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Luchtfoto 1960
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Luchtfoto 1971

Pagina 9 van 29 29-10-2021



Provincie Flevoland

Luchtfoto 1981
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Luchtfoto 1989
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Luchtfoto 2000

Pagina 12 van 29 29-10-2021



Provincie Flevoland

Luchtfoto 2003
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Luchtfoto 2006
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Luchtfoto 2008
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Luchtfoto 2009
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Luchtfoto 2010
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Luchtfoto 2011
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Luchtfoto 2012
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Luchtfoto 2013
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Luchtfoto 2014
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Luchtfoto 2015
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Luchtfoto 2016
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Luchtfoto 2017
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Luchtfoto 2018
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De bodeminformatie is met de grootste zorg ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat deze informatie verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevat. 
De provincie Flevoland acht zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van 
deze informatie. U helpt de provincie door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

Per 1 januari 2013 wordt, in opdracht van de provincie Flevoland, de bodeminformatie bijgehouden door de omgevingsdienst Flevoland, Gooi en 
Vechtstreek.
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Toelichting
Toelichting op overzicht historisch bodembestand (HBB)

Tussen 2005 en 2007 heeft de provincie Flevoland een inventarisatie laten uitvoeren van potentieel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen. Voor 
de inventarisatie is gebruik gemaakt van twee archiefbronnen, te weten:

1. Het archief van de Kamers van Koophandel in de provincie.
2. De op grond van de Hinderwet aan bedrijven verleende vergunningen.

Met beide bronnen wordt ruwweg de tijdsperiode 1950 tot 2000 gedekt. Uit de enorme hoeveelheid informatie die in de genoemde bronnen ligt 
opgeslagen, is een selectie gemaakt. Met deze inventarisatie kan worden bekeken of er in het verleden bodembedreigende bedrijfsactiviteiten op een 
perceel hebben plaatsgevonden.

Naast informatie over potentieel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen is bij de Provincie Flevoland ook andere informatie bekend over het 
(historische) bodemgebruik.

Het betreft de:

* De historische luchtfoto's van Flevoland (http://historische-luchtfoto.flevoland.nl);
» De asbestverdenkingenkaart (http://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/).

Toelichting op de Historische luchtfoto's

In het verleden kan door bedrijfsactiviteiten de bodem verontreinigd zijn. Hoe de bodem in het verleden gebruikt is, is terug te zien op de historische 
luchtfoto's.

Toelichting op de Asbestverdenkingenkaart

De provincie Flevoland heeft in verband met mogelijke bodemverontreiniging in 2004 archiefonderzoek laten verrichten naar het (mogelijk) voorkomen 
van asbest in gebouwen en/of in de bodem. De doelstellingen van dit onderzoek waren:

» Inzichttekrijgen in de omvang van asbestverontreinigingin gebouwen en de bodem;
» De ligging van asbestverdachte locaties te bepalen.

De locaties staan weergegeven op de provinciale website en zijn direct opvraagbaar via de link http://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/.
Het bijbehorende rapport "Asbestonderzoek Flevoland" is op deze pagina te raadplegen onder kopje "Achtergrondinformatie".

De asbestverdenkingenkaart is te gebruiken om te bepalen of er een kans bestaat dat asbest aanwezig is in gebouwen en/of in de bodem. Vooral bij de 
uitvoering van Historisch onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van bodemonderzoek of gebiedsontwikkeling is deze informatie van belang. Op de kaart 
zijn asbestverdachte locaties of gebieden weergegeven. In de kaart worden de volgende categorieën onderscheiden:

« (Woning-)Bouwperiode 
» Agrarische gebouwen 
» Hinderwetvergunningen
* Historische bedrijfsactiviteiten

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of daadwerkelijk asbest in gebouwen en/of in de bodem aanwezig is. Aanbevelingen voor verder onderzoek zijn:

» raadpleeg bouwvergunningen. Dit kan op individueel perceelsniveau, maar ook op wijkniveau als een breder onderzoek naar de toepassing van 
asbest als bouwmateriaal relevant wordt geacht.

» voer gericht dossieronderzoek uit naar herstructureringsplannen, dossiers bouwrijp maken, eventueel in combinatie met interviews met betrokken 
ambtenaren. Hieruit kan blijken waar asbestafval (sloop gebouwen, verwijderde wegfunderingen en waterleidingbuizen) terecht is gekomen.

« voer zonodig luchtfoto- en kaartonderzoek uit naar dempingen, erfverhardingen en afgebroken boerderijen (vooral interessant in combinatie met 
nabijgelegen gedempte watergangen).

Toelichting op detailinformatie WBB-locaties

Algemene informatie

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) heeft de provincie Flevoland een aantal wettelijke taken. De provincie verkrijgt in het kader van deze 
wettelijke taken bodemgegevens. Deze administratieve gegevens worden opgeslagen in een bodeminformatiesysteem.

Deze informatie betreft:

* Algemene locatiegegevens 
« Afgegeven beschikking(en)
» Historische bodembedreigende bedrijfsactiviteiten
* Uitgevoerde bodemonderzoeken 
» Aangetroffen verontreinigingen
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» Uitgevoerde (deel-)saneringen 
« Restverontreinigingen 
« Historische bedrijfsactiviteiten (HBB)

Algemene locatiegegevens

Basisgegevens

Alle bij de Provincie bekende locaties, waar (mogelijk) sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (Wbb- locaties), zijn ingevoerd in het 
Bodem Informatie Systeem. Ook locaties, waarbij in een ander wettelijk kader bodemverontreiniging is geconstateerd, worden door provincie 
geregistreerd.

Van deze locaties worden de volgende gegevens geregistreerd:

» Ligging (adresgegevens);
» Kadervan aanpak (vrijwillige ofvan overheidswege onderzoek/saneringwordt uitgevoerd);
» Land- of waterbodemverontreiniging;
. Milieuhygiënische beoordeling (ernst, spoed, goedkeuring saneringsplan, instemming saneringsresultaat/nazorgplan);
* Vervolgactie.

Fasering van de aanpak

Bij de aanpak van een (vermoeden van) bodemverontreiniging, worden in het algemeen de volgende fasen doorlopen:

1. Het historisch onderzoek; daarin worden gegevens over het mogelijk ontstaan van bodemverontreiniging worden verzameld.
2. Het oriënterend onderzoek; daarin worden op de meest verdachte plaatsen monsters genomen, die in een 

laboratorium op de verdachte stoffen worden geanalyseerd.
3. Het nader onderzoek; daarin wordt de bodemverontreiniging afgebakend.
4. Het saneringsplan; daarin wordt de beschreven hoe de bodem gesaneerd gaat worden.
5. Het evaluatieverslag; daarin worden de bereikte saneringsresultaten vastgelegd

Afgegeven beschikking(en)

Beschikking

In een beschikking geeft de overheid haar oordeel over onderwerpen als de ernst van een bodemverontreiniging, de urgentie en het tijdstip van de 
sanering, het saneringsplan en het evaluatieverslag van de sanering. De beschikking op het saneringsplan kan gezien worden als een vergunning.

Ernstige bodemverontreiniging

De Wet bodembescherming geeft regels hoe om te gaan met een ernstige bodemverontreiniging. De provincies en de grote gemeenten zijn het 
bevoegde gezag; zij zijn door de wet aangewezen om toe te zien op een juiste aanpak.

Spoedeisendheid sanering

De Wet bodembescherming onderscheidt al dan niet spoedeisende ernstige bodemverontreinigingen. Om over de spoed te kunnen beslissen is 
informatie nodig over de risico's van de bodemverontreiniging en de snelheid waarmee de verontreinigende stoffen zich met het grondwater 
verspreiden. De risico's zijn gebaseerd op het huidige of het voorgenomen gebruik van de bodem.

Een voorbeeld: de bodem is ernstig verontreinigd met zware metalen. De zware metalen lossen niet op in het regenwater. De sanering is niet urgent als 
de bodem gebruikt wordt als parkeerterrein. De sanering is wel urgent als de bodem als kinderspeelplaats of groentetuin wordt gebruikt.

Tijdelijke beveiligingsmaatregelen

Als een sanering spoedeisend is, maar nog niet direct kan plaats vinden, kan het bevoegde gezag tijdelijke beveiligingen voorschrijven. Een voorbeeld 
daarvan is het plaatsen van een hek rondom de verontreiniging.

Saneringsplan

Bij de sanering kan het gaan om verschillende typen maatregelen om de bodem weer schoon of geschikt te maken. Soms wordt alle verontreiniging 
verwijderd, soms blijft alle verontreiniging zitten en wordt die op een andere manier onschadelijk gemaakt.
De initiatiefnemer van de sanering is verplicht na het afronden van de sanering een evaluatierapport bij de overheid in te dienen.
Als er verontreiniging in de bodem achterblijft, moet de initiatiefnemer van de sanering een zorgplan opstellen. Daarin staat op welke manier controle 
plaats vindt en zonodig wordt bijgestuurd. Dit noemt men cok wel monitoring.

De bevoegde gezagen, bijvoorbeeld de Provincie Flevoland, kunnen saneringsbevelen geven voor het opruimen van ernstige bodemverontreiniging 
waarvan de sanering spoedeisend is.
In eerdere wetgeving werden spoedeisende saneringen urgente saneringen genoemd. In dit rapport bedoelen wij met spoedeisend en urgent 
hetzelfde.
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Uitgevoerde bodemonderzoeken

Alle bij de Provincie bekende bodemonderzoeksrapporten zijn ingevoerd in het Bodem Informatie Systeem. Het betreffen bodemonderzoeken op 
locaties waar (mogelijk) sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (Wbb-locaties). Bodemonderzoeken die in een ander wettelijk kader 
zijn uitgevoerd worden niet door provincie geregistreerd, tenzij er sprake is van een bodemverontreiniging; bijvoorbeeld bodemonderzoeken in het 
kader van de Woningwet of de Wet milieubeheer.

Aangetroffen verontreinigingen

Bij de mate van verontreiniging wordt onderscheid in schone grond, licht verontreinigde grond en ernstig verontreinigde grond. Om de bodem schoon, 
licht verontreinigd of ernstig verontreinigd te noemen is voor ruim honderd stoffen vastgesteld hoeveel van die stof in een bodem mag zitten. Om de 
bodemkwaliteit te beoordelen, moet dus worden bekeken hoeveel van een verontreinigende stof er in de bodem zit. Dit gebeurt door monsters van de 
bodem te nemen en die in een laboratorium te laten onderzoeken.

Uitgevoerde (deel)saneringen

De saneringsvariant wordt vastgelegd op basis van het evaluatierapport. Voor de beschrijving van de saneringsvarianten wordt gebruik gemaakt van de 
landelijk vastgelegde systematiek.

Restverontreinigingen

Eventuele restverontreinigingen, die na sanering in de bodem achterblijven, worden geregistreerd.

Historische bedrijfsactiviteiten op deze locatie

De bodembedreigende (bedrijfs-)activiteiten op de betreffende locatie, die zijn of moeten worden onderzocht.

Meer informatie

Heeft u vragen over de geleverde bodeminformatie?

Mail dan uw vraag naar info@ofgv.nl.
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1 Inleiding
In opdracht van BJZ.nu heeft Dumea Milieu een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de 
locatie Zwartemeerweg 25 te Kraggenburg. De regionale ligging van de locatie is weergegeven in 
bijlage I. In onderhavig onderzoek is het verkennend bodemonderzoek uitgebreid met een asbest 
in grondonderzoek.

Aanleiding van het onderzoek is ten behoeve van de voorgenomen bestemmingswijziging.

Doel van het onderzoek is het door middel van een steekproef conform het soort 
bodemonderzoek, nagaan van de huidige kwaliteit van de grond op de locatie. Het onderzoek is 
niet bedoeld om de exacte aard en omvang van een eventuele verontreiniging aan te geven.

Het verkennend onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen:
- NEN 5725 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 

verkennend en nader onderzoek (NEN5725:2017);
- NEN 5740 Bodem - Landbodem - strategie voor het uitvoeren van verkennend 

bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond 
(NEN5740:2009+A1:2016);

- NEN 5707 Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem. (NEN 
5707+C2:2017)

- VKB Protocol 2001 “Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, 
nemen van grondmonsters en waterpassen"

- VKB Protocol 2002 “Het nemen van grondwatermonsters"
- VKB Protocol 2018 “Locatie inspectie en monsterneming van asbest in bodem"

Dumea Milieu is een handelsnaam van Terra Agribusiness. Het procescertificaat van Terra 
Agribusiness en het hierbij behorende keurmerk (BRL SIKB 2000) zijn van toepassing op de 
activiteiten inzake het milieukundig veldwerk, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, 
en de overdracht van de monsters aan een erkend laboratorium.

Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen, verklaart Terra Agribusiness op geen 
enkele wijze gelieerd te zijn aan de te onderzoeken projectlocatie, zowel in juridische, financiële of 
personele sfeer.

De opbouw van dit rapport wordt als volgt weergegeven:
- vooronderzoek naar historie en bodemgesteldheid;
- opstellen van een hypothese;
- opstellen van een onderzoeksstrategie;
- resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek;
- conclusies, aanbevelingen en samenvatting.

In geval van klachten kan de opdrachtgever zich wenden tot Dumea Milieu en zo nodig tot de 
certificerende-instelling (Normec).
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2 Vooronderzoek
Conform het onderzoeksprotocol NEN 5725 is ten behoeve van de onderzoeksstrategie op de 
locatie een vooronderzoek uitgevoerd. De onderstaande informatie is afkomstig uit:

Tabel 1 Bronnen vooronderzoek

www.ahn.nl 
www.bodemloket.nl 
www.topotijdreis.nl 
www.dinoloket.nl 
BAG viewer
Gemeente Noordoostpolder 
Bodematlas Provincie Flevoland 
Informatie Opdrachtgever 
Inspectie onderzoekslocatie

AHN (Algemeen Hoogtebestand Nederland)

Bodemloket van Nederland 
Historische kaarten 
Ondergrond gegevens van Nederland 
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)

Historische informatie van de locatie

Bodem gerelateerde informatie van de Provincie Overijssel

BJZ.nu

Visueel inspectie van de locatie

g

2.1 Locatie gegevens
Gegevens over de locatie zijn weergegeven in onderstaande tabel

Tabel 2 Locatiegegevens
Adres onderzoekslocatie Zwartemeerweg 25 te Kraggenburg
Kadastrale gemeente Noordoostpolder

Sectie C

Percelen 3111

Oppervlakte van de onderzoekslocatie s12000m2

Eigenaar/ gebruiker -

Korte beschrijving van de onderzoekslocatie De onderzoekslocatie bestaat uit een erf met opstallen

Bebouwing Op de onderzoekslocatie staan meerdere opstallen

Verharding De onderzoekslocatie is gedeeltelijk verhard met klinkers en 
beton

2.2 Algemene informatie locatie
De locatie bevindt zich aan de Zwartemeerweg 25 in Kraggenburg. De onderzoekslocatie bestaat 
uit een voormalig agrarisch bedrijf met een ligboxstal, wagenloods, woning en veldschuur. De 
initiatiefnemer is voornemens de bestemming te wijzigen.

De agrarische activiteiten zijn omstreeks 2003 gestopt. Vanaf toen is overgeschakeld naar zorg 
met dagbesteding. Vanaf 2015 is de locatie verder ontwikkeld tot een complex met woon- 
zorgvoorziening voor ouderen met geheugenproblemen. De huidige bestemming agrarisch en 
recreatie past niet meer binnen het huidige gebruik van de locatie.

Op dit moment bestaat de bestaande bebouwing uit het woongedeelte met 12 appartementen 
(voormalige veldschuur), werktuigenberging, paviljoen (voormalige ligboxenstal), kapschuur, 
parkeerplaats en privéwoning. Tevens is er een helofytenfilter aanwezig (geweest) ten 
noordoosten van de locatie (buiten onderhavige onderzoekslocatie).

Op historische kaarten is vanaf 1955 bebouwing op de locatie te zien. De ligboxstal is gebouwd in 
1979. De overige schuren zijn gebouwd tussen 1952 en 1970.

Uit historische tekeningen blijkt dat er een bovengrondse dieselolie tank van 1.000 L aanwezig is 
(geweest) op de locatie. Tevens heeft er in de schuur, welke nu fungeert als 
appartementencomplex, opslag van een kleine hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen 
plaatsgevonden. In 2005 is de schuur met asbesthoudende dakbedekking ten noordwesten van de 
locatie gesaneerd en zijn er asbestvrije golfplaten geplaatst.
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In 1965 is een vergunning aangevraagd en verleend voor de aanleg van een spoelplaats t.b.v. de 
veehouderij. Door de initiatiefnemer is aangegeven dat deze echter nooit gerealiseerd is.

Er is verder geen bodemrelevante informatie van de onderzoekslocatie bekend bij de 
geraadpleegde bronnen.

2.3 Directe omgeving locatie
De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Kraggenburg. De omgeving bestaat 
voornamelijk uit agrarische bedrijven, landbouwpercelen en woonhuizen. De directe omgeving 
wordt op historische kaarten aangeduid als "Hoeve Marant".

Er is geen bodemrelevante informatie van de directe omgeving van de onderzoekslocatie bekend 
welke mogelijk invloed heeft gehad op de bodemkwaliteit ter plaatse van onderzoekslocatie.

2.4 Eerder uitgevoerd (bodem)onderzoek
In november 2021 heeft Terra Agribusiness een historisch vooronderzoek uitgevoerd op de 
locatie Zwartemeerweg 25 te Kraggenburg. Projectnummer: 2021-308 d.d. 18-11-2021. 
Aanleiding voor dit onderzoek was de voorgenomen bestemmingswijziging. Uit het historisch 
onderzoek is één verdachte deellocatie naar voren gekomen. Verder wordt de gehele locatie als 
verdacht beschouwd in het kader van de NEN5740 en 5707. Er zijn geen druppelzones te 
definiëren op de onderzoekslocatie.

Op de locatie hebben twee bodemonderzoeken plaatsgevonden.
In december 2004 heeft FMA-Nillessen een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op 
onderhavige onderzoekslocatie. Rapportnummer: BO 24 329 d.d. 06-01-2005. Aanleiding voor dit 
onderzoek was de aanvraag van een bouwvergunning. Er is slechts een lichte verhoging minerale 
olie aangetroffen. Dit gaf geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader onderzoek.

In september 2009 heeft FMA-Nillessen een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op 
onderhavige onderzoekslocatie. Rapportnummer BO 2009 0129 d.d. 28-09-2009. Aanleiding 
voor dit onderzoek was de aanvraag van een bouwvergunning. In het grondwater is een sterke 
verontreiniging barium aangetroffen, echter wordt gesteld dat dit wordt veroorzaakt door 
natuurlijke verhoogde achtergrondwaarden. Er is geen aanleiding voor het laten uitvoeren van 
nader onderzoek.
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2.5 Regionale bodemopbouw en geohydrologie
De regionale geohydrologische bodemopbouw is weergegeven in onderstaande figuur.

Figuur 1 Geologisch opbouw landelijk model DGM v2.2

De boorlocatie bevindt zich circa 2 meter onder NAP. De regionale grondwaterstroming is 
noordwestelijk.

2.6 Vooronderzoek PFAS
PFAS komt op verschillende manieren in het grond- en grondwatersysteem in Nederland terecht. 
Bij lokaal gebruik en calamiteiten leidt dit tot het 'klassieke' bron-grondwaterpluim beeld.

Het meest verdacht voor PFAS in het milieu zijn die locaties waar PFAS worden geproduceerd. 
Ook brandweer-oefen-plaatsen waar met grote regelmaat brandblusschuim is toegepast, zijn 
verdacht. Er zijn echter ook vele andere toepassingen van PFAS die kunnen leiden tot een grond- 
of grondwaterverontreiniging.

In het handelingskader van het Expertisecentrum PFAS zijn alle bedrijfsactiviteiten en 
toepassingen beschreven waar PFAS wordt gebruikt en de kans dat daarbij PFAS in het milieu 
vrijkomt.

Uit historisch onderzoek van onderhavig onderzoekslocatie blijkt dat geen van de beschreven 
toepassingen uit het handelingskader plaats heeft gevonden op of nabij de onderzoekslocatie.

Op basis van de verkregen informatie kan gesteld worden dat de onderzoekslocatie als 
onverdacht gedefinieerd kan worden met betrekking tot PFAS in de bodem.
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2.7 Vooronderzoek 5707 Asbest
Uit de verkregen historische informatie blijkt dat vanaf circa 1955 bebouwing op de locatie 
aanwezig is. Het is mogelijk dat tijdens (ver)bouwwerkzaamheden asbest in de gebouwen 
verwerkt is.

De daken van de schuren bevatten of hebben (deels) asbesthoudende dakbedekking bevat. Er zijn 
geen druppelzones waar het lekwater van de asbesthoudende dakbedekking rechtstreeks in de 
onbeschermde bodem terechtkomt. De daken bevatten degelijke dakgoten met afvoerpijpen 
en/of er is verharding aanwezig onder de lekstroom.

Door het Garenlange) gebruik als agrarisch erf wordt de locatie als verdacht beschouwd met 
betrekking tot de aanwezigheid van asbest in de bodem.

2.8 Visuele inspectie bodemoppervlak op asbest
Op 8-2-2022 is de locatie visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest. De 
maaiveldinspectie is uitgevoerd conform de NEN 5707. Het maaiveld van de onderzoekslocatie is 
verdeeld in stroken van ongeveer 1m breed en is strook voor strook in 2 richtingen haaks op 
elkaar geïnspecteerd. In onderstaande tabel zijn de resultaten van de maaiveldinspectie beknopt 
weergegeven.

Tabel 3 Maaiveldinspectie NEN5707_________________________________________________
itsgebied Opmerking

Oppervlakte geïnspecteerde locatie <12000

Conditie toplaag Droog

Beperkingen van de inspectie Neerslag:geen, >25% vegetatie, >25% verharding

Weersomstandigheden Zicht: > 50m

Asbestverdacht materiaal op maaiveld aangetroffen? Nee

Opmerking De maaiveldinspectie werd beperkt door de vegetatie en
de verharding

Resultaat maaiveld inspectie
Ter plaatse van de onderzoekslocatie is geen asbestverdacht materiaal op het maaiveld 
aangetroffen.
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3 Onderzoeksprogramma

3.1 Hypothesestelling

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn voor de locatie één of meer hypotheses 
geformuleerd ten aanzien van grond en grondwaterverontreiniging.

Op basis van het historisch vooronderzoek blijkt dat de locatie een (voormalige) agrarische 
bedrijfslocatie betreft. Naar aanleiding van de bevindingen van het historisch vooronderzoek 
wordt de locatie als verdacht beschouwd en wordt als best passende strategie VED-HE 
gehanteerd.

De bovengrond van de onderzoekslocatie kan als verdacht worden beschouwd met betrekking tot 
de chemische parameters alsmede asbest. In het kader van de NEN5740 en NEN5707 dient de 
bovengrond onderzocht te worden conform onderzoeksstrategie VED-HE.
De ondergrond kan als onverdacht beschouwd worden.

De voormalige dieseltank wordt onderzocht conform de strategie VEP. De spoelplaats is nooit 
gerealiseerd. Desondanks zal de peilbuis worden geplaatst op de voorgenomen spoelplaats.

De volgende deellocaties en hypotheses worden aangehouden:

Tabel 4 Deellocaties en hypothese NEN5740___________________________________________
Locatie Hypothese Verdachte stoffen Opmerking
Gehele locatie Verdacht (VED-HE) Zware metalen, PAK
Vml dieseltank Verdacht (VEP) Minerale olie t BTEXN

Verkennend bodemonderzoek NEN 5707
Het asbest in grondonderzoek heeft tot doel het globaal vaststellen van het gemiddelde 
asbestgehalte van de deellocatie (ruimtelijke eenheid) en het vaststellen van de globale omvang 
van een eventueel aanwezige asbestverontreiniging.

Tabel 5 Deellocaties en hypothese NEN5707
Locatie Hypothese Verdachte stoffen Opmerking
Gehele locatie Verdacht (VED-HE) Asbest in grond -

3.2 Onderzoeksopzet
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 8 februari 2022 (plaatsing peilbuizen en monstername 
grond), en 16 februari 2022 (monstername grondwater). De positie van de boorlocaties zijn 
weergegeven in bijlage III.

Tabel 6 Onderzoeksopzet NEN5740
Locatie Ondiepe Diepe

boringen1 boringen2
Peilbuizen Analyses grond Analyses water

Gehele locatie 20 4 2 4x st. grond AS3000 2x st. grondwater AS3000
Vml dieseltank 2 - 1 1x Minerale olie 1x Min. Olie t BTEXN

1 Ondiepe boringen standaard tot 0,5 m-mv.
2 Diepe boringen tot de grondwaterstand met een minimum van 1,0 m-mv en een maximum van 2,0 m-mv.

Tabel 7 Onderzoeksopzet NEN5707
Locatie Proefgaten met diepe boring2 Analyses asbest in grond3
Gehele locatie 20 4 4

1 Ondiep proef ga t standaard 0,3m x 0,3m x 0,5m (xbxh).
2 Standaard proef gat van 0,3m x 0,3m x 0,5m (fxbxh) diep doorgeboord met edeimanboor 012cm.
3 Analyse conform NEN5898; aantal analyses asbest in materiaal op basis van zintuiglijke waarnemingen in het veld.
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3.3 Analysestrategie
Ten behoeve van het analytisch onderzoek zijn op het laboratorium mengmonsters samengesteld. 
In de onderstaande tabel is de samenstelling van de monsters verwerkt.

De aangetroffen situatie ten tijde van de uitvoering van de veldwerkzaamheden gaf geen 
aanleiding tot het aanpassen van de onderzoeksstrategie.

Tabel 8 Analyse onderzochte monsters NEN5740
Analyse monster Traject

(m-mv)
Deelmonsters Analyse

BM1 0,30 - 0,50 15 (0,30 - 0,50)
16 (0,30 - 0,50)
6 (0,30 - 0,50)
7 (0,30 - 0,50)

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb

BM2 0,30 - 0,50 11 (0,30 - 0,50)
12 (0,30 - 0,50)
13 (0,30 - 0,50)
14 (0,30 - 0,50)

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb

BM3 0,00 - 0,50 20 (0,00 - 0,50)
21 (0,00 - 0,50)
23 (0,00 - 0,50)
24 (0,00 - 0,50)

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb

BM4 0,00 - 0,50 25 (0,00 - 0,50)
27 (0,00 - 0,50)
29 (0,00 - 0,50)
9 (0,00 - 0,50)

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb

BM5 0,00 - 0,50 1 (0,00 - 0,50)
2 (0,00 - 0,50)
3 (0,00 - 0,50)

Minerale Olie GC (AS3000)

OM1 0,50 - 2,00 21 (0,50 - 1,00)
21 (1,00 - 1,50)
21 (1,50 - 2,00)
24 (0,50 - 1,00)
24 (1,00 - 1,50)
24 (1,50 - 2,00)
4 (0,50 - 1,00)
4 (1,00 - 1,50)
4 (1,50 - 2,00)

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb

OM2 0,50 - 2,00 13 (0,50 - 1,00)
13 (1,00 - 1,50)
13 (1,50 - 2,00)
5 (0,50 - 1,00)
5 (1,00 - 1,50)
5 (1,50 - 2,00)
8 (0,50 - 1,00)
8 (1,00 - 1,50)
8 (1,50 - 2,00)

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb

Analyse
monster

Traject
(m-mv)

Analyse

Pb1wm1 2,00 - 3,00 Tankstation-pakket (BTEXN + Olie) (AS3000)
Pb4wm1 1,70 - 2,70 NEN 5740gw standaardpakket (AS3000)
Pb5wm1 1,60 - 2,60 NEN 5740gw standaardpakket (AS3000)

Alle monsters ten behoeve van de NEN 5740 zijn geanalyseerd door AL-West Agrolab BV. Alle analyses zíjn AS3000 erkende verrichtingen.

Motivatie analysestrategie
Conform de NEN5740 strategie VED-HE-NL, dienen er 4 grondmonsters in de verdachte laag 
geanalyseerd te worden. Op basis van het historische gebruik van de locatie is de bovengrond de 
meest verdachte laag.
Op basis van zintuiglijke waarnemingen en het beoogde gebruik van de onderzoekslocatie is 
besloten om 4 mengmonsters van de bovengrond (BM1, BM2, BM3 en BM4) en 2 mengmonsters 
van de ondergrond (OM1 en OM2) te analyseren.

2021-342 25-2-2022 Pagina 10 van 22



Verkennend bodemonderzoek
Zwartemeerweg 25 te Kraggenburg

Tabel 9 Analyse onderzochte monsters NEN5707
Analyse Traject Deelmonster Analyse
monster (m-mv)
MM1 0,30 - 0,50 15 (0,30 - 0,50)

16 (0,30 - 0,50)
6 (0,30 - 0,50)
7 (0,30 - 0,50)

Asbest NEN5898 (10 kg)

MM2 0,30 - 0,50 11 (0,30 - 0,50)
12 (0,30 - 0,50)
13 (0,30 - 0,50)
14 (0,30 - 0,50)

Asbest NEN5898 (10 kg)

MM3 0,00 - 0,50 20 (0,00 - 0,50)
21 (0,00 - 0,50)
23 (0,00 - 0,50)
24 (0,00 - 0,50)

Asbest NEN5898 (10 kg)

MM4 0,00 - 0,50 25 (0,00 - 0,50)
27 (0,00 - 0,50)
29 (0,00 - 0,50)
9 (0,00 - 0,50)

Asbest NEN5898 (10 kg)

Alle monsters ten behoeve van de NEN 5707 zijn geanalyseerd door ACMAA Laboratorium te Deurningen.

Gezien de zintuiglijke waarnemingen kan gesteld worden dat de homogeniteit van de 
verschillende inspectiegaten voldoende aanwezig is.
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4 Onderzoeksresultaten

4.1 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen
In bijlage V zijn de visuele waarnemingen in de vorm van boorprofielen weergegeven. 

Veldwaarnemingen
De bovengrond bestaat uit matig zandig klei, soms zwak grindig en zwak tot matig kleiig zand. De 
ondergrond bestaat uit matig tot sterk zandig klei. De diepere ondergrond bestaat uit sterk 
veenhoudend zand.

In de onderstaande tabel zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden weergegeven: 

Tabel 10Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden

1

2
3
4
5
6

7

8

11

12

13

14

15

16

25
26

Diepte boring
imimH

Traject 
(m -mv)

Grondsoort

3,00 0,00 - 0,50 Klei geen olie-water reactie
2,50 - 3,00 Zand sterk veenhoudend

0,50 0,00 - 0,50 Klei geen olie-water reactie
0,50 0,00 - 0,50 Klei geen olie-water reactie
2,70 2,50 - 2,70 Zand sterk veenhoudend
2,60 2,50 - 2,60 Zand sterk veenhoudend
0,50 0,08 - 0,30 Zand opvulzand

0,30 - 0,50 Zand sporen puin
0,50 0,08 - 0,30 Zand opvulzand

0,30 - 0,50 Zand sporen puin
2,00 0,08 - 0,30 Zand opvulzand

0,30 - 0,50 Zand sporen puin
0,50 0,08 - 0,30 Zand opvulzand

0,30 - 0,50 Zand sporen puin
0,50 0,08 - 0,30 Zand opvulzand

0,30 - 0,50 Zand sporen puin
2,00 0,12 - 0,30 Zand opvulzand

0,30 - 0,50 Zand sporen puin
0,50 0,12 - 0,30 Zand opvulzand

0,30 - 0,50 Zand sporen puin
0,50 0,12 - 0,30 Zand opvulzand

0,30 - 0,50 Zand sporen puin
0,50 0,12 - 0,30 Zand opvulzand

0,30 - 0,50 Zand sporen puin
0,50 0,00 - 0,50 Klei zwak wortelhoudend
0,25 0,08 - 0,25 Zand opvulzand, gestaakt op kelder

Er is geen asbestverdacht materiaal aan het oppervlak, in de inspectiegaten en boringen 
aangetroffen.

De mengmonsters BM1 en MM1 zijn samengesteld uit de individuele grondmonsters met sporen 
puin van de bovengrond centraal gelegen op de onderzoekslocatie.
De mengmonsters BM2 en MM2 zijn samengesteld uit de individuele grondmonsters met sporen 
puin van de bovengrond ter plaatse van de parkeerplaats ten noordwesten van de 
onderzoekslocatie.
De mengmonsters BM3 en MM3 zijn samengesteld uit de individuele grondmonsters van de 
bovengrond ter plaatse van de weide aan de zuidzijde van de onderzoekslocatie.
De mengmonsters BM4 en MM4 zijn samengesteld uit de individuele grondmonsters van de 
bovengrond ter plaatste van de weide aan de noordoostzijde van de onderzoekslocatie.
Het mengmonster BM5 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de bovengrond ter 
plaatste van de voormalige bovengrondse dieselolietank.

Het mengmonster OM1 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de ondergrond ten 
zuiden van de locatie.
Het mengmonster OM2 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de ondergrond ten 
noorden van de locatie.
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Grondwater
De filterbuis wordt minimaal een halve meter beneden de grondwaterspiegel geplaatst, waarna de 
dichte buis tot iets boven maaiveld wordt gemonteerd en afgedicht met bentoniet om instroom 
van oppervlaktewater te voorkomen.
In onderstaande tabel zijn de gegevens betreffende de grondwaterbemonstering opgenomen:

Tabel 11 Metingen grondwater
Peilbuis Filterdiepte 

(m -mv)
Grondwaterstand 
(m -mv)

pH
(-)

EC
(uS/cm)

Troebelheid
(NTU)

Pb1wm1 2,00 - 3,00 1,45 7,3 1235 22,4
Pb4wm1 1,70 - 2,70 1,00 7,5 1000 38,6
Pb5wm1 1,60 - 2,60 0,50 7,5 1161 78,5

Geen van de gemeten waarden wijkt duidelijk af van de waarde, welke gezien de natuurlijke omstandigheden verwacht kan worden.

4.2 Analyseresultaten
De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven in bijlage V. Alle monsters ten behoeve 
van de NEN 5740 zijn geanalyseerd door AL-West Agrolab. Deze analyses zijn allen AS3000 
erkende verrichtingen.
Alle monsters ten behoeve van de NEN 5707 zijn geanalyseerd door ACMAA Laboratorium te 
Deurningen.

Tabel 12 Toetsingskader Wbb
Concentratie Betekenis
í AW-waarde (of < detectielimiet) * Niet verontreinigd
> AW-waarde í T-waarde Licht verontreinigd
> T-waarde í I-waarde Matig verontreinigd

> I-waarde Sterk verontreinigd

ig
Geen aanvullend onderzoek nodig 
Geen aanvullend onderzoek nodig 
Mogelijk nader bodemonderzoek 
noodzakelijk
Nader bodemonderzoek noodzakelijk; 
mogelijk sprake van ernstige 
bodemverontreiniging

Q!ļe

* Voor grondwater geldt de streefwaarde
Toelichting: De AW-waarden zijn achtergrondwaarden en zijn referentiewaarden voor een multifunctionele bodem.

De halve som van de AW- en I-waarden ((AW+0/2 = T-waarde) is een toetsingswaarde waarboven er een vermoeden 
is van ernstige bodemverontreiniging. Door middel van aanvullend onderzoek moet dit vermoeden worden getoetst. 
De I-waarden zijn de 'interventiewaarden'. Als de I-waarde voor een stof wordt overschreden in meer dan 25 m3 
grond of in meer dan 100 m3 grondwater (bodemvolume), dan wordt gesproken van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging.
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Tabel 13 Analyseresultaten NEN5740
Monster Traject (m-mv) Samenstelling Verhogingen
BM1 0,30 - 0,50 15 (0,30 - 0,50)

16 (0,30 - 0,50)
6 (0,30 - 0,50)
7 (0,30 - 0,50)

Hg*, Minerale olie*

BM2 0,30 - 0,50 11 (0,30 - 0,50)
12 (0,30 - 0,50)
13 (0,30 - 0,50)
14 (0,30 - 0,50)

Minerale olie*

BM3 0,00 - 0,50 20 (0,00 - 0,50)
21 (0,00 - 0,50)
23 (0,00 - 0,50)
24 (0,00 - 0,50)

PAK 10 VROM*

BM4 0,00 - 0,50 25 (0,00 - 0,50)
27 (0,00 - 0,50)
29 (0,00 - 0,50)
9 (0,00 - 0,50)

BM5 0,00 - 0,50 1 (0,00 - 0,50)
2 (0,00 - 0,50)
3 (0,00 - 0,50)

Minerale olie*

OM1 0,50 - 2,00 21 (0,50 - 1,00)
21 (1,00 - 1,50)
21 (1,50 - 2,00)
24 (0,50 - 1,00)
24 (1,00 - 1,50)
24 (1,50 - 2,00)
4 (0,50 - 1,00)
4 (1,00 - 1,50)
4 (1,50 - 2,00)

OM2 0,50 - 2,00 13 (0,50 - 1,00)
13 (1,00 - 1,50)
13 (1,50 - 2,00)
5 (0,50 - 1,00)
5 (1,00 - 1,50)
5 (1,50 - 2,00)
8 (0,50 - 1,00)
8 (1,00 - 1,50)
8 (1,50 - 2,00)

Pb1wm1 2,00 - 3,00 Pb1 -
Pb4wm1 1,70 - 2,70 Pb4 Xylenen (som)*, Ba*
Pb5wm1 1,60 - 2,60 Pb5 Cu*

* verhoging groter dan streefwaarde 
** verhoging groter dan tussenwaarde 
*** verhoging groter dan interventiewaarde

Tabel 14 Analyseresultaten NEN5707
Monster Traject (m-mv) Samenstelling Matrix Resultaat
MM1 0,30 - 0,50 15 (0,30 - 0,50)

16 (0,30 - 0,50)
6 (0,30 - 0,50)
7 (0,30 - 0,50)

Asbest in grond Bevat geen asbest

MM2 0,30 - 0,50 11 (0,30 - 0,50)
12 (0,30 - 0,50)
13 (0,30 - 0,50)
14 (0,30 - 0,50)

Asbest in grond Bevat geen asbest

MM3 0,00 - 0,50 20 (0,00 - 0,50)
21 (0,00 - 0,50)
23 (0,00 - 0,50)
24 (0,00 - 0,50)

Asbest in grond Bevat geen asbest

MM4 0,00 - 0,50 25 (0,00 - 0,50)
27 (0,00 - 0,50)
29 (0,00 - 0,50)
9 (0,00 - 0,50)

Asbest in grond Bevat geen asbest

Het resultaat in bovenstaand tabel is het gewogen asbestgeha/te berekend door het gehalte aan serpentijn asbest te vermeerderen met 10 
maal het gehalte aan amfíbool asbest.
* Van de zeeffractìe sQ,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat asbestverdachte vezels.
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4.3 Toetsing van de hypothese
Onderdeel Deellocatie Gestelde hypothese Hypothese verworpen of aangenomen
NEN5740 Gehele locatie Verdacht Grotendeels verworpen
NEN5740 Vml dieseltank Verdacht Grotendeels verworpen
NEN5707 Gehele locatie Verdacht Verworpen

4.4 Toetsing aan de noodzaak tot vervolgonderzoek

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740

Gehele locatie
Er zijn geen concentraties in de grond en het grondwater boven de tussenwaarde aangetroffen, dit 
houdt in dat er geen aanleiding bestaat voor het laten uitvoeren van een nader onderzoek.

Vml diese/tank
Er zijn geen concentraties in de grond en het grondwater boven de tussenwaarde aangetroffen, dit 
houdt in dat er geen aanleiding bestaat voor het laten uitvoeren van een nader onderzoek.

Verkennend bodemonderzoek NEN5707

Gehele locatie
Ter plaatse van het erf zijn meerdere inspectiegaten gegraven, bemonsterd en geanalyseerd op de 
aanwezigheid van asbest. In de mengmonsters is analytisch geen asbest aangetoond. Nader 
onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.
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5 Samenvatting en conclusie
Op een locatie gelegen aan de Zwartemeerweg 25 in Kraggenburg, kadastraal bekend gemeente: 
Noordoostpolder, Sectie: C, nummer(s): 3111 is op 8 februari 2022 een verkennend 
bodemonderzoek conform NEN5740 en 5707 uitgevoerd.

De locatie bevindt zich aan de Zwartemeerweg 25 in Kraggenburg. De onderzoekslocatie bestaat 
uit een voormalig agrarisch bedrijf met een ligboxstal, wagenloods, woning en veldschuur. De 
initiatiefnemer is voornemens de bestemming te wijzigen.

Verkennend bodemonderzoek NEN5740
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn boringen en inspectiegaten uitgevoerd ten behoeve van 
een bodemonderzoek conform de NEN5740 en NEN5707.

Gehele locatie
In het bovengrondmengmonster BM1 zijn lichte verhogingen kwik en minerale olie aangetroffen. 
In het bovengrondmengmonster BM2 is een lichte verhoging minerale olie aangetroffen. In het 
bovengrondmengmonster BM3 is een lichte verhoging PAK 10 VROM aangetroffen. In het 
bovengrondmengmonster BM4 zijn geen verhogingen aangetroffen.

In de ondergrondmengmonsters OM1 en OM2 zijn geen verhogingen aangetroffen.
In het grondwatermonster Pb4wm1 zijn lichte verhogingen xylenen (som) en barium 
aangetroffen. In het grondwatermonster Pb5wm1 is een lichte verhoging koper aangetroffen.

Vml diese/tank
In het bovengrondmengmonster BM5 is een lichte verhoging minerale olie aangetroffen. In het 
grondwatermonster Pb1wm1 zijn geen olie gerelateerde verhogingen aangetroffen.

Verkennend bodemonderzoek NEN5707 "asbest in bodem"
Tijdens de maaiveld- inspectie zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie geen asbestverdachte 
materialen op het maaiveld aangetroffen.

Gehele locatie
Ter plaatse van de locatie zijn meerdere inspectiegaten gegraven, bemonsterd en geanalyseerd op 
de aanwezigheid van asbest.

In de mengmonsters is analytisch geen asbest aangetroffen.

Algemeen
Op basis van onderhavig onderzoek wordt een nader bodemonderzoek voor deze locatie niet 
noodzakelijk geacht.
De onderzoekslocatie wordt vanuit milieuhygiënisch oogpunt geschikt geacht voor het beoogde 
gebruik.

Als grond van de locatie vrijkomt, moet er rekening mee worden gehouden dat deze niet zonder 
meer elders toepasbaar is. Op hergebruik van grond is het “Besluit bodemkwaliteit" van 
toepassing. De toepassing van grond elders moet worden gemeld via het 'meldpunt 
bodemkwaliteit'.
Naast het “Besluit bodemkwaliteit" dient opgemerkt te worden dat in het kader van de “Tijdelijk 
handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie" ook onderzoek 
naar PFAS noodzakelijk is.

Hoewel het verrichte veld- en laboratoriumonderzoek volgens de geldende normen zijn 
uitgevoerd, dienen de onderzoeksresultaten met enige voorzichtigheid te worden gehanteerd. 
Door de bodem steekproefsgewijs te onderzoeken is ernaar gestreefd om een representatief 
beeld te krijgen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en het grondwater. Het is echter 
nooit uít te sluiten dat er lokaal afwijkingen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het 
grondwater voorkomen.
Het uitge voerde onderzoek is verkennend en betreft een momentopname.
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BIJLAGE I
Situering van de locatie



Omgevingskaart

Kadoeierbos

Kadoetũrvetd

Da OevBľļ

Gemeente

Lichtwaï

Kraî;gBnhotìve'

Kamperdìep

Zwarte H
PI 53

BEBOUWING
a bebouwd gebied 
b gebouwen 
c hoogbouw 
d kas

WEGEN
autosnelweg
hoofdweg met gescheiden rijbanen 
hoofdweg
regionale weg met gescheiden rijbanen 
regionale weg
lokale weg met gescheiden rijbanen 
lokale weg
weg met losse of slechte verharding
onverharde weg
straat/overige weg
voetgangersgebied
fietspad
pad, voetpad
weg in aanleg

viaduct

aquaduct 
tunnel 
vaste brug 

beweegbare brug 
brug op pijlers

\Zb

c ? ? í 1 ? ? ř??ī?īd
e00o0o

g h
t y ir 1 JY Y

k 1
m

0 î T P

SPOORWEGEN
spoorweg: enkelspoor 
spoorweg: meersporig

a station b spoorweg in tunnel 
tramweg

a sneltram b sneltramhalte 
a metro bovengronds 
b metrostation
HYDROGRAFIE
waterloop: smaller dan 3 m 
waterloop: 3-6 m breed 
waterloop: breder dan 6 m 
a schutsluis b stuwen 
c koedam
a duiker b grondduiker 
c afsluitbare duiker

BODEMGEBRUIK
a grasland met sloten 
b akkerland met greppels 
c boomgaard 
d fruitkwekerij 
e boomkwekerij
f grasland met populierenopstand 
g loofbos 
h naaldbos 
i gemengd bos 
j griend 
k heide 
l zand
m drasland, moeras 
n rietland
o dodenakker, begraafplaats 
p overig bodemgebruik

a 4- b #

c t d0

e # f iķ

a ľ b Tc ľdT 

a Îb Tc í d If 

a-XbŴcĩdf

b r cT

a JW. b ^ c *

a Á b (D c El
pl , Gp 

a * b * c *

OVERIGE SYMBOLEN
a religieus gebouw 
b toren, hoge koepel 
c religieus gebouw met toren 
d markant object 
e watertoren 
f vuurtoren 
a gemeentehuis 
b postkantoor 
c politiebureau 
d wegwijzer 
a kapel 
b kruis 
c vlampijp 
d telescoop 
a windmolen 
b waterradmolen 
c windmotor 
d windturbine 
a oliepompinstallatie 
b seinmast 
c zendmast 
a hunebed 
b monument 
c gemaal 
a kampeerterrein 
b sportcomplex 
c ziekenhuis
a paal b grenspunt c boom
schietbaan
afrastering
hoogspanningsleiding met mast 
muur
geluidswering



BIJLAGE II
Situering van de locatie



Kadastrale kaart Uw referentie: 308

Deze kaart is noordgericht 

12345 Perceelnummer
25 Huisnummer

--------------- Vastgestelde kadastrale grens
--------------- Voorlopige kadastrale grens

--------------- Administratieve kadastrale grens

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

---------------------- Bebouwing

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 3 november 2021 
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Noordoostpolder
C
3111

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele 
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.



BIJLAGE III
Overzichtstekening boorpunten



Ligging vml 
dieselolietank

Ligging vml 
spuitplaats

Dumea Milieu
Bornsestraat 24 
7597 NE Saasveld 
Tel: 0541-200100

www.dumea-milieu.nl
info@dumea-am.nl

Peilbuis
Boring tot 0.5 m -mv 

-0- Boring tot 2.0 m -mv 

M Boorgat 0.3x0.3x0.5 
D Boring tot 2.0 m -mv (edelmanboor 0 12cm)

0 5 10 15 20 25 meter

Afdrukformaat: A3

5019 Perceelsnummers
-----  Kadastrale grens
------ Bestaande bebouwing

22 Huisnummer 

-----Onderzoekslocatie

Project nr.: 2021-342 
Datum: februari 2022
Schaal: 1:500

Kad. gem.: Noordoostpolder 
Sectie: C
Perceel: 3111
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Boorstaten



Pagina 1 - 8

Datum: 8-2-2022 Datum: 8-2-2022
GWS: 150

Boring: 1

TI'
II
II
II
II

III

0
0 bosschage

1-1

-50

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, licht grijsbruin, Edelmanboor

1-2

-100

Klei, matig zandig, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

1-3

Klei, zwak zandig, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-150

Klei, sterk zandig, Edelmanboor

1-4

-200

Klei, zwak zandig, donker 
zwartbruin, Edelmanboor

-250

Zand, matig fijn, sterk veenhoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-300

Boring: 2
0

50

2-1

0 bosschage

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, licht grijsbruin, Edelmanboor

-50

Datum: 8-2-2022 Datum: 8-2-2022
GWS: 110

Boring: 3
0

50

0 bosschage

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, licht grijsbruin, Edelmanboor

-50

F

Ul

Boring: 4
0 gras

Klei, matig zandig, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

Klei, sterk zandig, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-100

Klei, zwak zandig, beigegrijs, 
Edelmanboor

-150

Klei, sterk zandig, Edelmanboor

-200

Klei, zwak zandig, donker 
zwartbruin, Edelmanboor

-250

Zand, matig fijn, sterk veenhoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

Projectcode: 2021-342
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Datum: 8-2-2022 Datum: 8-2-2022
GWS: 60

F

Ui

Boring: 5
ũ~y. 0 gras

Klei, matig zandig, licht grijsbruin,

5-1

-50

Edelmanboor

Klei, sterk zandig, licht grijsbruin,

5-2

-100

Edelmanboor

Klei, matig zandig, beigegrijs,

5-3

-150

Edelmanboor

Klei, matig zandig, licht beigebruin,

5-4
Edelmanboor

-200

Klei, zwak zandig, donker 
zwartbruin, Edelmanboor

-260
250

Zand, matig fijn, sterk veenhoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

Boring: 6

6-1 - 
mui6-* -

0
-80

30

50

klinker

Schep

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, licht 
beigegrijs, Schep, Opvulzand

Zand, sterk kleiïg, sporen puin, 
neutraal cremegrijs, Schep

Datum: 8-2-2022 Datum: 8-2-2022

Boring: 7

7-1 I 

ū78’1 -

0

50

klinker

Schep

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, licht 
beigegrijs, Schep, Opvulzand

Zand, sterk kleiïg, sporen puin, 
neutraal cremegrijs, Schep

Boring: 8
0 klinker

Projectcode: 2021-342
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Datum: 8-2-2022 Datum: 8-2-2022

Boring: 9
0

50

0 gras

Klei, matig zandig, neutraal 
grijsbruin, Schep

-50

Boring: 10
0

50

10-1

0 gras

Klei, matig zandig, neutraal 
grijsbruin, Schep

-50

Datum: 8-2-2022

Boring: 11

iū
»

11a-1 -

Schep

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, licht 
beigegrijs, Schep, Opvulzand

Zand, sterk kleiïg, sporen puin, 
neutraal cremegrijs, Schep

Datum: 8-2-2022

Boring: 12

JU-* - 
İū-a;

Schep

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, licht 
beigegrijs, Schep, Opvulzand

Zand, sterk kleiïg, sporen puin, 
neutraal cremegrijs, Schep

klinker klinkeru
-80 0

50 5 0

Projectcode: 2021-342
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Datum: 8-2-2022 Datum: 8-2-2022

Boring:
0

13
0
-12

13-1 -30 

13a-1

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, licht 
\ beigegrijs, Schep, Opvulzand

-50
Zand, sterk kleiïg, sporen puin,

\ neutraal cremegrijs, Schep_________

Klei, matig zandig, bruingrijs, 
Edelmanboor

-100

Klei, sterk zandig, donker 
blauwgrijs, Edelmanboor

Klei, sterk zandig, donker 
blauwgrijs, Edelmanboor

Boring:
0-

14

1Ū14-1

Üū1^
Zand, matig fijn, zwak kleiïg, licht 
beigegrijs, Schep, Opvulzand

Zand, sterk kleiïg, sporen puin, 
neutraal cremegrijs, Schep

Datum: 8-2-2022 Datum: 8-2-2022

Boring: 15

neutraal cremegrijs, Schep

Boring: 16
------------------------------------------------------------------------- 0n
-12 Schep -

v.v.v.v.v.v^ 1 |15-1 -30 Zand, matig fijn, zwak kleiïg, licht - ................................V
İ \ beigegrijs, Schep, Opvulzand -

-------v Zand, sterk kleiie. sporen puin, 50

Schep

16a-1 ,

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, licht 
beigegrijs, Schep, Opvulzand

Zand, sterk kleiïg, sporen puin, 
neutraal cremegrijs, Schep

beton beton

Schep Schep

50

13-3

150

13-5

200

beton beton
0

16-1

50

Projectcode: 2021-342
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Datum: 8-2-2022 Datum: 8-2-2022

Boring: 17 Boring: 18
0 gras o 0 gras

Klei, matig zandig, neutraal - Klei, matig zandig, zwak grindig,
17 ^ grijsbruin, Schep -im ^ neutraal grijsbruin, Schep

-50 ^ - -50

0

Datum: 8-2-2022 Datum: 8-2-2022

Boring: 19
-Y//////A cmk 0

0
19-1

50

0 gras

Klei, matig zandig, zwak grindig, 
neutraal grijsbruin, Schep

-50

Boring: 20
0

50

0 gras

Klei, matig zandig, zwak grindig, 
neutraal grijsbruin, Schep

-50

Projectcode: 2021-342
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Datum: 8-2-2022 Datum: 8-2-2022

Boring: 21 Boring: 22
0

50

100

150

200

0 gras o 0 gras

Klei, matig zandig, zwak grindig, - Klei, matig zandig, zwak grindig,
^ neutraal grijsbruin, Schep -im ^ neutraal grijsbruin, Schep

-50 - -50

Klei, matig zandig, beigebruin, 
Edelmanboor

21-2

-100

Klei, zwak zandig, licht beigebruin, 
Edelmanboor

-150

Klei, sterk zandig, cremebruin, 
^ Edelmanboor

-200

Datum: 8-2-2022 Datum: 8-2-2022

Boring: 23
ū-7

50

0 gras

Klei, matig zandig, zwak grindig, 
neutraal grijsbruin, Schep

-50

Boring: 24
0 gras

Klei, matig zandig, zwak grindig, 
neutraal grijsbruin, Schep

Klei, uiterst zandig, beigebruin, 
Edelmanboor

-100

Klei, zwak zandig, licht beigebruin, 
Edelmanboor

-150

Klei, sterk zandig, cremebruin, 
Edelmanboor

-200

Projectcode: 2021-342
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Datum: 8-2-2022 Datum: 8-2-2022

Boring: 25
0

0

25a-1

-50

gras

Klei, matig zandig, zwak grindig, 
zwak wortelhoudend, neutraal 
grijsbruin, Schep

Boring: 26
0

□26-l

0
-8"

klinker

Schep

Zand, matig fijn, licht beigegrijs, 
Schep, Opvulzand, gestaakt op kelder

Datum: 8-2-2022 Datum: 8-2-2022

Boring: 27
-Y//////A cmk 0

0
50

0 gras

Klei, matig zandig, zwak grindig, 
neutraal grijsbruin, Schep

-50

Boring: 28
0

50

28-1

0 gras

Klei, matig zandig, zwak grindig, 
neutraal grijsbruin, Schep

-50

Projectcode: 2021-342
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Datum: 8-2-2022

Boring: 29
0^

50

gras

Klei, matig zandig, zwak grindig, 
neutraal grijsbruin, Schep

Projectcode: 2021-342



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

] matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

H matig grindig

geur

-O geen geur 

-0- zwakke geur 

0 matige geur 

-C sterke geur 

-0- uiterste geur

olie

O geen olie-water reactie 

fĵ zwakke olie-water reactie 

s- matige olie-water reactie 

fi sterke olie-water reactie 

-H- uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

[5Į M0 

J M00 

^ :-1000 

0 :-10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

0 volumering

overig

A bijzonder bestanddeel 

4 Gemiddeld hoogste grondwaterstand 

T grondwaterstand 

^ Gemiddeld laagste grondwaterstand

Veen, sterk zandig sterk grindig
water
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Ū-AGROLAB
Your labs. Your service.

OO
-Q
E

03
E■a
a3

ro
E
CL)
CD

ÑCD
03aj
E
03
03
Q.
a) ~o
CL)

-Q

O
03
03

■a
a3aj
CL)

03
CL)
CD
aj

CL)
03

h-'

O
CM

h-

Dumea AM 
Joost Stevelink 
Bornsestraat 24 
7597 NE SAASVELD

Datum
Relatienr
Opdrachtnr.

15.02.2022
35008640
1125653

ANALYSERAPPORT
Opdracht 1125653 Bodem I Eluaat

Opdrachtgever 35008640 Dumea AM
Uw referentie 2021-342 BJZ Zwartemeerweg 25 Kraggenburg
Opdrachtacceptatie 08.02.22

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

o Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.
ö

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
O) Klantenservice.
O>
ļjj Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.03
t503

Met vriendelijke groet,
03

Klantenservice
03
CD

CD
03
03
E
03

S. Blad 1 van 6
Kamer van Koophandel Directeur 
Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer
NL 811132559 B01
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ū-AGROLAB
Your labs. Your service.

Opdracht 1125653 Bodem I Eluaat

Monsternr. Monstername Monster beschrijving
144215 08.02.2022 BM1
144216 08.02.2022 BM2
144217 08.02.2022 BM3
144218 08.02.2022 BM4
144219 08.02.2022 BM5

Eenheid

Algemene monstervoorbehandeling

144215
BM1

144216
BM2

144217
BM3

144218
BM4

144219
BM5

S Voorbehandeling conform AS3000 ++ + + + + + + + +
S Droge stof 07o 86,8 87-2 78-7 81-4 78,8
Fracties (sedigraaf)
S Fractie < 2 pm 07o Ds 5-9 6-5 9-5 9-4 -
Klassiek Chemische Analyses
S Organische stof 07o Ds 1,6 1-5 3-3 2-3 ~
Voorbehandeling metalen analyse
S Koningswater ontsluiting + + + + + + + + --
Metalen (AS3000)
S Barium (Ba) mg/kg Ds 22 34 39 31 --
S Cadmium (Cd) mg/kg Ds ^,20 <0,20 0,31 ^,20 --
S Kobalt (Co) mg/kg Ds 3-2 3-5 5-4 5-5 --
S Koper (Cu) mg/kg Ds 7-1 5-3 12 11 -
S Kwik (Hg) mg/kg Ds 0,12 ^,05 0,11 0,09 -
S Lood (Pb) mg/kg Ds 14 <10 24 17 -
S Molybdeen (Mo) mg/kg Ds ^5 ^5 ^ 5 ^5 -
S Nikkel (AS3000) mg/kg Ds 7-0 7-0 13 13 --
S Zink (Zn) mg/kg Ds 59 33 82 73 --
PAK (AS3000)
S Anthraceen mg/kg Ds ^,050 <0,050 0,41-4 <0,050 --
S Benzo(a)anthraceen mg/kg Ds ^,050 0,060 0,27 <0,050 --
S Benzo-(a)-Pyreen mg/kg Ds ^,050 0,097 0,27 ^,050 -
S Benzo(ghi)peryleen mg/kg Ds ^,050 <0,050 0,1- ^,050 -
S Benzo(k)fluorantheen mg/kg Ds ^,050 <0,050 0,12 ^,050 ~
S Chryseen mg/kg Ds ^,050 0,076 0,32 ^,050 -
S Fenanthreen mg/kg Ds ^,050 0,079 1,- ^,050 --
S Fluorantheen mg/kg Ds 0,065 0,17 0,83 ^,050 --
S Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg Ds ^,050 ^,050 0,17 ^,050 --
S Naftaleen mg/kg Ds ^,050 ^,050 0,65 ^,050 --
S Som PAK (VROM) (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,38 # 0,66 # 4,3 0,35 # -
Minerale olie (AS3000IAS3200)
S Koolwaterstoffractie C10-C40 mg/kg Ds 100 48 52 C35 100

Koolwaterstoffractie C10-C12 mg/kg Ds ^3 * ^3 * ^3 * ^3 * ^3
Koolwaterstoffractie C12-C16 mg/kg Ds ^3 * ^3 * O * ^3 * ^3 *

Kamer van Koophandel 
Nr. 08110898 
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder 
Dr. Paul Wimmer

Blad 2 van 6
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ū-AGROLAB
Your labs. Your service.

Opdracht 1125653 Bodem I Eluaat

Monsternr. Monstername Monster beschrijving
144220 08.02.2022 OM1
144221 08.02.2022 OM2

Eenheid 144220 144221
OM1 OM2

Algemene monstervoorbehandeling
S Voorbehandeling conform AS3000 + + ++
S Droge stof 07o 75,0 73-1
Fracties (sedigraaf)
S Fractie < 2 pm 07o Ds 21 5-5
Klassiek Chemische Analyses
S Organische stof 07o Ds 1,5 2,6
Voorbehandeling metalen analyse
S Koningswater ontsluiting + + + +
Metalen (AS3000)
S Barium (Ba) mg/kg Ds 37 33
S Cadmium (Cd) mg/kg Ds ^,20 ^,20
S Kobalt (Co) mg/kg Ds 6,(3 5,8
S Koper (Cu) mg/kg Ds 11 7^
S Kwik (Hg) mg/kg Ds 0,07 ^,05
S Lood (Pb) mg/kg Ds 19 13
S Molybdeen (Mo) mg/kg Ds ^,5 ^,5
S Nikkel (AS3000) mg/kg Ds 17 15
S Zink (Zn) mg/kg Ds 59 41
PAK (AS3000)
S Anthraceen mg/kg Ds ^,050 ^,050
S Benzo(a)anthraceen mg/kg Ds 0,080 ^,050
S Benzo-(a)-Pyreen mg/kg Ds 0,077 ^,050
S Benzo(ghi)peryleen mg/kg Ds ^,050 ^,050
S Benzo(k)fluorantheen mg/kg Ds ^,050 ^,050
S Chryseen mg/kg Ds 0,081 ^,050
S Fenanthreen mg/kg Ds ^,050 ^,050
S Fluorantheen mg/kg Ds 0,11 ^,050
S Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg Ds ^,050 ^,050
S Naftaleen mg/kg Ds ^,050 ^,050
S Som PAK (VROM) (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,56 * 0,35 *
Minerale olie (AS3000IAS3200)
S Koolwaterstoffractie C10-C40 mg/kg Ds ^5 055

Koolwaterstoffractie C10-C12 mg/kg Ds d * d *
Koolwaterstoffractie C12-C16 mg/kg Ds d * d *
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Opdracht 1125653 Bodem I Eluaat

Minerale olie (AS3000IAS3200)

Eenheid 144215
BM1

144216
BM2

144217
BM3

144218
BM4

144219
BM5

Koolwaterstoffractie C16-C20 mg/kg Ds 5 c4 c4 c4 22
Koolwaterstoffractie C20-C24 mg/kg Ds 14 <5 7 <5 20
Koolwaterstoffractie C24-C28 mg/kg Ds 29 6 1 4 6 1 9
Koolwaterstoffractie C28-C32 mg/kg Ds 35 1 3 1 5 9 1 8
Koolwaterstoffractie C32-C36 mg/kg Ds 12 1 3 8 C5 1 4
Koolwaterstoffractie C36-C40 mg/kg Ds C5 1 0 C5 *) <5 C5

Polychloorbifenylen (AS3000)
S PCB28 mg/kg Ds ^,0010 ^,001 0 <0,001 0 <0,001 0 --
S PCB 52 mg/kg Ds ^,0010 ^,001 0 ^,001 0 ^,001 0 --
S PCB 101 mg/kg Ds ^,0010 ^,001 0 <0,001 0 <0,001 0 -
S PCB 118 mg/kg Ds ^,0010 <0,001 0 <0,001 0 <0,001 0 -
S PCB 138 mg/kg Ds ^,0010 <0,001 0 ^,001 0 ^,001 0 ~
S PCB 153 mg/kg Ds ^,001 0 ^,001 0 <0,001 0 <0,001 0 -
S PCB 180 mg/kg Ds ^,001 0 <0,001 0 ^,001 0 ^,001 0 --
S Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,0049 #) 0,0049 #) 0,0049 #) 0,0049 #) --
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o Opdracht 1125653 Bodem I Eluaat
-Q
E
S’
aj

Minerale olie (AS3000IAS3200)

Eenheid 144220
OM1

144221
OM2

Koolwaterstoffractie C16-C20 mg/kg Ds c4 C4
Koolwaterstoffractie C20-C24 mg/kg Ds c5 <İ5
Koolwaterstoffractie C24-C28 mg/kg Ds c5 <İ5
Koolwaterstoffractie C28-C32 mg/kg Ds c5 <İ5
Koolwaterstoffractie C32-C36 mg/kg Ds c5 C5
Koolwaterstoffractie C36-C40 mg/kg Ds c5 <İ5

Polychloorbifenylen (AS3000)
S PCB 28 mg/kg Ds ^,0010 <0,0010
S PCB 52 mg/kg Ds ^,0010 <0,0010
S PCB 101 mg/kg Ds ^,0010 <0,0010
S PCB 118 mg/kg Ds ^,0010 ^,0010
S PCB 138 mg/kg Ds ^,0010 <0,0010
S PCB 153 mg/kg Ds ^,0010 <0,0010
S PCB 180 mg/kg Ds ^,0010 <0,0010
S Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,0049 0,0049
#) Bij deze som zijn resultaten '^rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

J S) Erkend volgens AS SIKB 3000
^ Verklaring:"^' of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

oh
o

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163 
^ Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
- 5,40.

Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
V)

Begin van de analyses: 09.02.2022 
Einde van de analyses: 15.02.2022

>
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testiaboratorium niet verantwoordelijk was 

aį voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .
'Ť5
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o Opdracht 1125653 Bodem I Eluaat
-Q
E

Toegepaste methoden
OJ
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conform Protocollen AS 3000 : Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)
Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (AS3000) Zink (Zn)
Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen 
Benzo(k)fluorantheen Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen 
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) 

conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934: Droge stof
eigen methode *): Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40 

Protocollen AS 3000 ! Protocollen AS 3200 : Koningswater ontsluiting Fractie < 2 pm

c
h
o
ÇNļ
LO
CMOh-
O
Ooo

CDcroO)
o>

"O
roro
ro

CD

'n
>
CD

roro

C
o
o"O

"O
ro
o>ro
CD

ro
ro
ro
Ero

Blad 6 van 6

RvA L ü

roo.
Kamer van Koophandel 
Nr. 08110898 
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder 
Dr. Paul Wimmer



DO
C-

13
-1

78
48

74
3-

NL
-P

1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1125653, Analysis No. 144215, created at 11.02.2022 10:13:24
Monster beschrijving: BM1

Blad 1 van 7
Kamer van Koophandel Directeur
Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer
NL 811132559 B01



DO
C-

13
-1

78
48

74
3-

NL
-P

2

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1125653, Analysis No. 144216, created at 11.02.2022 07:47:20
Monster beschrijving: BM2

Blad 2 van 7
Kamer van Koophandel Directeur
Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer
NL 811132559 B01



DO
C-

13
-1

78
48

74
3-

NL
-P

3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1125653, Analysis No. 144217, created at 11.02.2022 10:38:24
Monster beschrijving: BM3

Blad 3 van 7
Kamer van Koophandel Directeur
Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer
NL 811132559 B01



DO
C-

13
-1

78
48

74
3-

NL
-P

4

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1125653, Analysis No. 144218, created at 11.02.2022 09:34:09
Monster beschrijving: BM4

CM

o

Blad 4 van 7
Kamer van Koophandel Directeur
Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer
NL 811132559 B01



DO
C-

13
-1

78
48

74
3-

NL
-P

5

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. t31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1125653, Analysis No. 144219, created at 11.02.2022 10:45:35
Monster beschrijving: BM5

Blad 5 van 7
Kamer van Koophandel 
Nr. 08110898 
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



DO
C-

13
-1

78
48

74
3-

NL
-P

6

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1125653, Analysis No. 144220, created at 11.02.2022 09:34:09
Monster beschrijving: OM1

Blad 6 van 7
Kamer van Koophandel Directeur
Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer
NL 811132559 B01



DO
C-

13
-1

78
48

74
3-

NL
-P

7

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1125653, Analysis No. 144221, created at 11.02.2022 07:47:20
Monster beschrijving: OM2

Blad 7 van 7
Kamer van Koophandel Directeur
Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer
NL 811132559 B01



DO
C-

13
-1

78
80

87
4-

NL
-P

1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Ū-AGROLAB
Your labs. Your service.

OO
-Q
E

03
E■a
a3

ro
E
CL)
CD

ÑCD
03aj
E
03
03
Q.
a) ~o
CL)

-Q

O
03
03

■a
a3aj
CL)

03
CL)
CD
aj

CL)
03

h-'

O
CM

h-

Dumea AM 
Joost Stevelink 
Bornsestraat 24 
7597 NE SAASVELD

Datum
Relatienr
Opdrachtnr.

21.02.2022
35008640
1128478

ANALYSERAPPORT
Opdracht 1128478 Water

Opdrachtgever 35008640 Dumea AM
Uw referentie 2021-342 BJZ Zwartemeerweg 25 Kraggenburg
Opdrachtacceptatie 16.02.22

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

o Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.
ö

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
O) Klantenservice.O>
ļjj Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.03
t503

Met vriendelijke groet,
03

Klantenservice
03
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Opdracht 1128478 Water

Monsternr. Monster beschrijving Monstername Monsternamepunt
159595 Pblwml 16.02.2022
159596 Pb4wm1 16.02.2022
159597 Pb5wm1 16.02.2022

Metalen (AS3000)

Eenheid 159595
Pb1wm1

159596
Pb4wm1

159597
Pb5wm1

S Barium (Ba) pg/i -- 55 3:3
S Cadmium (Cd) pg/i -- <0,20 <0,20
S Kobalt (Co) pg/l -- <2,0 ^,0
S Koper (Cu) pg/i -- ^,0 113
S Kwik (Hg) pg/i -- <0,050 <0,050
S Lood (Pb) pg/i -- <2,0 <2,0
S Molybdeen (Mo) pg/i -- <2,0 <2,0
S Nikkel (Ni) pg/i -- <3,0 ^,0
S Zink (Zn) pg/i -- ^10 20
Aromaten (AS3000)
S Benzeen pg/i ^,20 <0,20 <0,20
S Toiueen pg/i ^,20 <0,20 <0,20
S Ethyibenzeen pg/i ^,20 ^,20 <0,20
S m,p-Xyleen pg/i <0,20 0,24 <0,20
S ortho-Xyleen pg/i <0,10 0,19 ^,10
S Som Xylenen (Factor 0,7) pg/i 0,21 # 0,43 0,21 #
S Naftaieen pg/i <0,020 <0,020 <0,020
S Styreen pg/i -- ^,20 <0,20
Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

S Dichioormethaan pg/i -- ^,20 ^,20
S Trichioormethaan (Chioroform) pg/i -- ^,20 <0,20
S Tetrachioormethaan (Tetra) pg/i -- ^,10 <0,1 0
S 1,1-Dichioorethaan pg/i -- ^,20 ^,20
S 1,2-Dichioorethaan pg/i -- ^,20 <0,20
S 1,1,1-Trichioorethaan pg/i -- <0,10 <0,1 0
S 1,1,2-Trichioorethaan pg/i -- <0,10 <0,1 0
S Vinyichioride pg/i -- <0,20 ^,20
S 1,1-Dichiooretheen pg/i -- ^,10 <0,1 0
S Cis-1,2-Dichiooretheen pg/i -- <0,10 <0,1 0
S trans-1,2-Dichiooretheen pg/i -- <0,1 0 ^,1 0
S Som cisrtrans-1,2-Dichlooretheen 

(Factor 0,7) pg/i -- 0,14 # 0,14 #

S Som Dichlooretheen (Factor 0,7) pg/i -- 0,21 # 0,21 #
S Trichiooretheen (Tri) pg/i -- <0,20 <0,20
S Tetrachiooretheen (Per) pg/i -- <0,1 0 <0,1 0
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g Opdracht 1128478 Water
-Q
E
S’
aj

Eenheid 159595 159596 159597
Pb1wm1 Pb4wm1 Pb5wm1

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

S 1,1-Dichloorpropaan pg/l -- <0,20 <0,20
S 1,2-Dichloorpropaan pg/l -- <0,20 <0,20
S 1,3-Dichloorpropaan pg/l -- ^,20 <0,20
S Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) pg/l -- 0,42 #) 0,42 #)

Broomhoudende koolwaterstoffen
S Tribroommethaan (bromoform) pg/l -- <0,20 ^,20
Minerale olie (AS3000)
S Koolwaterstoffractie C10-C40 pg/l ^0 <50 <50

Koolwaterstoffractie C10-C12 pg/l <10 *) <10 *) <10 *)

Koolwaterstoffractie C12-C16 pg/l <10 *) ^10 *) <10 *)

Koolwaterstoffractie C16-C20 pg/l <5,0 *) <5,0 *) 5-1 *)

Koolwaterstoffractie C20-C24 pg/l 6,7 *) <5,0 *) ^,0 *)

Koolwaterstoffractie C24-C28 pg/l 11 *) 8-1 *) <5,0 *)

Koolwaterstoffractie C28-C32 pg/l 7-4 *) 6-1 *) <5,0 *)

Koolwaterstoffractie C32-C36 pg/l <5,0 *) ^,0 *) <5,0 *)

Koolwaterstoffractie C36-C40 pg/l <5,0 *) <5,0 *) <5,0 *)
(D

#) Bij deze som zijn resultaten "opportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
^ S) Erkend volgens ^S SIKB 3000
5 Verklaring:"^' of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

o
LLJ

to Begin van de analyses: 16.02.2022 
Einde van de analyses: 21.02.2022

LU

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
ro voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen.. 
o

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113 
| Klantenservice
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Opdracht 1128478 Water 

Toegepaste methoden
eigen methode Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Protocollen AS 3100: Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) 
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen 
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan 
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen 
Som cis^rans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri) 
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan 
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40
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Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster BM1 BM2 BM3
Certificaatcode
Boring(en) 15, 16, 6, 7 11, 12, 13, 14 20, 21, 23, 24
Traject (m -mv) 0,30 - 0,50 0,30 - 0,50 0,00 - 0,50
Humus o/o ds 1,60 1,50 3,30
Lutum o/o ds 5,90 6,50 9,50
Datum van toetsing 16-2-2022 16-2-2022 16-2-2022
Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7) mg/kg ds 0,0049 c0,0245 0 0,0049 c0,0245 0 0,0049 c0,0148 -0,01
PCB 28 mg/kg ds c0,001 c0,004 c0,001 c0,004 c0,001 c0,002
PCB 52 mg/kg ds c0,001 c0,004 c0,001 <0,004 <0,001 <0,002
PCB 101 mg/kg ds c0,001 c0,004 <0,001 <0,004 <0,001 c0,002
PCB 118 mg/kg ds c0,001 c0,004 c0,001 <0,004 <0,001 <0,002
PCB 138 mg/kg ds c0,001 c0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,002
PCB 153 mg/kg ds c0,001 c0,004 <0,001 c0,004 c0,001 <0,002
PCB 180 mg/kg ds c0,001 c0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,002

METALEN
Kobalt mg/kg ds 3,2 7,9 -0,04 3,5 8,2 -0,04 5,4 10,4 -0,03
Nikkel mg/kg ds cn ò co 7 15 -0,31 13 23 -0,18
Koper mg/kg ds 7,1 12,9 -0,18 5,3 9,5 -0,2 12 19 -0,14
Zink mg/kg ds 59 117 -0,04 33 64 -0,13 82 138 -0
Molybdeen mg/kg ds c1,5 c1,1 -0 c1,5 c1,1 -0 c1,5 c1,1 -0
Cadmium mg/kg ds c0,2 c0,2 -0,03 c0,2 <0,2 -0,03 0,31 0,45 -0,01
Barium mg/kg ds 22 57 (6) 34 84 (6) 39 78 (6)
Kwik mg/kg ds 0,12 0,16 0 <0,05 c0,05 -0 0,11 0,14 -0
Lood mg/kg ds 14 21 -0,06 <10 <10 -0,08 24 32 -0,04

OVERIG
Droge stof /o 86,8 86,8 (6) 87,2 87,2 (6) 78,7 78,7 (6)
Lutum /o 5,9 6,5 9,5
Organische stof (humus) /o ds 1,6 1,5 3,3

OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds c3 11 (6) c3 11 (6) CDCOV

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 100 500 0,06 48 240 0,01 52 158 -0,01
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds c3 11 (6) <3 11 (6) CDCOV

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds 5 25 (6) <4 14 (6) coV

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds 14 70 (6) <5 18 (6) 7 21 (6)
Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds 29 145 (6) 6 30 (6) 14 42 (6)
Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds 35 175 (6) 13 65 (6) 15 45 (6)
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds 12 60 (6) 13 65 (6) 8 24 (6)
Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds <5 18 (6) 10 50 (6) <5 11 (6)

PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 0,65 0,65
Anthraceen mg/kg ds <0,05 c0,04 <0,05 c0,04 0,44 0,44
Fenanthreen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,079 0,079 1,1 1,1
Fluorantheen mg/kg ds 0,065 0,065 0,17 0,17 0,83 0,83
Chryseen mg/kg ds c0,05 <0,04 0,076 0,076 0,32 0,32
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,06 0,06 0,27 0,27
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,05 c0,04 0,097 0,097 0,27 0,27
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04 c0,05 c0,04 0,12 0,12
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 0,17 0,17
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds c0,05 <0,04 c0,05 <0,04 0,11 0,11
PAK 10VROM mg/kg ds 0,38 0,38 -0,03 0,66 0,66 -0,02 4,3 4,3 0,07
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Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster BM4 BM5 OM1
Certificaatcode
Boring(en) 25, 27, 29, 9 1,2, 3 21, 21, 21,24, 24, 24, 4, 4, 4
Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,50 - 2,00
Humus o/o ds 2,30 1,60 1,50
Lutum o/o ds 9,40 5,90 21,0
Datum van toetsing 16-2-2022 16-2-2022 16-2-2022
Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7) mg/kg ds 0,0049 c0,0213 0 0,0049 c0,0245 0
PCB 28 mg/kg ds c0,001 c0,003 c0,001 c0,004
PCB 52 mg/kg ds c0,001 c0,003 c0,001 <0,004
PCB 101 mg/kg ds c0,001 c0,003 c0,001 <0,004
PCB 118 mg/kg ds c0,001 c0,003 <0,001 <0,004
PCB 138 mg/kg ds c0,001 c0,003 <0,001 c0,004
PCB 153 mg/kg ds c0,001 c0,003 <0,001 <0,004
PCB 180 mg/kg ds c0,001 c0,003 <0,001 <0,004

METALEN
Kobalt mg/kg ds 5,5 10,7 -0,02 6,6 7,5 -0,04
Nikkel mg/kg ds 13 23 -0,18 17 19 -0,24
Koper mg/kg ds 11 18 -0,15 11 14 -0,18
Zink mg/kg ds 73 125 -0,03 59 71 -0,12
Molybdeen mg/kg ds c1,5 c1,1 -0 c1,5 c1,1 -0
Cadmium mg/kg ds c0,2 c0,2 -0,03 c0,2 c0,2 -0,03
Barium mg/kg ds 31 62 (6) 37 42 (6)
Kwik mg/kg ds 0,09 0,12 -0 0,07 0,08 -0
Lood mg/kg ds 17 23 -0,06 19 22 -0,06

OVERIG
Droge stof /o 81,4 81,4 (6) 78,8 78,8 (6) 75 75 (6)
Lutum /o 9,4 21
Organische stof (humus) /o ds 2,3 1,5

OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds A CO CD 3 c3 11 (6) c3 11 (6)
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds c35 c107 -0,02 100 500 0,06 <35 <123 -0,01
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds A CO CD 3 c3 11 (6) <3 11 (6)
Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds c4 12 (6) 22 110 (6) <4 14 (6)
Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds c5 15 (6) 20 100 (6) <5 18 (6)
Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds 6 26 (6) 19 95 (6) <5 18 (6)
Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds 9 39 (6) 18 90 (6) c5 18 (6)
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds c5 15 (6) 14 70 (6) <5 18 (6)
Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds c5 15 (6) <5 18 (6) <5 18 (6)

PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 c0,04
Anthraceen mg/kg ds c0,05 <0,04 <0,05 <0,04
Fenanthreen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
Fluorantheen mg/kg ds <0,05 c0,04 0,11 0,11
Chryseen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,081 0,081
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,08 0,08
Benzo(a)pyreen mg/kg ds c0,05 <0,04 0,077 0,077
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04 c0,05 c0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,05 c0,04 c0,05 <0,04
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
PAK 10VROM mg/kg ds 0,35 <0,35 -0,03 0,56 0,56 -0,02
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Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster OM2
Certificaatcode
Boring(en) 13, 13, 13, 5, 5, 5, 8, 8, 8
Traject (m -mv) 0,50 - 2,00
Humus o/o ds 2,60
Lutum o/o ds 5,50
Datum van toetsing 16-2-2022
Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3

Meetw GSSD Index

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7) mg/kg ds 0,0049 c0,0188 -0
PCB 28 mg/kg ds c0,001 c0,003
PCB 52 mg/kg ds c0,001 c0,003
PCB 101 mg/kg ds c0,001 c0,003
PCB 118 mg/kg ds c0,001 c0,003
PCB 138 mg/kg ds c0,001 c0,003
PCB 153 mg/kg ds c0,001 c0,003
PCB 180 mg/kg ds c0,001 c0,003

METALEN
Kobalt mg/kg ds 5,8 14,7 -0
Nikkel mg/kg ds 15 34 -0,02
Koper mg/kg ds 7,2 13,1 -0,18
Zink mg/kg ds 41 82 -0,1
Molybdeen mg/kg ds c1,5 c1,1 -0
Cadmium mg/kg ds c0,2 c0,2 -0,03
Barium mg/kg ds 33 89 (6)
Kwik mg/kg ds c0,05 c0,05 -0
Lood mg/kg ds 13 19 -0,06

OVERIG
Droge stof /o 73,1 73,1 (6)
Lutum /o 5,5
Organische stof (humus) /o ds 2,6

OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds A CO CD 3

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds c35 c94 -0,02
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds A CO CD 3

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds c4 11 (6)
Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds c5 13 (6)
Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds c5 13 (6)
Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds c5 13 (6)
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds c5 13 (6)
Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds c5 13 (6)

PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,04
Anthraceen mg/kg ds c0,05 <0,04
Fenanthreen mg/kg ds <0,05 <0,04
Fluorantheen mg/kg ds <0,05 c0,04
Chryseen mg/kg ds <0,05 <0,04
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04
Benzo(a)pyreen mg/kg ds c0,05 <0,04
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,05 c0,04
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,05 <0,04
PAK 10VROM mg/kg ds 0,35 <0,35 -0,03
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Geen toetsnorm aanwezig 
kleiner dan de detectielimiet 
^ Achtergrondwaarde 
Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
^ Interventiewaarde 
> Interventiewaarde 
Heeft geen normwaarde 
verhoogde rapportagegrens 
Gestandaardiseerde meetwaarde 
(GSSD - AW) / (I - AW)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 -

Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

AW WO IND I

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7) mg/kg ds 0,02 0,04 0,5 1

METALEN
Kobalt mg/kg ds 15 35 190 190
Nikkel mg/kg ds 35 39 100 100
Koper mg/kg ds 40 54 190 190
Zink mg/kg ds 140 200 720 720
Molybdeen mg/kg ds 1,5 88 190 190
Cadmium mg/kg ds 0,6 1,2 4,3 13
Kwik mg/kg ds 0,15 0,83 4,8 36
Lood mg/kg ds 50 210 530 530

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 190 190 500 5000

PAK
PAK 10VROM mg/kg ds 1,5 6,8 40 40
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Tabel 5: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Watermonster Pb1wm1 Pb4wm1 Pb5wm1
Datum 16-2-2022 16-2-2022 16-2-2022
Filterdiepte (m -mv) 2,00 - 3,00 1,70 - 2,70 1,60 - 2,60
Datum van toetsing 21-2-2022 21-2-2022 21-2-2022
Monsterconclusie Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

AROMATISCHE
VERBINDINGEN
Benzeen Fg/ļ c0,2 <0,1 -0 c0,2 c0,1 -0 <0,2 <0,1 -0
Ethylbenzeen dg/l c0,2 <0,1 -0,03 <0,2 <0,1 -0,03 <0,2 c0,1 -0,03
Tolueen pg4 <0,2 c0,1 -0,01 c0,2 <0,1 -0,01 <0,2 <0,1 -0,01
Xylenen (som) dg/l 0,21 <0,21 0 0,43 0,43 0 0,21 <0,21 0
metaVpara-Xyleen (som) pg4 <0,2 <0,1 0,24 0,24 c0,2 <0,1
ortho-Xyleen dg/l c0,1 <0,1 0,19 0,19 <0,1 <0,1
Styreen (Vinylbenzeen) dg^ <0,2 c0,1 -0,02 <0,2 c0,1 -0,02
Som 16 Aromatische dg/l <0,63 (2,14) 0,99 (2,14) <0,77 (214)
oplosmiddelen

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
1,3-Dichloorpropaan dg/l c0,2 <0,1 <0,2 <0,1
1,1-Dichloorpropaan dg^ <0,2 c0,1 c0,2 <0,1
Dichloorpropaan dg/l <0,42 -0 c0,42 -0
cis + trans-1,2- 
Dichlooretheen

dg/l 0,21 <0,14 0,01 0,21 <0,14 0,01

1,1-Dichlooretheen dg/l <0,1 <0,1 0,01 <0,1 <0,1 0,01
cis-1,2-Dichlooretheen dg/| <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
trans-1,2-Dichlooretheen dg/l c0,1 c0,1 <0,1 <0,1
Dichloormethaan dg/l <0,2 <0,1 0 c0,2 c0,1 0
Trichloormethaan
(Chloroform)

dg/l <0,2 <0,1 -0,01 <0,2 <0,1 -0,01

Tribroommethaan
(bromoform)

dg/l <0,2 <0,1 (14) <0,2 <0,1 (14)

Tetrachloormethaan
(Tetra)

dg/l <0,1 c0,1 0,01 <0,1 <0,1 0,01

1,1-Dichloorethaan dg/l c0,2 <0,1 -0,01 <0,2 c0,1 -0,01
1,2-Dichloorethaan dg/l <0,2 <0,1 -0,02 c0,2 <0,1 -0,02
1,2-Dichloorpropaan dg^ <0,2 <0,1 <0,2 <0,1
1,1,1-Trichloorethaan dg/l <0,1 <0,1 0 <0,1 <0,1 0
1, 1,2-Trichloorethaan dg/| <0,1 c0,1 0 <0,1 <0,1 0
Trichlooretheen (Tri) dg/l c0,2 <0,1 -0,05 <0,2 c0,1 -0,05
Tetrachlooretheen (Per) dg/| <0,1 <0,1 0 c0,1 <0,1 0
Vinylchloride dg/| <0,2 <0,1 0,03 <0,2 <0,1 0,03

METALEN
Kobalt dg/l <2 <1 -0,23 <2 <1 -0,23
Nikkel dg/| <3 c2 -0,22 <3 <2 -0,22
Koper dg/l c2 <1 -0,23 18 18 0,05
Zink dg/l <10 <7 -0,08 20 20 -0,06
Molybdeen dg^ <2 <1 -0,01 c2 c1 -0,01
Cadmium dg/l <0,2 <0,1 -0,05 <0,2 <0,1 -0,05
Barium dg/| 55 55 0,01 33 33 -0,03
Kwik dg/l c0,05 c0,04 -0,06 <0,05 c0,04 -0,06
Lood dg/| <2 <1 -0,23 c2 <1 -0,23

OVERIG
som dichloorpropaan- dg/l 0,42 0,42
isomeren

OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 <10 7 (6) <10 7 (6) <10 7 (6)
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Watermonster Pb1wm1 Pb4wm1 Pb5wm1
Datum 16-2-2022 16-2-2022 16-2-2022
Filterdiepte (m -mv) 2,00 - 3,00 1,70 - 2,70 1,60 - 2,60
Datum van toetsing 21-2-2022 21-2-2022 21-2-2022
Monsterconclusie Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde
Minerale olie C10 - C40 FgZl c50 c35 -0,03 c50 c35 -0,03 c50 c35 -0,03
Minerale olie C12 - C16 dg/l c10 7 (6) c10 7 (6) c10 7 (6)
Minerale olie C16 - C20 dg/l

ÍDLOV LOV 5,1 5,1 (6)
Minerale olie C20 - C24 dgZl 6,7 6,7 (6) LOV ÍDLOV

Minerale olie C24 - C28 dg/l 11 11 (6) cdcd ÍDLOV

Minerale olie C28 - C32 dgZl 7,4 7,4 (6) 6,1 6,1 (6)

ÍDLOV

Minerale olie C32 - C36 dg/l

ÍDLOV LOV ÍDLOV

Minerale olie C36 - C40 dgZl

ÍDLOV LOV ÍDLOV

PAK
Naftaleen dg/ļ c0,02 c0,01 0 c0,02 c0,01 0 c0,02 c0,01 0
PAK 10VROM c0,00020 (11) c0,00020 (11) c0,00020 (11)

c
8,88
8,88

11
14
2
6
#
GSSD
Index

Geen toetsnorm aanwezig 
kleiner dan de detectielimiet 
^ Streefwaarde
> Streefwaarde
> Interventiewaarde 
Groter dan Tussenwaarde
Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
Enkele parameters ontbreken in de som
Heeft geen normwaarde
verhoogde rapportagegrens
Gestandaardiseerde meetwaarde
(GSSD - S) Z (I - S)

Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 -

8,88
>T

Tabel 6: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

S S Diep Indicatief I

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen dg/ļ 0,2 30
Ethylbenzeen dg4 4 150
Tolueen dg/l 7 1000
Xylenen (som) dg/| 0,2 70
Styreen (Vinylbenzeen) dg/l 6 300
Som 16 Aromatische oplosmiddelen dg4 150

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
Dichloorpropaan dg/l 0,8 80
cis + trans-1,2-Dichlooretheen dg/| 0,01 20
1,1-Dichlooretheen dg/l 0,01 10
Dichloormethaan dg/l 0,01 1000
Trichloormethaan (Chloroform) dg4 6 400
Tribroommethaan (bromoform) dg/l 630
Tetrachloormethaan (Tetra) dg/| 0,01 10
1,1-Dichloorethaan dg/l 7 900
1,2-Dichloorethaan dg/| 7 400
1,1,1-Trichloorethaan dg4 0,01 300
1, 1,2-Trichloorethaan dg/l 0,01 130
Trichlooretheen (Tri) dg/| 24 500
Tetrachlooretheen (Per) dg/l 0,01 40
Vinylchloride dg/| 0,01 5

METALEN
Kobalt 20 0,7 100
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S S Diep Indicatief I
Nikkel Mgfl 15 2,1 75
Koper Mg/l 15 1,3 75
Zink pg4 65 24 800
Molybdeen Mg/l 5 3,6 300
Cadmium Mg/' 0,4 0,06 6
Barium Mg/l 50 200 625
Kwik Mg/l 0,05 0,01 0,3
Lood Mg4 15 1,7 75

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40 Mg/l 50 600

PAK
Naftaleen -MS/!_______ 0,01 70
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Postcode en plaats 7597 NE Saasveld Datum rapportage 15-02-2022
Projectcode
Project omschrijving

2021-342
BJZ Zwartemeerweg 25 Kraggenburg

Pagina 1 van 1

Monstersoort Grond Datum monstername 08-02-2022
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse

Monsters
Labcode Naam Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
V220201002 MM1 1 15-15a-1 30 50 AM14394751

2 16-16a-1 30 50 AM14394751
3 6-6a-1 30 50 AM14394751
4 7-7a-1 30 50 AM14394751

Resultaten

De analyse is uitbesteed. Het analysecertificaat is als bijlage toegevoegd.

Hoofdanalist laboratorium 
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen 
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

Eurofins ACMAA Testing
't Haarboer 6
7561 BL Deurningen

Telefoon 074 - 2455041
Fax 074 - 2508245
E-maii laboratorium@acmaa.nl

Website www.acmaa.ni 
IBAN NL71RABOO185200877 
KvK 60951540

BTWnr. NL854132120B01 
BIC RABONL2U

Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA Group B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland.



s*jf eurofins
Omegam

Eurofins ACMAA Testing 
T.a.v. ACMAA Lab 
t Haarboer 6 
7561BL DEURNINGEN

Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Validatieref.
Opdrachtverificatiecode
Bijlage(n)

U220200002 
Project 1309612 
1309612^ertificaatjv1 
RKLA-SKZX-NMJE-QJZM 
2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 14 februari 2022

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. Wenckebachweg 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 2

ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode 1309612
Uw project omschrijving U220200002
Opdrachtgever Eurofins ACMAA Testing

Monstercode 7056338
Uw referentie V220201002
Opgegeven bemonsteringsdatum 08/02/2022

Asbestonderzoek
Initialen analist : D.v.G.
Datum geanalyseerd : 14-02-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 16950 g
Droge massa aangeleverde monster : 14441 g
Percentage droogrest : 85,2 m/m “/o
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage 
zeeffractie 

(m/m “/o)

massa
onderzocht

(gram)

percentage 
onderzocht 

(m/m /)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest
houdend materiaal 

(mg)
^,5 mm 12994,0 91,5 12,8 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 96,6 0,7 15,9 16,46 0 0,0
1-2 mm 126,0 0,9 43,3 34,37 0 0,0
2-4 mm 150,0 1,1 150,0 100,00 0 0,0
4-8 mm 259,6 1,8 259,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 576,6 4,1 576,6 100,00 0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 14202,8 100,0 1058,2 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

^,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal ^,4 0,0 0,8 ^,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: ^,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie ^,5 mm: 
-: geen asbest waargenomen

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: RKLA-SKZX-NMJE-QJZM Ref.: 1309612 certificaat v1



AS3000
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ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode : 1309612
Uw project omschrijving : U220200002
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met 
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit 
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins 
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze 
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten 
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen 
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid 
tijdens de monsterneming.

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

Opdrachtverificatiecode: RKLA-SKZX-NMJE-QJZM Ref.: 1309612^ertificaa^v1
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AS3000

ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode : 1309612
Uw project omschrijving : U220200002
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

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

Opdrachtverificatiecode: RKLA-SKZX-NMJE-QJZM Ref.: 1309612^ertificaat-v1



•ĥSĄ' eurofins
ACMAA Testing Analysecertificaat asbest

Opdracht
Opdrachtgever Dumea AM Rapportnummer U220200003 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 08-02-2022
Adres Bornsestraat 24 Datum ontvangst 08-02-2022
Postcode en plaats 7597 NE Saasveld Datum rapportage 15-02-2022
Projectcode
Project omschrijving

2021-342
BJZ Zwartemeerweg 25 Kraggenburg

Pagina 1 van 1

Monstersoort Grond Datum monstername 08-02-2022
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse

Monsters
Labcode Naam Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
V220201003 MM2 1 11-11a-1 30 50 AM14394752

2 12-12a-1 30 50 AM14394752
3 13-13a-1 30 50 AM14394752
4 14-14a-1 30 50 AM14394752

Resultaten

De analyse is uitbesteed. Het analysecertificaat is als bijlage toegevoegd.

Hoofdanalist laboratorium 
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen 
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

Eurofins ACMAA Testing
't Haarboer 6
7561 BL Deurningen

Telefoon 074 - 2455041
Fax 074 - 2508245
E-maii laboratorium@acmaa.nl

Website www.acmaa.ni 
IBAN NL71RABOO185200877 
KvK 60951540

BTWnr. NL854132120B01 
BIC RABONL2U

Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA Group B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland.



s*jf eurofins
Omegam

Eurofins ACMAA Testing 
T.a.v. ACMAA Lab 
t Haarboer 6 
7561BL DEURNINGEN

Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Validatieref.
Opdrachtverificatiecode
Bijlage(n)

U220200003 
Project 1309616 
1309616^ertificaatjv1 
JNKK-XOPE-DTIW-QAHL 
2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 14 februari 2022

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. Wenckebachweg 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 2

ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode 1309616
Uw project omschrijving U220200003
Opdrachtgever Eurofins ACMAA Testing

Monstercode 7056343
Uw referentie V220201003
Opgegeven bemonsteringsdatum 08/02/2022

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 14-02-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 18140 g
Droge massa aangeleverde monster : 16163 g
Percentage droogrest : 89,1 m/m “/o
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage 
zeeffractie 

(m/m “/o)

massa
onderzocht

(gram)

percentage 
onderzocht 

(m/m /)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest
houdend materiaal 

(mg)
^,5 mm 15246,4 96,1 13,2 0,09 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 58,9 0,4 16,5 28,01 0 0,0
1-2 mm 117,5 0,7 48,2 41,02 0 0,0
2-4 mm 110,2 0,7 110,2 100,00 0 0,0
4-8 mm 113,2 0,7 113,2 100,00 0 0,0
8-20 mm 222,5 1,4 222,5 100,00 0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 15868,7 100,0 523,8 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

^,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal ^,3 0,0 0,5 ^,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: ^,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie ^,5 mm: 
-: geen asbest waargenomen

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: JNKK-XOPE-DTIW-QAHL Ref.: 1309616 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode : 1309616
Uw project omschrijving : U220200003
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met 
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit 
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins 
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze 
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten 
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen 
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid 
tijdens de monsterneming.

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

Opdrachtverificatiecode: JNKK-XOPE-DTIW-QAHL Ref.: 1309616^ertificaa^v1
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AS3000

ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode : 1309616
Uw project omschrijving : U220200003
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

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

Opdrachtverificatiecode: JNKK-XOPE-DTIW-QAHL Ref.: 1309616^ertificaat-v1



•ĥSĄ' eurofins
ACMAA Testing Analysecertificaat asbest

Opdracht
Opdrachtgever Dumea AM Rapportnummer U220200004 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 08-02-2022
Adres Bornsestraat 24 Datum ontvangst 08-02-2022
Postcode en plaats 7597 NE Saasveld Datum rapportage 15-02-2022
Projectcode
Project omschrijving

2021-342
BJZ Zwartemeerweg 25 Kraggenburg

Pagina 1 van 1

Monstersoort Grond Datum monstername 08-02-2022
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse

Monsters
Labcode Naam Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
V220201004 MM3 1 20-20a-1 0 50 AM14394753

2 21-21a-1 0 50 AM14394753
3 23-23a-1 0 50 AM14394753
4 24-24a-1 0 50 AM14394753

Resultaten

De analyse is uitbesteed. Het analysecertificaat is als bijlage toegevoegd.

Hoofdanalist laboratorium 
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen 
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

Eurofins ACMAA Testing
't Haarboer 6
7561 BL Deurningen

Telefoon 074 - 2455041
Fax 074 - 2508245
E-maii laboratorium@acmaa.nl

Website www.acmaa.ni 
IBAN NL71RABOO185200877 
KvK 60951540

BTWnr. NL854132120B01 
BIC RABONL2U

Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA Group B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland.



s*jf eurofins
Omegam

Eurofins ACMAA Testing 
T.a.v. ACMAA Lab 
t Haarboer 6 
7561BL DEURNINGEN

Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Validatieref.
Opdrachtverificatiecode
Bijlage(n)

U220200004 
Project 1309617 
1309617^ertificaatjv1 
FPFS-YVFJ-WHPK-CKOC 
2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 14 februari 2022

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. Wenckebachweg 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
Projectcode 1309617
Uw project omschrijving U220200004
Opdrachtgever Eurofins ACMAA Testing

Monstercode 7056344
Uw referentie V220201004
Opgegeven bemonsteringsdatum 08/02/2022

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 11-02-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15740 g
Droge massa aangeleverde monster : 12749 g
Percentage droogrest : 81,0 m/m “/o
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage 
zeeffractie 

(m/m “/o)

massa
onderzocht

(gram)

percentage 
onderzocht 

(m/m /)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest
houdend materiaal 

(mg)
^,5 mm 12368,6 98,6 13,2 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 27,9 0,2 3,6 12,90 0 0,0
1-2 mm 25,5 0,2 8,5 33,33 0 0,0
2-4 mm 20,5 0,2 20,5 100,00 0 0,0
4-8 mm 44,2 0,4 44,2 100,00 0 0,0
8-20 mm 52,1 0,4 52,1 100,00 0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12538,8 100,0 142,2 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

^,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
1-2 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal ^,6 0,0 1,0 ^,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: ^,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie ^,5 mm: 
-: geen asbest waargenomen

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: FPFS-YVFJ-WHPK-CKOC Ref.: 1309617 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode : 1309617
Uw project omschrijving : U220200004
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met 
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit 
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins 
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze 
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten 
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen 
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid 
tijdens de monsterneming.

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

Opdrachtverificatiecode: FPFS-YVFJ-WHPK-CKOC Ref.: 1309617^ertificaa^v1
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AS3000

ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode : 1309617
Uw project omschrijving : U220200004
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

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

Opdrachtverificatiecode: FPFS-YVFJ-WHPK-CKOC Ref.: 1309617^ertificaat-v1
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ACMAA Testing Analysecertificaat asbest

Opdracht
Opdrachtgever Dumea AM Rapportnummer U220200005 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 08-02-2022
Adres Bornsestraat 24 Datum ontvangst 08-02-2022
Postcode en plaats 7597 NE Saasveld Datum rapportage 15-02-2022
Projectcode
Project omschrijving

2021-342
BJZ Zwartemeerweg 25 Kraggenburg

Pagina 1 van 1

Monstersoort Grond Datum monstername 08-02-2022
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse

Monsters
Labcode Naam Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
V220201005 MM4 1 25-25a-1 0 50 AM14394684

2 27-27a-1 0 50 AM14394684
3 29-29a-1 0 50 AM14394684
4 9-9a-1 0 50 AM14394684

Resultaten

De analyse is uitbesteed. Het analysecertificaat is als bijlage toegevoegd.

Hoofdanalist laboratorium 
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen 
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

Eurofins ACMAA Testing
't Haarboer 6
7561 BL Deurningen

Telefoon 074 - 2455041
Fax 074 - 2508245
E-maii laboratorium@acmaa.nl

Website www.acmaa.ni 
IBAN NL71RABOO185200877 
KvK 60951540

BTWnr. NL854132120B01 
BIC RABONL2U

Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA Group B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland.



s*jf eurofins
Omegam

Eurofins ACMAA Testing 
T.a.v. ACMAA Lab 
t Haarboer 6 
7561BL DEURNINGEN

Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Validatieref.
Opdrachtverificatiecode
Bijlage(n)

U220200005 
Project 1309618 
1309618^ertificaatjv1 
ZIUV-WLEA-ZKZR-UNRR 
2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 14 februari 2022

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. Wenckebachweg 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
Projectcode 1309618
Uw project omschrijving U220200005
Opdrachtgever Eurofins ACMAA Testing

Monstercode 7056345
Uw referentie V220201005
Opgegeven bemonsteringsdatum 08/02/2022

Asbestonderzoek
Initialen analist : D.v.G.
Datum geanalyseerd : 14-02-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 16920 g
Droge massa aangeleverde monster : 14297 g
Percentage droogrest : 84,5 m/m “/o
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage 
zeeffractie 

(m/m “/o)

massa
onderzocht

(gram)

percentage 
onderzocht 

(m/m /)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest
houdend materiaal 

(mg)
^,5 mm 12885,8 91,6 12,8 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 85,1 0,6 12,6 14,81 0 0,0
1-2 mm 113,8 0,8 55,6 48,86 0 0,0
2-4 mm 136,2 1,0 136,2 100,00 0 0,0
4-8 mm 328,3 2,3 328,3 100,00 0 0,0
8-20 mm 511,6 3,6 511,6 100,00 0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 14060,8 100,0 1057,1 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

^,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
^0 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal ^,3 0,0 0,6 ^,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: ^,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie ^,5 mm: 
-: geen asbest waargenomen

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: ZIUV-WLEA-ZKZR-UNRR Ref.: 1309618 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode : 1309618
Uw project omschrijving : U220200005
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met 
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit 
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins 
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze 
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten 
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen 
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid 
tijdens de monsterneming.

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

Opdrachtverificatiecode: ZIUV-WLEA-ZKZR-UNRR Ref.: 1309618^ertificaa^v1
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AS3000

ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode : 1309618
Uw project omschrijving : U220200005
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

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

Opdrachtverificatiecode: ZIUV-WLEA-ZKZR-UNRR Ref.: 1309618^ertificaat-v1
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Landelijk gebied, Zwartemeerweg 25 te Kraggenburg
ontwerp

Bijlage 5 Watertoetsresultaat

BJZ.nu
Bestemmingsplannen

246



Digitale Watertoets

Resultaat van de check gedaan op 22-10-2021

Digitale watertoets in
De watertoets helpt u om aan de hand van de locatie van uw ruimtelijke plan en een 
aantal vragen te toetsen of u de belangen van het Waterschap raakt. Indien dit het 
geval is krijgt u tekst en uitleg over het vervolg proces.

VOOR DE ACTIVITEIT DIGITALE WATERTOETS IN DE GEMEENTE IS OP BASIS VAN DE 
GEGEVEN ANTWOORDEN NODIG:

1. Geen belang procedure

OP BASIS VAN ONDERSTAANDE LOCATIE

22-10-2021, 11:19 Pagina 1 van 3 https://dewatertoets.nl



Digitale Watertoets

VRAGEN EN ANTWOORDEN UIT DE CHECK

1. Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande 
bebouwing inhoudt?

. ja

2. Is er sprake van een uitbreiding of wijziging van de lozing(en)?

« nee

22-10-2021, 11:19 Pagina 2 van 3 https://dewatertoets.nl



Digitale Watertoets

DETAILS

i. Geen belang procedure

Op basis van uw locatie en gegeven antwoorden is er geen waterschapsbelang bij 
uw ruimtelijke activiteit.

Wat moet ik doen?
Onderstaande tekst neemt u op in de waterparagraaf.

De initiatiefnemer heeft Waterschap Zuiderzeeland geïnformeerd over het plan door 
gebruik te maken van de digitale watertoets. De beantwoording van de vragen heeft 
ertoe geleid dat de procedure geen waterschapsbelang van de watertoets wordt 
toegepast. De planontwikkeling leidt niet tot effecten met betrekking tot de 
waterhuishouding of de afvalwaterketen. De relevante bestaande wateraspecten, 
zoals waterkeringen en oppervlaktewater, zijn opgenomen in de verbeelding en/of 
gereguleerd in de regels van het ruimtelijk plan.

Waar moet ik op letten?
Tijdens de formele overlegprocedures (art 3.1.1 of art 5.1.1) van uw plan 
controleert het waterschap of de conclusie 'geen waterschapsbelang' klopt. Indien u 
tijdens de ruimtelijke procedure van uw plan niets van ons hoort, gaan wij akkoord 
met het plan en kunt u deze email beschouwen als ons formele wateradvies. Indien 
wij wel reageren, ontvangt u ons wateradvies via de gemeente.

Het (concept)wateradvies is geen aanvraag voor een (water)vergunning. U dient zelf 
na te gaan welke meldingen en vergunningen nodig zijn om het plan te realiseren.
Of u meldingen en/of een vergunningaanvraag moet indienen bij het waterschap 
kunt u nagaan op onze website of via een vergunningcheck: Vergunningen | 
Waterschap Zuiderzeeland https://www.zuiderzeeland.nl/vergunningen

Achtergrondinformatie
Voor meer informatie over het watersysteem in uw plangebied kunt u terecht op: 
https://geo-zzl.opendata.arcgis.com/. U vindt hier datasets, services en kaarten die 
vrij te gebruiken zijn. Zoals informatie over het oppervlaktewatersysteem met 
kunstwerken, de peilgebieden, de ligging van waterkeringen en de afvalwaterketen.

Heeft u vragen of suggesties over deze Digitale Watertoets? Laat het ons weten per 
e-mail: watertoets@zuiderzeeland.nl of telefonisch: 0320-274 911. Waterschap 
Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad https://www.zuiderzeeland.nl

22-10-2021, 11:19 Pagina 3 van 3 https://dewatertoets.nl
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Landelijk gebied, Zwartemeerweg 25 te Kraggenburg
ontwerp

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan
het bestemmingsplan "Landelijk gebied, Zwartemeerweg 25 te Kraggenburg" met identificatienummer 
NL.IMRO.0171.BP00696-ON01 van de gemeente Noordoostpolder;

1.2 bestemmingsplan
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en daarbij behorende bijlagen;

1.3 aanduiding
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels 
worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.4 aanduidingsgrens
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5 aan huis verbonden bedrijf
de in Bijlage 1 Aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten genoemde bedrijvigheid, dan wel naar de aard en de 
invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, die door zijn beperkte omvang in of bij een 
woonhuis met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend;

1.6 aan huis verbonden bedrijf
de uitoefening van een beroep (dan wel het verlenen van diensten) op administratief, maatschappelijk, 
juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig of een daarmee gelijk te stellen gebied, dat in of bij een 
woonhuis wordt uitgeoefend, waarbij in overwegende mate de woonfunctie blijft behouden en dat een 
ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.7 achtererfgebied
erf achter de lijn die een woning doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met 
het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder de woning opnieuw te doorkruisen of in het erf achter 
de woning te komen;

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

1.9 bebouwingsgebied
achtererfgebied alsmede de grond onder de woning, uitgezonderd de grond onder de oorspronkelijke woning;

1.10 bestaand
a. met betrekking tot bebouwing: de bebouwing als aanwezig ten tijde van het in ontwerp ter visie leggen 

van het plan;
b. met betrekking tot gebruik: het gebruik ten tijde van het rechtskracht verkrijgen van het plan;

1.11 bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak;

1.12 bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

BJZ.nu
Bestemmingsplannen

251



Landelijk gebied, Zwartemeerweg 25 te Kraggenburg
ontwerp

1.13 bevoegd gezag
bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een 
omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning;

1.14 bijbehorend bouwwerk
een functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen 
aangebouwd op de grond staand gebouw of ander bouwwerk met een dak;

1.15 bouwen
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

1.16 bouwvlak
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing 
is toegelaten;

1.17 bouwvlakgrens 
een grens van een bouwvlak;

1.18 bouwwerk
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect 
met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.19 dagbesteding
het aanbieden van activiteiten met een therapeutisch karakter aan mensen met een verstandelijke beperking 
(daaronder begrepen dementie);

1.20 dak
iedere bovenbeëindiging van een gebouw of bijbehorend bouwwerk;

1.21 erf
al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in 
feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw en, voor zover een bestemmingsplan 
van toepassing is, deze die inrichting niet verbiedt;

1.22 gebouw
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 
ruimte vormt;

1.23 hoofdgebouw
het gebouw, of gedeelte daarvan, op een perceel dat gelet op de bestemming en uiterlijke verschijningsvorm 
het belangrijkste is;

1.24 nutsvoorzieningen
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, 
schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen en apparatuur voor 
tel ecommunicatie;

1.25 omgevingsvergunning
vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
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1.26 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden
vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

1.27 prostitutie
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander persoon tegen 
vergoeding;

1.28 seksinrichting
de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard 
plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een 
erotische massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan 
niet in combinatie met elkaar;

1.29 verbeelding
de digitale verbeelding van het bestemmingsplan;

1.30 voorerfgebied
erf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied;

1.31 voorgevel
de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien een perceel met meerdere zijden aan een weg grenst, 
de als zodanig door burgemeester en wethouders aan te wijzen gevel;

1.32 woning
een gebouw of een gedeelte van een gebouw, krachtens aard en indeling geschikt en bestemd voor de 
huisvesting van één huishouden;

1.33 woonzorgappartement
een wooneenheid binnen een woonzorgvoorziening, waar maximaal één bewoner gehuisvest is, met dien 
verstande dat er in maximaal één wooneenheid huisvesting van twee bewoners is toegestaan;

1.34 woonzorgvoorziening
een complex van wooneenheden, bestemd voor verzorgd wonen voor mensen met een verstandelijke 
beperking (daaronder begrepen dementie), waarbij extramurale verzorging, verpleging, begeleiding en hotel- 
en welzijnsdiensten vanuit een professionele zorgverlenende organisatie wordt geboden.

1.35 zorginstelling
voorziening waar zorg wordt verleend in de vorm van een woonzorgvoorziening en/of dagbesteding;
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Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 bebouwingspercentage
het deel van het bouwvlak uitgedrukt in procenten dat bebouwd mag worden;

2.2 de bouwhoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee 
gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.3 de dakhelling
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.4 de goothoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te 
stellen constructiedeel;

2.5 de hoogte van een kap
vanaf de bovenkant goot, boeibord of daarmee gelijk te stellen constructiedeel tot aan het hoogste punt van 
de kap;

2.6 de inhoud van een bouwwerk
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.7 de oppervlakte van een bouwwerk
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het 
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.8 het bebouwd oppervlak van een bouwperceel
de oppervlakte van alle op een bouwperceel gelegen bouwwerken tezamen;

2.9 peil
a. voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang grenst aan de weg: de hoogte van de kruin van de weg;
b. voor andere gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het aansluitend 

afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw;
c. indien de onder a en b genoemde peilen in het veld aanleiding geven tot onduidelijkheden, een door of 

namens burgemeester en wethouders aan te wijzen peil.
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. agrarische bedrijvigheid;
b. de waterhuishouding;
c. extensieve openluchtrecreatie, zoals fiets- en voetpaden
d. sloten en watergangen;
e. kavelpaden;
met daarbijbehorende:

f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
g. andere-werken
h. ontsluitingswegen en paden;
i. watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
j. groenvoorzieningen;
k. nutsvoorzieningen.

3.2 Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de 
bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen.

3.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, geldt de volgende regel:

a. de bouwhoogte mag niet meer dan 1,5 m bedragen.

3.3 Specifieke gebruiksregels

3.3.1 Strijdig gebruik

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

a. het ophogen van gronden ten behoeve van het gebruik van gronden voor permanente bollenteelt
b. het gebruik van gronden als stort- of opslagplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken 

voorwerpen, stoffen en materialen, behoudens opslag die geschiedt in het kader van normale agrarische 
bedrijfsvoering.
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Artikel 4 Maatschappelijk - Zorginstelling

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - Zorginstelling' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. een zorginstelling, met dien verstande dat het aantal woonzorgappartementen maximaal 12 mag 
bedragen;

met daarbij behorende:

b. gebouwen en bijbehorende bouwwerken;
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
d. andere werken;
e. tuinen, erven en paden;
f. waterhuishoudkundige voorzieningen;
g. parkeervoorzieningen;
h. nutsvoorzieningen.

4.2 Bouwregels

4.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in artikel 4.1 mogen uitsluitend worden gebouwd:

a. bedrijfsgebouwen;
b. bedrijfswoningen;
c. bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen;
d. bouwwerken, geen gebouw zijnde.

4.2.2 Bedrijfsgebouwen

Voor bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:

a. een bedrijfsgebouw mag uitsluitend gebouwd worden binnen een bouwvlak;
b. het bebouwingspercentage van het bestemmingsvlak mag voor bedrijfsgebouwen ten hoogste 20^. 

bedragen tot een maximum van 2000 m2;
c. de goothoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 8,5 m;
d. de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 11 m.

4.2.3 Bedrijfswoningen

Voor bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

a. een bedrijfswoning mag uitsluitend gebouwd worden binnen de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 
bedrijfswoning';

b. per aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - bedrijfswoning' mag niet meer dan één 
bedrijfswoning gebouwd worden;

c. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 1.200 m3;
d. de dakhelling van een bedrijfswoning mag niet minder dan 30" en niet meer dan 60" bedragen;
e. de goothoogte van bedrijfswoning mag niet minder dan 4,5 m en niet meer dan 6 m bedragen, met dien 

verstande dat indien de bestaande goothoogte minder dan 4,5 m bedraagt de goothoogte niet minder dan 
de bestaande goothoogte mag bedragen;

f. de bouwhoogte van bedrijfswoning mag niet meer dan 10 m bedragen.

4.2.4 Bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen

Voor bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen gelden de volgende regels:
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a. een bijbehorend bouwwerk mag uitsluitend gebouwd worden binnen een bouwvlak;
b. een bijbehorend bouwwerk mag uitsluitend worden gebouwd 1 m achter het verlengde van de naar de 

weg gekeerde gevel van de betreffende bedrijfswoning;
c. de oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken per bedrijfswoning mag niet meer dan 150 m2 bedragen;
d. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3,5 m;
e. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 6 m;
f. in afwijking van het bepaalde onder a., b., c., d. en e. gelden voor de herbouw van bestaande 

bijbehorende bouwwerken de bestaande maten, afmetingen, situering en omvang van de bebouwde 
oppervlakte van een gebouw als maximum.

4.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen bedraagt maximaal 2,5 m;
b. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten bedraagt maximaal 12 m;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 4 m.

4.3 Specifieke gebruiksregels

4.3.1 Strijdig gebruik

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

a. het gebruik van gronden als staanplaats voor onderkomens en als opslag-, stort- of bergplaats van al 
dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen, materialen en producten, tenzij dit noodzakelijk is in verband 
met de ter plaatse gevestigde bedrijvigheid of het normale beheer en onderhoud van de gronden en 
gebouwen;

b. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woonruimte, met dien verstande 
dat deze bepaling niet geldt voor woonzorgappartementen en bedrijfswoningen;

c. het gebruik van gebouwen ten behoeve van een seksinrichting;
d. het huisvesten van meer dan 13 personen in woonzorgappartementen;
e. het aanbieden van meer dan 13 plaatsen voor dagbesteding.

4.3.2 Geoorloofd gebruik

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

a. ten hoogste 30'^ van de oppervlakte van een bedrijfswoning en ten hoogste 60'^ van de toegelaten 
oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen mag worden gebruikt ten behoeve 
van het aan huis verbonden beroep;

b. de uitstraling van de bedrijfswoning intact blijft;
c. het gebruik geen onevenredig nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefmilieu;
d. het gebruik geen onevenredig nadelige gevolgen heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
e. het parkeren ten behoeve van het gebruik binnen het bestemmingsvlak op eigen terrein plaatsvindt;
f. geen detailhandel wordt uitgeoefend;
g. de activiteit in ieder geval door de bewoner(s) wordt uitgeoefend;
h. in geval van een aan huis verbonden bedrijfsactiviteit, het een activiteit betreft die genoemd is in Bijlage 

1 'Aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten'.

4.3.3 Voorwaardelijke verplichting erfsingel

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik laten 
nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de in lid 4.1 opgenomen bestemmingsomschrijving, 
zonder de aanplant en instandhouding van een erfsingel conform het in Bijlage 2 opgenomen 
Erfinrichtingsplan.
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4.4 Afwijken van regels

4.4.1 Afwijken specifieke gebruiksregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in 4.3.3, 
indien de aanplant en instandhouding van een erfsingel op een andere gelijkwaardige wijze wordt 
aangeplant en in stand wordt gehouden dan is bepaald in het Erfinrichtingsplan zoals opgenomen in Bijlage 
2 van de regels, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en 
beeldkwaliteit.

4.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Maatschappelijk - Zorginstelling' indien de 
maatschappelijke functie is beëindigd wijzigen in de bestemmingen 'Wonen - Voormalige agrarische erven' 
en 'Groen - Erfsingel', met inachtneming van de volgende bepalingen:

a. het bestemmingsvlak met de bestemming 'Maatschappelijk - Zorginstelling' wordt geheel verwijderd;
b. het aantal woningen bedraagt maximaal 1;
c. de voetprint van de woning wordt met een nader te bepalen bouwvlak op de verbeelding vastgelegd;
d. alle bestaande gebouwen worden begrepen in één bestemmingsvlak met de bestemming 'Wonen - 

Voormalig agrarische erven';
e. voor het borgen van een volwaardige erfsingel en de bijbehorende bebouwingsvrije ruimte wordt de 

bestemming 'Groen - Erfsingel' opgenomen.
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Artikel 5 Waarde - Archeologische verwachtingswaarde WA5

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde WA5' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de aldaar in of op de grond 
a a nwezi ge archeol ogische verwa chti ngswaarden.

5.2 Bouwregels

5.2.1 Omgevingsvergunning voor het bouwen

Voor bouwwerken, waarvoor bodemingrepen nodig zijn met een oppervlakte groter dan 2.500 m2 en dieper 
dan 50 cm, moet alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk wordt verleend, 
door de aanvrager een rapport worden overgelegd waarin, naar het oordeel van burgemeester en wethouders:

a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden verstoord in 
voldoende mate zijn vastgesteld; en

b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of 
gedocumenteerd.

5.2.2 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen

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

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in de 
bodem kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door 

een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester 
en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.

5.2.3 Advies

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

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

5.3.1 Verbod

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

a. het ontgronden, afgraven, egaliseren, mengen, diepploegen en ontginnen van gronden;
b. het graven van watergangen;
c. het graven van sleuven breder dan 50 cm ten behoeve van het aanbrengen van ondergrondse transport-, 

energie-, telecommunicatieleidingen, drainage en funderingen en daarmee verband houdende 
constructies, installaties en/of apparatuur;

d. het permanent verlagen van het waterpeil.
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5.3.2 Uitzondering

Het bepaalde in 5.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:

a. het normale onderhoud en het normale agrarische gebruik betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 

werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden;
d. aanvaardbaar zijn op basis van een eerder onderzoek waaruit is gebleken dat ter plaatse geen 

archeologische waarden aanwezig zijn.

5.3.3 Afwegingskader

De in 5.3.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien:

a. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat geen 
archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, of;

b. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat de 
archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, of;

c. één of meer van de volgende voorwaarden in acht genomen wordt:
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de 

bodem kunnen worden behouden, of;
2. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel van opgravingen, of;
3. een verplichting de werken en/of werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op het 

terrein van de archeologische monumentenzorg.

5.3.4 Advies

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

5.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming 'Waarde - Archeologische 
verwachtingswaarde WA5' geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op basis van archeologisch onderzoek 
door een archeologisch deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) 
aanwezig zijn.
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Artikel 6 Waarde - Archeologische verwachtingswaarde WA8

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde WA8' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de aldaar in of op de grond 
a a nwezi ge archeol ogische verwa chti ngswaarden.

6.2 Bouwregels

6.2.1 Omgevingsvergunning voor het bouwen

Voor bouwwerken, waarvoor bodemingrepen nodig zijn met een oppervlakte groter dan 10.000 m2 en dieper 
dan 300 cm, moet alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk wordt verleend, 
door de aanvrager een rapport worden overgelegd waarin, naar het oordeel van burgemeester en wethouders:

a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden verstoord in 
voldoende mate zijn vastgesteld; en

b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of 
gedocumenteerd.

6.2.2 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen

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

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in de 
bodem kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door 

een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester 
en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties

6.2.3 Advies

Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de vergunning voorwaarden te verbinden als 
bedoeld in 6.2.2, wordt een archeologisch deskundige om advies gevraagd.

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

6.3.1 Verbod

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de regels 
bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning vereist, met dien 
verstande dat het werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden betreft met een oppervlakte groter dan 
10.000 m2 en dieper dan 100 cm:

a. het ontgronden, afgraven, egaliseren, mengen, diepploegen en ontginnen van gronden;
b. het graven van watergangen;
c. het graven van sleuven breder dan 50 cm ten behoeve van het aanbrengen van ondergrondse transport-, 

energie-, telecommunicatieleidingen, drainage en funderingen en daarmee verband houdende 
constructies, installaties en/of apparatuur;

d. het permanent verlagen van het waterpeil.
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6.3.2 Uitzondering

Het bepaalde in 6.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:

a. het normale onderhoud en het normale agrarische gebruik betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 

werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden;
d. aanvaardbaar zijn op basis van een eerder onderzoek waaruit is gebleken dat ter plaatse geen 

archeologische waarden aanwezig zijn.

6.3.3 Afwegingskader

De in 6.3.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien:

a. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat geen 
archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, of;

b. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat de 
archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, of;

c. één of meer van de volgende voorwaarden in acht genomen wordt:
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de 

bodem kunnen worden behouden, of;
2. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel van opgravingen, of;
3. een verplichting de werken en/of werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op het 

terrein van de archeologische monumentenzorg.

6.3.4 Advies

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

6.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming 'Waarde - Archeologische 
verwachtingswaarde WA8' geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op basis van archeologisch onderzoek 
door een archeologisch deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) 
aanwezig zijn.

BJZ.nu
Bestemmingsplannen

262



Landelijk gebied, Zwartemeerweg 25 te Kraggenburg
ontwerp

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 7 Anti-dubbeltelregel

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

8.1 Gebruik

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

8.2 Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruiken of het laten gebruiken 
van:

a. gebouwen ten behoeve van een seksinrichting;
b. omzetting of verkamering van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte;
c. gronden als staanplaats voor onderkomens;
d. gronden als opslag-, stort- of bergplaats van al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen, materialen en 

producten, voor zo ver niet noodzakelijk in verband met het normale beheer en onderhoud van de 
gronden.
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Artikel 9 Algemene afwijkingsregels

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

a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10% van die maten, 
afmetingen en percentages, met dien verstande dat dit niet geldt voor bijbehorende bouwwerken;

b. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van 
wegen onderling in geringe mate wordt aangepast;

c. de bestemmingsbepalingen voor het bouwen met een geringe mate van afwijking van de plaats en 
richting van de bestemmingsgrenzen indien dit noodzakelijk is in verband met afwijkingen of 
onnauwkeurigheden ten opzichte van de feitelijke situatie of in die gevallen waar een rationele 
verkaveling van de gronden een geringe afwijking vergt;

d. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en 
toestaan dat de hoogte daarvan wordt vergroot tot niet meer dan 10 m;

e. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en 
toestaan dat de hoogte van kunstwerken en zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot niet 
meer dan 40 m;

f. het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen en toestaan dat de (bouw)hoogte 
ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, 
wordt vergroot mits:
1. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 10 m2 bedraagt;
2. de totale hoogte niet meer dan 125 % van de toegestane (bouw)hoogte van het betreffende gebouw 

bedraagt;
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Artikel 10 Algemene procedureregels

10.1 Afwijken bij een omgevingsvergunning

Op de voorbereiding van een besluit tot afwijking bij een omgevingsvergunning is de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht genoemde procedure van toepassing.
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Artikel 11 Overige regels

11.1 Werking wettelijke regelingen

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

11.2 Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden

11.2.1 Voldoende parkeergelegenheid

a. De in het plangebied aanwezige gronden mogen slechts worden bebouwd en/of in gebruik worden 
genomen en/of het gebruik van deze gronden mag enkel worden gewijzigd onder de voorwaarde dat 
voldoende parkeergelegenheid bij, op of onder het gebouw dan wel bij, op of onder het onbebouwde 
terrein dat bij dat gebouw hoort worden gerealiseerd.

b. gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in sub a, dienen na realisering in stand te worden gehouden 
voor het gebruik waar de betreffende voorzieningen voor nodig zijn.

11.2.2 Voldoende laad- en losruimte

Indien het beoogde gebruik van een bouwwerk aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte 
voor het laden of lossen van goederen, wordt een omgevingsvergunning voor het bouwen uitsluitend verleend 
indien aan of in dat bouwwerk dan wel op het onbebouwde terrein bij het bouwwerk wordt voorzien in die 
ruimte. Deze bepaling geldt niet:

a. voor bestaand gebruik, waarbij de herbouw van een bouwwerk zonder functiewijziging wordt beschouwd 
als bestaand gebruik;

b. voor zover op andere wijze in de nodige laad- of losruimte wordt voorzien.

11.2.3 Beleidsregels

Bij verlenen omgevingsvergunning voor de in 11.2.1 sub a genoemde gronden, past het bevoegd gezag de 
beleidsregels van de 'Nota Parkeernormen' toe met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze beleidsregels 
zoals die gelden ten tijde van de ontvangst van de aanvraag om een omgevingsvergunning.

11.2.4 Afwijken 

Afwijken parkeergelegenheid

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 11.2.1 sub a 
overeenkomstig de afwijkingsmogelijkheden die vastliggen in de beleidsregels als bedoeld in lid 11.2.3.
Afwijken laad- en losruimte

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 11.2.2 en worden toegestaan dat in 
minder dan voldoende laad- en losgelegenheid wordt voorzien indien het voldoen aan die bepalingen door 
bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit.

11.2.5 Nadere eis

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van parkeergelegenheid en laad- 
en losruimte, als dit noodzakelijk is om een goede verkeersstructuur en/of bereikbaarheid voor een pand, 
perceel, straat (of deel daarvan) dan wel een andere ruimtelijke functionele structuur te waarborgen.
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 12 Overgangsrecht

12.1 Overgangsrecht bouwwerken

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

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

12.2 Afwijken

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van lid 12.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het 
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 12.1 met maximaal 10%.

12.3 Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Lid 12.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding 
van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder 
begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

12.4 Overgangsrecht gebruik

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

12.5 Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 12.4, te veranderen of te laten 
veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en 
omva ng wordt verkl eind.

12.6 Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in 12.4, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer 
dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

12.7 Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Lid 12.4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 13 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Zwartemeerweg 25 te Kraggenburg'.

BJZ.nu
Bestemmingsplannen

269



Landelijk gebied, Zwartemeerweg 25 te Kraggenburg
ontwerp

BJZ.nu
Bestemmingsplannen

270



Landelijk gebied, Zwartemeerweg 25 te Kraggenburg
ontwerp

Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1 Lijst van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten
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Bijlage 2 Erfinrichtingsplan
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Legenda
Nieuwe bomen - boomsoort 

Nieuwe struik - struiksoort

Bomen aandeel hoogte in cm
Carpinus Betulus Haagbeuk 50Zo 60-100
Tila Cordata Winterlinde ■\0oZo 80-100
Quercus robur Eik ■\0oZo 80-120
Acer campeste veldesdoorn 50Zo 60-100
Alnus glutinosa Els ■\0oZo 80-100
Acer pseudopatanus Gewone esdoorn ÎOX 80-100

Struiken aandeel hoogte in cm
Prunus Padus Vogelkers 50Zo 50-80
Euonymus europaea Kardinaalmuts 50Zo 50-80
Rosa Canina Hondsroos 50Zo 60-100
Viburnum opuus Gelderse roos ■\0oZo 50-80
Rhamnus Carthartica Wegedoorn 50Zo 50-80
Cornus sanguinea Rode kornoelje 50Zo 60-100
Cornus Mas Gele kornoelje 50Zo 50-80
Ligustrum vulgare Gewone liguster 50Zo 50-80
Corylus avallana Hazelaar 50Zo 60-100

Een erfsingel bestaat uit een struik- en een boomlaag. De mis aan soorten is hierboven 
vastgelegd.
Er dient in drie rijen te zijn geplant. De onderlinge afstand van en in de rijen is maximaal 150 
cm. Per 2,25 m2 wordt tenminste een boom/struik aangeplant. De erfinsingel dient minimaal 3 
m breed te zijn, gemeten van hart boom/struik 1e rij tot hart boom/struik laatste rij.
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