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TOELICHTING
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Aanleiding

In het glastuinbouwgebied ten zuiden van Ens is aan de Drietorensweg 19-1 te Ens een 
glastuinbouwbedrijf gespecialiseerd in het kweken van eenjarige pot- en perkplanten 
gevestigd. Het glastuinbouwbedrijf is voornemens haar bedrijfsactiviteiten uit te breiden. 
De beoogde uitbreiding bestaat uit de realisatie van nieuwe kassen aan de Drietorensweg.

In de beheersverordening 'landelijk gebied' is het overgrote deel van het complex voorzien 
van de bestemming 'Agrarisch' met de aanduiding 'Staand Glas' waarin de kassenbouw 
mogelijk is. Op het perceel Drietorensweg 40-2 dat is omsloten door het kassencomplex 
was voorheen een dierenpension gevestigd. Op dat perceel is de bestemming 'Bedrijf' met 
aanduiding 'Dierenpension' van toepassing. Kassen/ glastuinbouw is op dat perceel niet 
toegestaan.

Om de beoogde ontwikkeling op dat bedrijfsperceel mogelijk te maken is een planologische 
procedure nodig. De gemeente Noordoostpolder heeft aangegeven positief tegenover de 
ontwikkeling te staan en wil juridisch-planologisch medewerking verlenen door het 
vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan voorziet hierin.

1.2 Ligging

Het plangebied betreft het perceel Drietorensweg 40-2 dat ten zuiden van Ens ligt en 
wordt omsloten door een glastuinbouwcomplex. In figuur 1 is een luchtfoto weergegeven. 
Op deze luchtfoto is door middel van een rode lijn de plangrens weergegeven. Deze grens 
is afgestemd op het gebied waar op basis van de geldende beheersverordening geen 
glastuinbouw is toegestaan. De witte lijn is de begrenzing van het totale gebied dat 
wordt ontwikkeld ten behoeve van glastuinbouw.

Figuur 1. De ligging van het plangebied (bron: Kadaster).
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1.3 Planologische regeling

Het plangebied is geregeld in de beheersverordening 'Landelijk gebied'. In de 
beheersverordening is voor het plangebied het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004' 
van toepassing verklaard. Dat bestemmingsplan is op 11 januari 2008 onherroepelijk 
geworden.

Het overgrote deel is hierin bestemd als 'Agrarisch gebied' binnen deze bestemming is 
glastuinbouw toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'Staand Glas'. Het perceel 
Drietorensweg 40-2 is bestemd als 'Bedrijf' en voorzien van de aanduiding 'Dierenpension'.

In figuur 2 is een uitsnede van het bestemmingsplan 'landelijk gebied 2004' weergeven. 
Hierin is met een rode lijn de plangrens van dit bestemmingsplan weergeven. De groene 
lijn betreft de grens van de totale ontwikkeling.

Figuur 2. Fragment geldend bestemmingsplan Landelijk gebied 2004 (Bron: 
ruimtelijkeplannen. nl).

Binnen de bestemming 'Bedrijf' is geen glastuinbouw toegestaan. De gewenste situatie 
kan juridisch - planologisch mogelijk worden gemaakt door het opstellen van een nieuw 
bestemmingsplan.
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1.4 Leeswijzer

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van de huidige situatie, 
de gewenste ontwikkelingen en ruimtelijke inpassing daarvan en de vertaling naar 
uitgangspunten voor het bestemmingsplan. In hoofdstuk 3 worden de uitgangspunten 
getoetst aan het, voor het plan relevante, beleid op de verschillende niveaus. In 
hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de omgevingsaspecten. In hoofdstuk 5 wordt het 
juridische systeem toegelicht. Ten slotte worden in hoofdstuk 6 de maatschappelijk en 
economische uitvoerbaarheid van het plan besproken.
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Hoofdstuk 2 Huidige situatie en beschrijving 
ontwikkeling
2.1 Huidige situatie

2.1.1 De omgeving

Het plangebied ligt in het glastuinbouwgebied ten zuiden van Ens. Dit glastuinbouwgebied 
is ingesloten tussen de Drietorensweg, de Zwartemeerweg en de Oud Kamperweg. De 
Enserweg loopt centraal door dit gebied. Het noordelijk deel is al vrijwel volgebouwd met 
kassen, in het zuidelijk deel is nog ruimte voor verdere ontwikkeling van 
glastuinbouwbedrijven. In figuur 3 is een luchtfoto van de omgeving, met daarin de 
belangrijkste verkeersontsluitingen weergegeven.

Langs de westzijde van het glastuinbouwgebied ligt de Oud Kamperweg. Deze weg sluit in 
noordwestelijke richting aan op de rijksweg N50. Deze weg is onlangs opgewaardeerd, 
waarbij de oude N50 nu de Oud Kamperweg is geworden. Langs deze wegen ligt een 
brede bossingel, die zorgt voor een afscherming van het glastuinbouwgebied.

Aan de Drietorensweg is sprake van een gemengd bebouwingslint. Hier liggen agrarische 
bedrijven (hoofdzakelijk glastuinbouw), woningen en enkele reguliere bedrijven. De 
bedrijfsentrees van de glastuinbouwbedrijven zijn met name gelegen aan de Enserweg.

Figuur 3. Omgeving plangebied (bron: Kadaster).
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2.1.2 Het plangebied

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel aan de Drietorensweg 40-2. Op het 
perceel is een woning met daarachter een bedrijfsgebouw aanwezig. Het perceel ligt 
achter het bestaande glastuinbouwbedrijf dat is gevestigd aan de Enserweg 19-1 te Ens. 
De faciliteiten van het bedrijf zijn aan de Enserweg gelegen. Het gaat hierbij o.a. om de 
watertechnische ruimte, de houtstookinstallatie, bedrijfsruimte met expeditie en kantoor, 
kantine, kleedruimte en sanitair. Het bestaande gietwaterbassin ligt aan de Drietorensweg 
eveneens als de ontsluiting van de kas aan de achterzijde. De overige gronden zijn in 
gebruik ten behoeve van akkerbouw. In figuur 4 is het plangebied in het rood omkaderd. 
De bestaande bedrijfslocatie met bijbehorende kassen zijn in het blauw omkaderd en in 
het groen de omliggende (bijbehorende) gronden. Figuur 5 is eveneens een luchtfoto, 
maar dan ingezoomd op het plangebied (rode kader) met daarin een aanzicht op het 
plangebied vanaf de Drietorensweg weergegeven.

Figuur 4. Luchtfoto bestaande situatie (bron: Kadaster).
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Figuur 5. Luchtfoto plangebied met daarin een aanzicht vanaf de Drietorensweg

2.2 De gewenste situatie

2.2.1 De ontwikkeling

Concreet behelst de totale ontwikkeling de realisatie van 67.000 m2 aan nieuwe kassen. 
Binnen het plangebied, aan de Drietorensweg komt een kas van circa 3.992 m2. In het 
voorste gedeelte, welke deels in het plangebied valt, worden ook plantmachines en 
pottenopslag gesitueerd. De uitbreiding betreft alleen een kas waarbij gebruik wordt 
gemaakt van de bestaande faciliteiten. Ten noorden van de nieuwe kas, buiten het 
plangebied, aan Drietorensweg 38-2 is een nieuw gietwaterbassin geoogd. Om deze totale 
ontwikkeling mogelijk te maken, wordt alle bestaande bebouwing op perceel 
Drietorensweg 40-2 (plangebied) gesloopt. De huidige inrit blijft behouden, maar wordt 
niet veelvoudig gebruikt.

De kas wordt op voldoende afstand van de omliggende bebouwing en grenzen gesitueerd, 
conform het vigerende bestemmingsplan. Deze minimale afstandseisen betreffen:
» 12 meter tot hart van wegsloten.
» 6 meter tot hart van kavelsloten.
» 4 meter tot de perceelsgrens van derden indien geen kavelsloot aanwezig is.

Op 110 meter ten noorden van het plangebied, aan de Drietorensweg is de nieuwe kas 
toegankelijk door middel van een (bestaande) inrit. Deze inrit wordt gebruikt voor 
eventuele bevoorrading (maximaal 3 per dag), parkeren voor personeel of calamiteiten. 
Voor personeel worden er aan deze zijde 10 parkeerplaatsen gerealiseerd. Drie van deze 
parkeerplaatsen worden binnen het plangebied gerealiseerd, paragraaf 4.12 gaat hier 
nader op in.
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Figuur 6: Situatietekeningen totale ontwikkeling

2.2.2 Landschappelijke inpassing

Van belang is dat nieuwe bebouwing op een goede manier worden ingepast bij de 
landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied. Voor de inpassing wordt 
aangesloten bij de bestaande landschappelijke elementen.

In de bestaande situatie heeft de Drietorensweg aan beide zijden een bomenrij. Aan de 
plangebied zijde is hier eveneens laag groen. Achter dit opgaande groen ligt over de 
gehele lengte een kavelsloot. Met de beoogde ontwikkeling blijven de bestaande 
structuren (bomenrij) behouden. Om de openheid en de zichtlijnen langs de Drietorensweg 
te behouden word, het lage (bestaande) groen opgeruimd.

Tussen de kavelsloot en de nieuwe kas komt een 'open' zone van 12 meter. In deze zone 
worden geen bouwwerken gesitueerd. Het plangebied wordt op deze manier, conform de 
bestaande landschappelijke elementen ingepast.
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Hoofdstuk 3 Beleidskader
3.1 Rijksbeleid

Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is op 11 september 2020 door de Minister 
vastgesteld. De NOVI biedt een langetermijnperspectief op de ontwikkeling van de 
leefomgeving in Nederland tot 2050. Met de NOVI geeft het kabinet richting aan de grote 
opgaven die het aanzien van Nederland de komende dertig jaar ingrijpend zullen 
veranderen. Met de NOVI benoemt het Rijk nationale belangen, geeft het richting op de 
vier prioriteiten:

» Ruimte voor klimaatadaptatie en energiestrategie;
» Duurzaam economisch groeipotentieel;
» Sterke en gezonde steden en regio's;
» Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

Uitvoering

De NOVI bevat ook een opmaat naar een Uitvoeringsagenda. Daarin wordt niet alleen 
inzichtelijk gemaakt welke inzet Rijk en regio nu al plegen, maar ook welke (gezamenlijke) 
acties de NOVI daaraan toevoegt. De Uitvoeringsagenda wordt richting de definitieve 
NOVI verder uitgewerkt. Daarbij worden de kansen en risico's uit de planMER betrokken.

De bedoeling is dat de NOVI zich aan nieuwe ontwikkelingen kan aanpassen, in een 
permanent en cyclisch proces. Het Rijk gebruikt daarvoor een goede NOVI-monitor.

Rijk, provincies en gemeenten gaan meer samenwerken als één overheid. De NOVI-aanpak 
is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken overheden. Medeoverheden, 
burgers en bedrijven, zijn niet juridisch aan de visie in de NOVI gebonden. Om de opgaven 
als overheden samen aan te pakken wordt op basis van de vastgestelde NOVI toegewerkt 
naar samenwerkingsafspraken.

Het is belangrijk dat de omgevingsvisies van Rijk, provincies en gemeenten waar nodig en 
mogelijk op elkaar aansluiten. Daarvoor moeten de bestaande Gebiedsagenda's worden 
uitgebouwd tot bredere Omgevingsagenda's. Die omvatten de volle breedte van het 
omgevingsbeleid en kunnen zich ontwikkelen tot de kern van een werkend stelsel van 
omgevingsbeleid. Deze Omgevingsagenda's worden met alle landsdelen gemaakt, in 
samenwerking tussen de overheden.

De samenloop van verschillende nationale belangen en de omvang van de opgaven maken 
het in sommige gebieden tot een grote uitdaging om tot passende oplossingen te komen. 
Er is daarvoor in deze gebieden extra inzet van Rijk en regio nodig, omdat het binnen de 
bestaande kaders onvoldoende lukt om tot resultaat te komen. Daarom zullen er 
NOVI-gebieden worden benoemd.

Open proces

De NOVI is tot stand gekomen in samenspraak met verantwoordelijke ministeries, 
gemeenten, provincies en waterschappen. Tevens is input gebruikt van adviesraden, 
kennisinstellingen, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers. De dialoog 
met en tussen alle betrokkenen stopt niet met het verschijnen van de (ontwerp)-NOVI. 
Het blijft een open proces, waarvan participatie een wezenlijk onderdeel uitmaakt.

Voorliggend bestemmingsplan speelt in op het thema 'Toekomstbestendige ontwikkeling 
van het landelijk gebied' uit de NOVI.
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3.2 Provinciaal beleid

Omgevingsvisie FlevolandStraks

De Omgevingsvisie FlevolandStraks (vastgesteld door Provinciale Staten op 8 november 
2017) geeft de visie van de provincie Flevoland op de toekomst van dit gebied. De visie 
gaat over de periode tot 2030 en verder.

Naar de toekomst toe wil Flevoland ruimte bieden voor nieuwe initiatieven met het 'ja, 
mits'-principe. De begintijd van de bepalende overheid en de maakbare samenleving heeft 
de provincie achter zich gelaten. Iedereen die wil bijdragen aan de toekomst van 
Flevoland is van harte uitgenodigd. Door deze opstelling zijn er meer mogelijkheden voor 
initiatieven van inwoners en bedrijven.

Flevoland is gemaakt voor ontwikkeling. De ontwikkelingsgerichtheid is onderdeel van onze 
identiteit. Hier grijpt de provincie met lef de kansen van nieuwe ontwikkelingen. En de 
ontwikkelingen blijven doorgaan. Denk aan opgaven zoals woningbouw, bedrijvigheid, 
herontwikkelingen, nieuwe voorzieningen, klimaatverandering, bodemdaling, 
waterveiligheid, transformatie in landbouw, duurzame energie. Alle opgaven - klein of 
groot - omarmt de provincie op een wijze, waarbij ze de kenmerkende elementen van de 
polder koesteren. Binnen deze kenmerken geven ze ruimte aan ontwikkelingen. De 
overheden hebben de polders aangelegd en ingericht. Het is een plek waar inwoners, 
organisaties en ondernemers hun idealen kunnen realiseren. Hierdoor krijgt de provincie 
meer verrassing, spontaniteit en variatie. Mensen maken Flevoland.

In de omgevingsvisie worden geen specifieke uitspraken gedaan over 
glastuinbouwgebieden.

Omgevingsprogramma Provincie Flevoland

Op 27 februari 2019 is het omgevingsprogramma Provincie Flevoland vastgesteld. In dit 
(eerste) Omgevingsprogramma Flevoland is ervoor gekozen al het bestaande beleid voor 
de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming of het behoud van de fysieke 
leefomgeving te bundelen in één programma dat digitaal beschikbaar is. Op deze wijze zijn 
de provinciale beleidskeuzes compact beschreven en is de samenhang tussen de 
verschillende beleidsterreinen het beste gewaarborgd.

De provincie handhaaft de concentratie van glastuinbouw in de gebieden bij Almere, 
Luttelgeest en Ens. In deze glastuinbouwgebieden kunnen bijbehorende activiteiten als 
verwerking, verpakking en logistiek gevestigd worden. Uitbreidingsmogelijkheden zijn er 
alleen bij Luttelgeest/Marknesse en Ens. Hier is ook herstructurering en revitalisering 
nodig om de concurrentiepositie voor de toekomst veilig te stellen.

De bestaande infrastructuur, wateropvang, energiebehoefte, energiebesparingsmethoden 
en afvalwaterverwerking moeten daarbij duurzaam en toekomstgericht worden ingericht. 
Ook de landschappelijke inpassing is een aandachtspunt, in het bijzonder voor wat betreft 
lichthinder. De provincie ondersteunt het revitaliseringsproces. Buiten de 
glastuinbouwgebieden is alleen teeltondersteunend glas toegestaan.

Het Omgevingsprogramma Provincie Flevoland gaat ook in op de Cultuurhistorische en 
landschappelijke kwaliteiten van de provincie. Het zijn de dijken, vaarten, interne 
ontsluiting, flankerende beplanting, wegbeplanting en de bosranden. Deze wil de provincie 
behouden en de kwaliteiten ervan inzetten bij nieuwe ontwikkelingen, zodat zij een 
bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit. De provincie verwacht van de gemeenten dat 
zij bij de besluitvorming over nieuwe ontwikkelingen expliciet rekening houden met zowel 
de cultuurhistorische en landschappelijke kern- als basiskwaliteiten.

Toetsing

Onderhavig plan past binnen het omgevingsprogramma. Het plangebied is namelijk gelegen
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in het glastuinbouwgebied ten zuiden van Ens. In dit gebied zijn, zoals beschreven in het 
omgevingsprogramma, uitbreidingsmogelijkheden. Met de planontwikkeling is zoals 
beschreven in paragraaf 2.2.2, rekening gehouden met de bestaande landschappelijke 
elementen. Cultuurhistorie wordt verder beschreven in paragraaf 4.6.

3.3 Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Noordoostpolder 2025

De structuurvisie 2025, die is vastgesteld op 15 januari 2014, beschrijft de huidige en 
gewenste waarden en kwaliteiten van de gemeente en kijkt daarbij vooruit naar 2025. 
Noordoostpolder is van oudsher een agrarische gemeente en ook vandaag de dag is de 
landbouw - en dan vooral de akkerbouw - belangrijk. De agrarische sector vormt een 
belangrijk onderdeel van de economie en is beeldbepalend voor het landschap. De 
landelijke trend van verdergaande schaalvergroting, verbreding en verduurzaming is ook in 
de gemeente Noordoostpolder zichtbaar.

De opgave ten aanzien van het landschap is het ontwikkelen van een stimulerend beleid 
voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de 
cultuurhistorische waarden van een gebied. De keuze óf ontwikkelingen mogelijk zijn is 
minder belangrijk dan wáár deze ontwikkeling een plek kan krijgen.

Bij de grootste glastuinbouwbedrijven in het glastuinbouwgebied ten zuidoosten van Ens 
is er al jaren een uitbreidingswens. In Ens is er ontwikkelingsruimte aan de noordoostzijde 
van het bestaande glastuinbouwgebied (ten noordoosten van de Drietorensweg). Dit 
gebied is gelegen in de 'tussenzone', waar een zekere verdichting van het landschap 
mogelijk is.

Voor de glastuinbouwgebieden in Ens wordt gestreefd naar een integrale en duurzame 
ontwikkeling. De bestaande infrastructuur, wateropvang, energiebehoefte, 
energiebesparingsmethoden en afvalwaterverwerking moeten daarbij duurzaam en 
toekomstgericht worden ingericht. Ook de landschappelijke inpassing is een 
aandachtspunt, met bijzondere aandacht voor lichthinder.

Het plangebied ligt volgens de Structuurvisie kaart in de 'tussenzone' en in het 
ontwikkelgebied glastuinbouw. In dit gebied is veel (glas)tuinbouw aanwezig, waardoor 
het landschap meer verdicht is dan andere deelgebieden. In de tussenzone wordt volop 
ruimte geboden voor de ontwikkeling van de tuinbouw en is bovendien plaats voor 
uitbreiding van en aansluitend op de bestaande glastuinbouw(gebieden). In de situering 
van functies moet in de tussenzone worden gestreefd naar het vastleggen van open 
zones langs de voorzijde van de bebouwingslinten en langs de waterlopen aan de 
achterzijde.

Toetsing

Onderhavige ontwikkeling past binnen de ambities uit de structuurvisie. De uitbreiding is 
ten behoeve van een bestaand glastuinbouwbedrijf die is gevestigd in het 
glastuinbouwgebied. Met de situering is rekening gehouden met de open zones langs de 
waterlopen aan de achterzijde. Deze open zone is geborgd in de planregels van dit 
bestemmingsplan.

Landschapsvisie Noordoostpolder

In de nota van uitgangspunten voor de structuurvisie is aangegeven dat de 
ontwerpprincipes van de Noordoostpolder als vertrekpunt voor ontwikkelingen moeten 
gelden. Om dit handen en voeten te geven is in 2012 in opdracht van de gemeente door 
Feddes/Olthof landschapsarchitecten de 'Landschapsvisie Noordoostpolder; landschap 
van rust en regelmaat' (september 2012) opgesteld. De landschapsvisie bouwt daarbij 
voort op de kwaliteitskaarten. In de landschapsvisie staat beschreven hoe de
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landschappelijke en cultuurhistorische karakteristiek van de polder aanknopingspunten 
biedt voor het lokaliseren en vormgeven van nieuwe ontwikkelingen.

Toetsing

Uit de Landschapsvisie blijkt dat het plangebied is gelegen in de 'assenkruis'. De 
noord-zuidlijn van het assenkruis leent zich voor het situeren van nieuwe, eventueel 
grootschalige functies, zoals een recreatief attractiepark of bedrijvigheid. Het plangebied 
heeft de aanduiding 'ontwikkelingszone bedrijven en glastuinbouw'. In dit gebied wordt 
ruimte geboden voor glastuinbouw (bedrijven). Bestaande landschapselemanenten, langs 
de openbare wegen dienen behouden en of versterkt te worden. Met het plan blijven 
bestaande landschapselementen, zoals de bomenrij langs de Drietorensweg behouden. 
Daarmee is de ontwikkeling in lijn met de landschapsvisie.

Welstandsnota gemeente Noordoostpolder

De Welstandsnota gaat onder andere over het in stand houden en bevorderen van de 
kwaliteit van de bebouwing, die een duidelijke bijdrage levert aan het karakteristieke 
beeld van de gemeente. Oude en nieuwe gebouwen, in al hun verscheidenheid, vormen 
met elkaar het aanzien en daarmee de welstand van de gemeente. De gemeente wil 
zorgvuldig omgaan met die bebouwing en de openbare ruimte waarin die is geplaatst, 
maar wil ook vrijheid aan zijn burgers geven.

Glastuinbouwgebieden bij Ens en Luttelgeest

De bebouwing in de glastuinbouwgebieden Ens en Luttelgeest heeft een meer neutrale 
kwaliteit en draagt in veel mindere mate bij aan het karakteristieke beeld en de ruimtelijke 
identiteit van de gemeente. Deze gebieden, waarin het plangebied is gelegen, zijn 
welstandsvrij.
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Hoofdstuk 4 Omgevingsaspecten
Naast het feit dat de ontwikkelingen in het plangebied binnen het overheidsbeleid tot 
stand moet komen, moet ook rekening gehouden worden met de aanwezige functies in en 
rond het gebied. Het uitgangspunt voor de ontwikkeling is dat er een goede 
omgevingssituatie ontstaat. In dit hoofdstuk zijn de randvoorwaarden, die voortvloeien uit 
de omgevingsaspecten, beschreven.

4.1 Vormvrije m.e.r.-beoordeling

4.1.1 Toetsingskader

In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten 
in het kader van het omgevingsvergunning plan-m.e.r.-plichtig, project-m.e.r.-plichtig of 
m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. 
drempelwaarden opgenomen. Indien een activiteit onder de drempelwaarden blijft, dient 
alsnog een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden, waarbij onderzocht dient 
te worden of de activiteit belangrijke nadelige gevolgen heeft voor het milieu, gelet op de 
omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. 
Deze omstandigheden betreffen de kenmerken van het project, de plaats van het project 
en de kenmerken van de potentiële (milieu)effecten.

4.1.2 Toetsing

In het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat Landinrichtingsproject, dan wel 
wijzigen of uitbreiden daarvan. m.e.r.-beoordelingsplichtig is in gevallen waarin de 
activiteit betrekking heeft op een oppervlakte van 50 hectare.

Binnen het plangebied van dit bestemmingsplan wordt 3.992 m2 aan glastuinbouw 
gerealiseerd, daarmee blijft dit bestemmingsplan ruim onder de drempelwaarde van 50 ha. 
Dit betekent wel dat een zogenaamde 'vormvrije m.e.r.-beoordeling' noodzakelijk is. Op 
basis van onderstaande paragrafen neemt het bevoegd gezag (gemeenteraad) een 
m.e.r.-beoordelingsbeslissing waarin wordt aangegeven of een volledige m.e.r.-procedure 
doorlopen dient te worden.

4.2 Milieuzonering

4.2.1 Toetsingskader

Tussen bedrijfsactiviteiten en hindergevoelige functies (waaronder wonen) is een goede 
afstemming nodig. Het doel daarbij is het voorkomen van onacceptabele hinder ter 
plaatse van woningen, maar ook om te zorgen dat bedrijven niet worden beperkt in de 
bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden. Bij de afstemming wordt gebruik gemaakt 
van de richtafstanden uit de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering'. Een richtafstand 
wordt beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare milieuhinder redelijkerwijs is 
uitgesloten. Bedrijfsactiviteiten zijn daarvoor ingedeeld in een aantal milieucategorieën. In 
tabel 1 zijn de richtafstanden weergegeven.

Tabel 1. Richtafstanden VNG-uitgave Bedrijven en milieuzonering
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Milieucategorie Rīchtafstanden rustige woonwijk Richtafstander gemengd gebied
1 1C meter Ũ meter
2 3C meter IC meter
3.1 5C meter 3C meter
3.2 ICO meter 5Ũ meter
4.1 2C0 meter ICO meter
4.2 3C0 meter 2Ũ0 meter
5.1 5C0 meter 3Ũ0 meter
5.2 7C0 meter 5C0 meter
5.3 1.000 meter 7Ũ0 meter
6 1.500 meter 1.000 meter

4.2.2 Toetsing

Gezien de ligging in een glastuinbouwgebied waar veel verschillende functies voorkomen 
kan het gebied getypeerd worden als gemengd gebied. Hierdoor kan de richtafstand 
conform de VNG-publicatie (tabel 1) een trede lager worden bijgesteld.

Met dit project worden geen nieuwe milieugevoelige functies toegevoegd. Door de 
ontwikkeling ontstaan dan ook geen negatieve effecten op de omliggende 
(agrarische)bedrijven. De dichtstbijzijnde milieugevoelige functies zijn de (bedrijfs) 
woningen gelegen aan de Drietorensweg 38-2, 40-1 en 42-1.

Voor dit bestemmingsplan is uitsluitend de (bedrijfs)woning aan de Drietorensweg 42-1 
van belang. De afstand tussen de nieuwe kassen en het bestemmingsvlak van deze 
woning bedraagt 12 meter. Kassen vallen op basis van de VNG-brochure in milieucategorie 
2 met een grootste richtafstand 10 meter (uitgaand van het gebiedstype 'gemengd'). 
Daarmee wordt voldaan aan de gestelde richtafstand.

Op basis van de geldende planologische regeling is op het perceel Drietorensweg 40-2 een 
bedrijf/ dierenpension toegestaan. Een dierenpension valt op basis van de VNG-brochure 
in milieucategorie 3.2 met een grootste richtafstand van 50 meter (uitgaand van het 
gebiedstype 'gemengd'). Door deze planologische mogelijkheid weg te nemen, vindt er in 
principe een verbetering van het woon- en leefklimaat voor deze woning plaats.

Voor de overige woningen (Drietorensweg 38-2 en 40-1) geldt dat in de huidige situatie 
glastuinbouw reeds is toegestaan. Aan deze situatie verandert niets. Desalniettemin moet 
rekening gehouden worden met het woon- en leefklimaat van deze woningen. Met het 
(bouw)plan is rekening gehouden met de afstand tussen de woningen en het 
kassencomplex. Tussen de woningen en de kassen komt een bebouwingsvrije zone van 12 
meter. Hierdoor wordt dus ook voldaan aan de richtafstand van 10 meter.

Licht

Bij het bedrijf wordt assimilatieverlichting toegepast. In paragraaf 3.5.1 van het 
Activiteitenbesluit, waaraan het bedrijf moet voldoen, zijn eisen opgenomen die 
lichthinder voor omwonenden voorkomen en de duisternis en het donkere landschap 
beschermen.

Kassen moeten een lichtscherminstallatie hebben. Als de ondernemer alleen overdag 
assimilatiebelichting toepast hoeft hij geen lichtscherminstallatie te hebben. Daarnaast 
moet de ondernemer de gevels van een kas vanaf zonsondergang tot zonsopgang 
afschermen. Ook mogen de lampen niet te zien zijn buiten de inrichting.

Als gevolg van deze voorschriften kan in het kader van lichthinder worden aangenomen 
dat spraken is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
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4.3 Geluid

4.3.1 Toetsingskader

Voor geluidshinder is de Wet geluidhinder (Wgh) van kracht. Doel van deze wet is het 
terugdringen van hinder als gevolg van geluid en het voorkomen van een toename van 
geluidshinder in de toekomst. Voor dit plan is alleen geluidshinder als gevolg van weg 
verkeerslawaai van belang. In de wet is bepaald dat elke weg in principe een zone heeft, 
waar aandacht aan geluidhinder moet worden besteed. De Wgh onderscheidt 
geluidsgevoelige objecten enerzijds en niet-geluidsgevoelige objecten anderzijds. De Wgh 
stelt dat op de gevels van geluidsgevoelige objecten voldaan moet worden aan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

4.3.2 Toetsing

Een glastuinbouwbedrijf is geen inrichting die op grond van de Wgh gezoneerd moet 
worden. Daarnaast worden binnen het projectgebied geen geluidsgevoelige functie 
mogelijk gemaakt. Er hoeft daarom ook geen rekening gehouden te worden met een 
eventuele geluidszone van wegen en/of spoorwegen. Een toetsing aan de Wgh is daarom 
niet noodzakelijk.

Voor de bedrijfsactiviteiten is in het kader van het activiteitenbesluit een melding 
ingediend. Ten behoeve van deze melding is voor de gehele ontwikkeling een akoestisch 
onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is opgenomen in bijlage 3. In het akoestisch 
onderzoek is onderzocht of de ontwikkeling voldoet aan de geluidsnormering van het 
activiteitenbesluit, tevens is de indirecte hinder op de omgeving onderzocht. Uit de 
onderzoeksresultaten blijkt dat wordt voldaan aan de eisen die gesteld zijn in het 
activiteitenbesluit. Het aspect geluid vormt dan ook geen belemmering voor dit 
bestemmingsplan.

4.4 Water

4.4.1 Toetsingskader

Kaderrichtlijn water

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is in 2000 ingevoerd en heeft als doelstelling het 
bereiken van een goede ecologische en chemische toestand voor alle 
oppervlaktewaterlichamen en het beschermen en herstellen van alle grondwaterlichamen 
(verbinding, infiltratie en kwelgebieden). Door inrichting van watergangen af te stemmen 
op de ecologie kan de ecologische toestand verbeterd worden. De KRW heeft het streven 
om emissies naar oppervlakte- en grondwater terug te dringen. Daarnaast zal de 
onttrekking van grondwater in evenwicht worden gebracht met de aanvulling van het 
grondwater.

Waterbeleid voor de 21e eeuw

De Commissie Waterbeheer 21ste eeuw heeft in augustus 2000 advies uitgebracht over 
het toekomstige waterbeleid in Nederland. Een andere aanpak in het licht van verwachte 
ontwikkelingen inzake zeespiegelstijging, toenemende neerslag, rivierwaterafvoer en 
verdergaande bodemdaling werd noodzakelijk geacht. De adviezen van de commissie 
staan in het rapport Anders omgaan met water, Waterbeleid voor de 21ste eeuw (WB21). 
De kern van het rapport WB21 is dat water de ruimte moet krijgen, voordat het die ruimte 
zelf neemt. In het Waterbeleid voor de 21e eeuw worden twee principes 
(drietrapsstrategieën) voor duurzaam waterbeheer geïntroduceerd:
« vasthouden, bergen en afvoeren;

18 bestemmingsplan (ontwerp)



bestemmingsplan Landelijk gebied, Drietorensweg 40-2 te Ens

« schoonhouden, scheiden en zuiveren.

Nationaal Waterplan Het Nationaal Waterplan is vastgesteld op basis van de Waterwet en 
de Wet Ruimtelijke ordening (Wro). Het Nationaal Waterplan geeft op hoofdlijnen aan welk 
beleid het Rijk in de periode 2016 - 2021 voert om te komen tot een duurzaam 
waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, 
beschikbaarheid van voldoende en schoon water en de diverse vormen van gebruik van 
water. Belangrijke ambities hierin zijn het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van 
de ruimte. Het NW geeft maatregelen aan die in de periode 2016 - 2021 genomen moeten 
worden om Nederland ook voor toekomstige generaties veilig en leefbaar te houden en de 
kansen die water biedt te benutten. Met dit plan voldoet Nederland aan de Europese 
eisen beschreven in de KRW, de Richtlijn Overstromingrisico's (ROR) en de Kaderrichtlijn 
Mariene Strategie (KMS). Het plan geldt formeel als structuurvisie voor de ruimtelijke 
aspecten.

Waterbeheerpian Waterschap Zuiderzeeiand

Het Waterbeheerplan 2016-2021 (WPB3) 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.

Proces van de watertoets

Sinds 1 november 2013 is de toepassing van de watertoets wettelijk verplicht door 
verankering in het Besluit op de ruimtelijke ordening. De watertoets heeft betrekking op 
alle grond- en oppervlaktewateren en behandelt alle van belang zijnde 
waterhuishoudkundige aspecten (naast veiligheid en water overlast ook bijvoorbeeld 
waterkwaliteit en verdroging). De watertoets is een belangrijk proces instrument om het 
belang van water een evenwichtige plaats te geven in de ruimtelijke ordening. Uit de 
water paragraaf blijkt de betrokkenheid van de water beheerder in het planproces en de 
wijze waar op het water advies van de waterbeheerder is meegenomen in de uitwerking 
van het plan.

4.4.2 Toetsing

Dit bestemmingsplan kan niet los worden gezien van de totale ontwikkeling. Daarom is in 
de watertoets en in deze waterparagraaf het aspect water voor de totale ontwikkeling 
beschreven.

De ontwikkeling is digitale watertoets kenbaar gemaakt bij het waterschap, in dit geval 
het waterschap Zuiderzeeland. Uit de vergunningchecker, zie bijlage , blijkt dat de invloed 
van het plan op de waterhuishouding mogelijk is, zodanig dat de normale procedure voor 
de watertoets wordt doorlopen. Hierna worden per aspect de effecten van het plan op de 
waterhuishouding behandeld. Dit bestemmingsplan wordt overlegd met het waterschap.

Thema Veiligheid

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

Thema Voldoende water
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Wateroverlast

Streefbeeld

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

Uitgangspunt wateroverlast

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

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

De beleidsregel 'Compensatie toename verhard oppervlak en versnelde afvoer' is begin 
2013 door het waterschap vastgesteld. Vanaf het moment van vaststelling van de 
beleidsregel is de situatie van het beheergebied op dat moment het referentiekader 
geworden, oftewel de nulsituatie. De compensatieplicht geldt zodanig voor de netto 
toename van het verhard oppervlak voor een bouwvlak sinds begin 2013.

Toetsing

Het plangebied ligt in landelijk gebied. In het landelijk gebied geldt dat compensatie nodig 
is bij een oppervlakte groter dan 2.500 m2. Uit de vergunningcheck blijkt dat 50Zo van het 
verhard oppervlak moet worden gecompenseerd.

Het verhard oppervlak neemt ter plaatste van het plangebied met 3.992 m2 toe. De totale 
ontwikkeling bedraagt 67.000 m2 aan nieuwe kassen. Dit komt neer op 3.350 m2 dat moet 
worden gecompenseerd. Tevens zijn er in het gebied enkele sloten gelegen die door de 
ontwikkeling worden gedempt. In totaal wordt er 375 m1 aan sloten gedempt. Deze sloten 
moeten 1000Zo worden gecompenseerd.

De invulling van de compensatieopgave van het totale project is voor akkoord voorgelegd 
aan het waterschap. In overleg wordt een deel van de compensatieopgave opgave in een 
waterbassin gerealiseerd. Dit op grond van artikel 5 van de watervergunning met kenmerk 
ZZL/WPRC-797199216-12, d.d. 6 april 2021.

Goed functionerend watersysteem

Streefbeeld

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

Randvoorwaarden goed functionerend watersysteem Het waterschap streeft naar een 
robuust en klimaatbestendig watersysteem met grote peilvakken. Versnippering van het 
watersysteem is een ongewenste situatie. Nieuwe ontwikkelingen sluiten aan op 
bestaande peilvakken en de inrichting wordt afgestemd op de functie van het water. In 
nieuwe watersystemen wordt gestreefd naar aaneengesloten waterelementen met een
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minimum aantal duikers en/of andere kunstwerken en zonder doodlopende einden. Het 
watersysteem wordt dusdanig ingericht dat het goed controleerbaar en beheersbaar is.

In het plangebied wordt water gedempt. Voordat met enige demping wordt gestart, dient 
de compensatie van open water (verleggen, verbreden of nieuw aanleggen) te zijn 
aangelegd. De voor demping van bestaande watergangen gebruikte materialen moeten 
voldoen aan de eisen uit het Besluit Bodemkwaliteit en /of de waterbodemkwaliteitskaart 
van waterschap Zuiderzeeland.

Toetsing

Zoals hiervoor beschreven worden bestaande sloten gedempt. Deze sloten worden 1000Zo 
gecompenseerd door het verbreden van bestaande sloten. Het verbreden van de sloten 
en de locaties worden in overleg met het waterschap nader afgestemd.

Thema Schoon Water

Goede structuurdiversiteit

Streefbeeld

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

Goede oppervlaktewaterkwaliteit

Streefbeeld

Het grond- en oppervlaktewater biedt leef-, verblijf-, en voortplantingsmogelijkheden voor 
de (aquatische) flora en fauna in het beheergebied. De chemische toestand van deze 
wateren vormt hier geen belemmering voor.

Goed omgaan met afvalwater

Streefbeeld

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

Toetsing

Ten aanzien van het plan kan worden gesteld geen uitlogende materialen gebruikt gaan 
worden. Ter plaatse van de Enserweg wordt er een riolering door de gemeente aangelegd 
waarop het bedrijf circa eind dit jaar zal worden aangesloten. Het is niet bekend of er 
riolering aan de Drietorensweg wordt aangelegd. De nieuwbouw (kantoor, kantine, 
kleedruimte, sanitair) wordt aangesloten op een nieuwe IBA. Deze wordt geplaatst bij de 
nieuwbouw aan de Drietorensweg 40-II.

Ten aanzien van het plan geldt dat hemelwater naar omliggende sloten wordt gevoerd via 
een put-opvang en afvoerbuis. Er is daarbij geen vervuild hemelwater te verwachten. 
Door de gehele ontwikkeling zal een kleine toename in verband met het nieuwe 
kantoorgedeelte ontstaan. Het afvalwater van de kas wordt gefilterd en hergebruikt. Het 
afvalwater van het kantoor (toiletten, douche en gootstenen) wordt verwerkt in de IBA.
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4.5 Bodem

4.5.1 Toetsingskader

Voor het bestemmingsplan geldt als uitgangspunt dat de grond geschikt is voor de 
toekomstige functie. Verdachte plekken dienen te worden gesignaleerd vanuit een goede 
ruimtelijke ordening. Waar nodig moeten saneringsmaatregelen worden aangegeven. Bij 
nieuwbouw waarborgt de Wet bodembescherming dat er geen risico's voor de 
volksgezondheid aanwezig zijn.

4.5.2 Toetsing

Binnen het plangebied wordt een kas gerealiseerd. Er zullen niet voor meer dan twee uur 
per dag mensen in de loodsen aanwezig zijn. Om die reden betreft het gebouw geen 
bodemgevoelig object en is bodemonderzoek niet noodzakelijk. Er is gezien de huidige 
functie is er ook geen reden om aan te nemen dat de bodem ter plaatse niet geschikt zou 
zijn voor deze ontwikkeling.

In het kader van een goede ruimtelijke kwaliteit is voor de gehele ontwikkeling een 
(verkennend)bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is als bijlage 2 in de 
toelichting opgenomen.

Bodem

Uit de resultaten van het bodemonderzoek blijkt dat er geen aanleiding is tot nader 
onderzoek, daarnaast zijn geen milieuhygienische belemmering in relatie tot de 
toekomstige bestemming van het terrein.

Asbest

Op basis van de onderzoeksresultaten van het asbestonderzoek wordt geconcludeerd dat 
in het geanalyseerde monster van de toplaag van de bodem ter plaatse van de 
onverharde druppelzone van het asbestverdachte dak van de dierenhokken op 
Drietorensweg 40-2 (toplaag 1) asbest is aangetoond.

Het ter plaatse van toplaag 1 aangetoonde gehalte aan asbest ligt beneden de helft van 
de

interventiewaarde. Indien het asbestgehalte aangetoond bij verkennend asbestonderzoek 
kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is het statistisch aannemelijk dat ook in 
een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden overschreden. In deze 
gevallen geldt er geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest 
(e.e.a. conform paragraaf 6.1 NEN5707).

Op grond van de huidige resultaten van onderhavige asbestonderzoek is formeel geen 
nader asbestonderzoek aan de orde.

4.6 Cultuurhistorie

4.6.1 Toetsingskader

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

De cultuurhistorie van Noordoostpolder is vastgelegd en toegelicht in diverse 
beleidsdocumenten, zoals: 'Kwaliteitskaart Noordoostpolder Urk - Deel 1' (H+N+S
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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).

Deze beleidsdocumenten nemen het bijzonder ontworpen landschap van de 
Noordoostpolder als vertrekpunt wanneer sprake is van vernieuwing en ontwikkeling. Het 
credo van eertijds de Nota Belvédère behoud door ontwikkeling, is nog altijd van kracht 
en klinkt tevens door in de aanwijzing van de Noordoostpolder als Nationaal 
Wederopbouwgebied in de beleidsnota 'Visie Erfgoed en Ruimte, Kiezen voor Karakter' van 
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE, 2016).

4.6.2 Toetsing

Op basis van cultuurhistorische waardenkaart Flevoland en het gemeentelijke beleidsstuk 
'Erfgoed in de gemeente Noordoostpolder, blijkt dat zich binnen het plangebied geen rijks
dan wel gemeentelijke monumenten of andere cultuurhistorische waarden bevinden. In de 
directe omgeving van het plangebied komen eveneens geen monumenten of 
cultuurhistorische waarden voor. De bestaande wegenstructuur blijft behouden en zorgt 
voor de landschappelijke inpassing van het plan binnen de oorspronkelijke 
ontwerpprincipes van de polder.

4.7 Archeologie

4.7.1 Toetsingskader

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

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

4.7.2 Toetsing

Op het plangebied is in dit geval geen dubbelbestemming van toepassing. Op basis van de 
beleidskaart (zie figuur 7) geldt Waarde archeologie - 8. Volgens het beleid dient bij 
ingrepen dieper dan 100 centimeter en groter dan 10.000 m2 een archeologisch onderzoek 
uitgevoerd te worden. In dit bestemmingsplan is daar geen sprake van. Voor de realisatie 
van de kassen zijn niet tot nauwelijks graafwerkzaamheden noodzakelijk. De 
graafwerkzaamheden die ontstaan door het verbreden van de sloten blijven ruim onder de 
grens van 10.000 m2 (2.423 m2) Vanuit dit aspect bestaan dus geen belemmeringen voor 
de uitvoering van het plan.
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Figuur 7 Uitsnede archeologie kaart

4.8 Ecologie

4.8.1 Toetsingskader

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met de natuurwaarden van 
de omgeving en met beschermde plant- en diersoorten. Deze zijn geregeld in de Wet 
natuurbescherming (Wnb). Met de Wnb zijn alle bepalingen met betrekking tot de 
bescherming van natuurgebieden en dier- en plantensoorten samengebracht in één wet. 
De Wnb implementeert diverse Europeesrechtelijke regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en 
de Habitatrichtlijn in de Nederlandse wetgeving.

4.8.2 Toetsing 

Gebiedsbescherming

In Nederland staan veel Natura 2000-gebieden onder druk door een overbelasting van 
stikstofdepositie. In het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zijn alle Natura 2000-gebieden 
opgenomen waar ten minste één stikstofgevoelig habitat voorkomt dat te maken heeft 
met overbelasting door stikstof. Ook kleinschalige initiatieven kunnen leiden tot een 
toename van de stikstofdepositie en moeten om die reden daarop worden beoordeeld. 
Voor kleine plannen waarvan op voorhand (en goed gemotiveerd) kan worden onderbouwd 
dat deze - vanwege bijvoorbeeld de grote afstand tot Natura 2000-gebieden - geen 
negatieve gevolgen kunnen hebben voor de relevante Natura 2000-gebieden, kan een 
passende beoordeling van de stikstofdepositie achterwege blijven. Hiermee geeft het 
ministerie ruimte voor een kwalitatieve onderbouwing voor kleine projecten waarvan op 
voorhand met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geen (significant) negatief 
effect is op de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.

Het plangebied ligt op iets minder dan 2 km van de Natura 2000-gebieden Zwartemeer. 
Het dichtstbijzijnde NNN-gebied ligt op circa 3 kilometer afstand. Gezien de afstand en de 
aard van de ingrepen is er geen sprake van directe aantasting, zoals effecten door geluid 
of optische verstoring van instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. 
Indirecte effecten door stikstofemissie zijn mogelijk wel aan de orde.
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Om aantoonbaar te maken of er wel of geen sprake is van stikstofdepositie, is een 
stikstofberekening uitgevoerd waarvan de rapportage in bijlage 4 is opgenomen. Uit de 
berekeningen moet blijken dat de stikstofdepositie tijdens de gebruiksfase nergens hoger 
is dan afgerond 0,00 mol/ha/ja

Om deze redenen veroorzaken de plannen geen conflict met de Wet natuurbescherming.

Soortenbescherming

De soortenbescherming vindt primair plaats via de Wet natuurbescherming. Op grond van 
deze wet mogen geen beschermde planten en dieren (en hun verblijfsplaatsen), die in de 
wet zijn aangewezen, worden verstoord. Voor soorten die vermeld staan op bijlage IV, 
zoals vleermuizen, van de Habitatrichtlijn en een aantal Rode-Lijst soorten is een zware 
bescherming opgenomen. De verblijfplaatsen van beschermde soorten mogen niet negatief 
worden beïnvloed door bouwactiviteiten.

In dit kader is voor het gehele project een ecologische quickscan uitgevoerd. Dit 
onderzoek is als bijlage opgenomen in bijlage 5. Onderhavig plangebied is meegenomen in 
dit onderzoek

Uit de quickscan blijkt dat bij de volgende werkzaamheden aanvullend onderzoek nodig is:
« voorafgaand aan het dempen/ontgronden van de watergangen is een aanvullend 

onderzoek vereist naar de grote modderkruiper en rugstreeppad;
« Voor de sloop van de schuur aan de Drietorensweg 38-2 is aanvullend onderzoek naar 

de steenmarter vereist;
« Voor de sloop van de bebouwing aan de Drietorensweg 40-2 is aanvullend onderzoek 

naar gebouwbewonende vleermuizen en een technische inspectie naar de huismus 
vereist.

« het gebied is verder mogelijk geschikt leefgebied voor algemene zoogdieren, amfibieën, 
insecten welke niet beschermd zijn (behoudens de Algemene zorgplicht) onder de Wet 
natuurbescherming.

« Voor broedvogels geldt dat de nesten van alle soorten beschermd zijn tijdens het 
broedseizoen (indicatief 15 maart - 15 juli).

Aanvullend onderzoek grote modderkruiper en rugstreeppad
Voor het dempen/ ontgronden van de slopen is een aanvullend onderzoek naar de grote 
modderkruiper en rugstreeppad uitgevoerd. Dit onderzoek is opgenomen in bijlage 6. Uit 
het aanvullende onderzoek blijkt dat geen van de bemonsterde watergangen DNA van de 
grote modderkruiper of rugstreeppad bevatten. Derhalve is uit te sluiten dat deze soorten 
voorkomen in de te dempen of ontgronden watergangen.

Wel dienen er enkele maatregelen getroffen te worden in het kader van de Algemene 
zorgplicht. Mogelijk zijn er algemene soorten (amfibieën, insecten of vissen) aanwezig in 
de watergangen. Om effecten op deze soorten te minimaliseren dienen de 
werkzaamheden in 1 richting uitgevoerd te worden zodat de dieren de mogelijkheid krijgen 
om weg te zwemmen. Indien de watergang volledig gedempt wordt en de dieren geen 
wegzwem mogelijkheden hebben, dient er eerst afgevist te worden.

Aanvullend onderzoek steenmarter, vleermuizen en huismus.
Voor de opstallen binnen het plangebied, wordt aanvullend onderzoek naar gebouw 
gebouwbewonende vleermuizen en een technische inspectie naar de huismus 
geadviseerd. Voor de sloop dienen deze onderzoeken te zijn uitgevoerd.
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4.9 Luchtkwaliteit

In de Wet milieubeheer zijn normen voor luchtkwaliteit opgenomen. Deze normen zijn 
bedoeld om de negatieve effecten op de volksgezondheid, als gevolg van te hoge niveaus 
van luchtverontreiniging, tegen te gaan. Als maatgevend voor de luchtkwaliteit worden 
de gehalten fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) gehanteerd.

Volgens de Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten Nederland (2025) geldt in de 
directe omgeving van het plangebied een gemiddelde fijn stof concentratie (PM10) van 
minder dan 15 pg/m3 en een gemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO2) van minder 
dan 8 pg/m3. De norm voor beide stoffen ligt op 40 pg/m3 (jaargemiddelde concentratie 
vanaf 2015). In de huidige situatie is dus sprake van een goede luchtkwaliteit.

Alleen bij een toename van enkele honderden verkeersbewegingen per dag wordt hier niet 
aan voldaan. Voor het personeel worden er aan de Drietorensweg 10 parkeerplaatsen 
gerealiseerd, waarvan er 3 binnen het plangebied zijn gelegen. Op basis van de 10 
parkeerplaatsen wordt aangenomen dat er 20 verkeersbewegingen (lichte 
motorvoertuigen) per etmaal ontstaan. Per dag komen er maximaal 3 vrachtwagens, dit 
zijn gemiddeld 6 verkeersbewegingen (zware motorvoertuigen) per dag.

De totale uitbreiding zal een beperkte stijging van het aantal verkeersbewegingen met 
zich meebrengen. Als gevolg hiervan is dat geen sprake is van verslechtering van de 
luchtkwaliteit. Zekerheidshalve zijn de verkeersbewegingen in de nibm-tool verwerkt. De 
resultaten zijn weergeven in onderstaande tabel. Het plan wordt op dit punt uitvoerbaar 
geacht. Aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk.

Tabel 2: Nibm-tool

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer als 
gevolg van een plan op de luchtkwaliteit

Jaar van planrealisatie 2Ũ21

Extra verkeer als gevolg van het plan

Extra voertuigbewegingen [weekdaggemiddelde)

Aandeel vrachtverkeer

25

23,5*

Maximale bijdrage extra verkeer NO2 in pg/m1

PMļū in pg/m1

0,06

0,01

Grens voor "Niet In Eietekenende Mate" in pg/m1 1,2

Conclusie

De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekenende mate; 

geen nader onderzoek nodig

4.10 Externe veiligheid

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

Het plaatsgebonden risico (PR) is de berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt 
als rechtstreeks gevolg van een ongeval bij een risicobron, aangenomen dat hij op die 
plaats permanent en onbeschermd verblijft. Het groepsrisico is de kans dat een groep
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mensen overlijdt door een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico (GR) moet 
worden gezien als een maat voor maatschappelijke ontwrichting.

Voor het groepsrisico is een oriënterende waarde bepaald. Dit betreft geen harde norm, 
maar vormt een onderdeel bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van het risico. In 
algemene zin geldt dat wanneer het groepsrisico onder de oriënterende waarde blijft, er 
sprake is van een acceptabel risiconiveau.

In het kader van het aspect externe veiligheid is de risicokaart van de provincie Flevoland 
bekeken. Hieruit blijkt dat over de N50 een transportroute voor gevaarlijke stoffen loopt. 
Deze weg ligt op circa 750 meter vanaf het plangebied. Hiervoor geldt een 
plaatsgebonden risicocontour (10-6) van 0 meter en een groepsrisico van 45 meter. Het 
plangebied ligt hiermee op voldoende afstand van deze route. In of in de nabijheid van 
het plangebied zijn ook geen buisleidingen aanwezig. Het aspect externe veiligheid vormt 
voor dit bestemmingsplan dan ook geen beperkingen en aanvullend onderzoek kan 
achterwege blijven.

4.11 Kabels, leidingen en zoneringen

4.11.1 Toetsingskader

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

4.11.2 Toetsing

In of nabij het plangebied lopen geen hoofd kabels. Ook liggen er geen relevante zones 
over het plangebied.

4.12 Verkeer en parkeren

Een ruimtelijke ontwikkeling mag niet leiden tot knelpunten, verkeersonveilige situaties of 
een gebrek aan parkeerruimte.

Verkeersafwikkeling

De ontwikkeling mag niet leiden tot knelpunten of tot onveilige situaties in de 
verkeersafwikkeling. Het glastuinbouwbedrijf wordt in de huidige situatie direct ontsloten 
op de Enserweg. In de nieuwe situatie blijft deze situatie hetzelfde. De uitbreiding betreft 
alleen een kas waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande faciliteiten. De nieuwe 
kas aan de Drietorensweg is wel bereikbaar, via een bestaande inrit voor eventuele 
bevoorrading of calamiteiten. Er wordt hier alleen geparkeerd door personeel.

Door de totale ontwikkeling ontstaat een toename aan verkeersbewegingen. Naar 
verwachting gaat het om 20 mvt/etmaal (lichtverkeer), 6 mvt/etmaal door de aam/afvoer 
van producten (zwaar). Gezien de beperkte toename aan verkeersbewegingen (26 mvt/ 
etmaal) worden er geen belemmeringen verwacht.

De verkeerssituatie aan de Enserweg en de Drietorensweg is overzichtelijk. Er is namelijk 
sprake van een rechte 60 km-weg. Vanuit de inrit is zowel in noordelijke- als zuidelijke 
richting voldoende zicht op de weg. Er is bovendien een vrijwel directe verbinding met de
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provinciale weg N352 en de N50.

Parkeren

De gemeente Noordoostpolder heeft in haar nota parkeernormen 2016 geen kengetallen 
opgenomen voor kassen en/of landbouwbedrijf. Het CROW kent ook geen kengetallen voor 
deze bedrijfsfunctie.

Uitgaande van de 20 mvt/etmaal die ontstaan door woon-werkverkeer (lichtverkeer) kan 
er worden aangenomen dat er 10 extra werknemers/ auto's door de ontwikkeling 
ontstaan.

Aan de Drietorensweg worden 10 parkeerplaatsen gerealiseerd, waarvan drie 
parkeerplaatsen binnen het plangebied zijn gelegen. Zie figuur 8 voor de ligging. De 10 
parkeerplaatsen zijn bedoeld voor werknemers die als gevolg van de uitbreiding werkzaam 
zullen zijn bij het bedrijf. Tijdens pieken kunnen hier meer mensen parkeren.

Figuur 8 Uitsnede nieuwe parkeerplaatsen
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Hoofdstuk 5 Juridische vormgeving
5.1 Algemeen

Het bestemmingsplan voldoet aan alle vereisten die zijn opgenomen in de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo). Het voldoet aan de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 
(SVBP) 2012.

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de gronden in 
het plangebied. De juridische regeling is vervat in een verbeelding en bijbehorende regels. 
Op de verbeelding zijn de verschillende bestemmingen vastgelegd, in de regels (per 
bestemming) de bouw- en gebruiksmogelijkheden.

5.2 Toelichting op de bestemmingen

Agrarisch

Het gehele plangebied krijgt de enkelbestemming 'Agrarisch' waar naast grondgebonden 
agrarische activiteiten ook glastuinbouw is toegestaan. De regeling is gebaseerd uit de 
regeling van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2004.
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Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid
Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een 
bestemmingsplan. In dat verband wordt een onderscheid gemaakt tussen de 
maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid.

6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Inspraak en overleg

Dit voorontwerp is in het kader van vooroverleg voorgelegd aan, onder meer, Provincie 
Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, Veiligheidsregio Flevoland en Omgevingsdienst 
Flevoland, Gooi en Vechtstreek.

In het kader van vooroverleg heeft het waterschap een vooroverlegreactie ingediend, 
met het verzoek paragraaf 4.4 op enkele aspecten aan te vullen. Het advies van het 
waterschap is verwerkt in de waterparagraaf, afgestemd en voor akkoord bevonden door 
het waterschap Zuiderzeeland.

Van de overige overlegpartners zijn geen overlegreacties ingediend om het 
bestemmingsplan aan te passen.

Zienswijzen

Vervolgens wordt het ontwerpbestemmingsplan voor zes weken ter inzage gelegen. 
Tijdens deze periode kan een ieder zienswijzen tegen het bestemmingsplan kenbaar 
maken.

Vaststelling

Het ontwerpbestemmingsplan wordt al dan niet gewijzigd en omgezet tot vast te stellen 
bestemmingsplan. De gemeenteraad besluit omtrent de vaststelling en vervolgens wordt 
het vastgestelde bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Binnen deze 
termijn is het mogelijk beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State.

6.2 Economische uitvoerbaarheid

De economische uitvoerbaarheid van een plan wordt in eerste instantie bepaald door de 
financiële haalbaarheid ervan. Daarnaast is de grondexploitatieregeling uit de Wro van 
belang voor de economische uitvoerbaarheid. Deze regeling bepaalt dat de gemeente de 
door haar gemaakte kosten kan verhalen. Het kostenverhaal heeft dus ook invloed op de 
haalbaarheid van het plan.

Financiële haalbaarheid

De ontwikkeling betreft een particulier initiatief, waarmee de gemeente geen directe 
financiële bemoeienis heeft. Aangenomen wordt dat deze over de financiële middelen 
beschikt om het plan uit te kunnen voeren en alle kosten voor de uitvoering voor rekening 
neemt.

Grondexploitatie

Doel van de in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) opgenomen grondexploitatieregeling is 
het bieden van ruimere mogelijkheden voor het kostenverhaal en het creëren van meer 
sturingsmogelijkheden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de publiekrechtelijke
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weg via een exploitatieplan en de privaatrechtelijke weg in de vorm van overeenkomsten. 
In het geval van een exploitatieplan kan de gemeente eisen en regels stellen voor de 
desbetreffende gronden, woningbouwcategorieën en fasering. Bij de privaatrechtelijke 
weg worden dergelijke afspraken in een (anterieure) overeenkomst vastgelegd.

De gemeente moet, volgens de grondexploitatieregeling in de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), de gemaakte gemeentelijke kosten 
verhalen op de initiatiefnemers van de ontwikkeling. Dit geldt overigens alleen wanneer 
sprake is van bouwplannen, zoals opgenomen in het Bro.

Het bouwplan dat dit bestemmingsplan mogelijk maakt is aangemerkt als een bouwplan in 
de zin van het Bro. Het is daarom in beginsel verplicht om een exploitatieplan vast te 
stellen, tenzij het kostenverhaal anderszins verzekerd is. Hiervoor zijn overeenkomsten 
gesloten. Van het opstellen van een exploitatieplan wordt derhalve afgezien.
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BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING
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Bijlage 1 Situering watercompensatie
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Bijlage 2 Bodemonderzoek
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1. INLEIDING

Door Eco Reest BV is een verkennend milieukundig bodem- waterbodem- en asbestonderzoek 
uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Enserweg 19-1 en de Drietorensweg 40-2 te Ens.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aanleiding en de doelstelling van het onderzoek, en de wijze 
van kwaliteitsborging van de verschillende onderzoekstappen.

1.1 Aanleiding en doelstelling
Aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek is de geplande realisatie van een kas en een 
kasschuur op de locatie.

Aanleiding tot het verkennend waterbodemonderzoek is de voorgenomen demping van (delen van) 
watergangen, in het kader van het te realiseren bouwplan.

Aanleiding tot het verkennend asbestonderzoek wordt gevormd door de puinlaag op het maaiveld ter 
plaatse van de bouwlocatie Enserweg 19-1 en het asbestverdachte materiaal op het maaiveld van de 
locatie aan de Drietorensweg 40-2.

Doel van het verkennend bodemonderzoek is een indruk te verkrijgen omtrent de eventuele 
aanwezigheid van verontreinigingen in de grond en in het grondwater van de onderzoeks-locaties. Dit 
gebeurt teneinde te bepalen of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen bestaan voor het 
toekomstige gebruik van de locaties (bedrijfsterrein t.b.v. glastuinbouw).

Doel van het verkennend waterbodemonderzoek is het bepalen van de kwaliteit van het slib ter 
plaatse van de te dempen (delen van) watergangen, waarbij tevens een inschatting van de slibdikten 
wordt gemaakt.

Doel van het verkennend asbestonderzoek is om met een relatief geringe onderzoeksinspanning na 
te gaan of de verdenking op verontreiniging van de bodem met asbest terecht is en een indicatieve 
uitspraak te doen over het asbestgehalte in de bodem en de puinlaag.

1.2 Kwaliteitsborging algemeen
Eco Reest BV streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteit van onderzoek te leveren:

Eco Reest Holding BV is gecertificeerd volgens "NEN-EN-ISO 9001:2015", voor het geven van milieukundig 
advies in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen en gebouwen met inbegrip van de uitvoering van 

gerelateerde onderzoeksactiviteiten op het gebied van bodemonderzoek en -sanering, ecologie, 

asbestinventarisaties, sloopbegeleiding, bouwkundige opnames en energieprestatie advies.

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

adviesbureau zorgen we samen met de andere leden voor een betere borging van kwaliteit in de 
uitvoering van (water)bodemonderzoek en -saneringen.

Naast kwaliteit is onafhankelijkheid van groot belang om onze opdrachtgever van dienst te zijn met 
het beste advies voor zijn vraagstuk.

Wij merken dan ook op dat er geen functionele relatie bestaat tussen opdrachtgever en Eco Reest 
BV, hetgeen betekent dat het advies van Eco Reest onafhankelijk is van de belangen van de
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opdrachtgever en derden.

Conform de eisen uit onze ethische code houdt Eco Reest alle gegevens geheim, waarvan wij 
kennisnemen als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden, behoudens in geval van wettelijke 
verplichtingen.

1.3 Kwaliteitsborging onderzoek
De bodemonderzoeksstrategie is opgesteld conform de geldende NEN normen en protocollen. 
De veldwerkzaamheden en laboratorium werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de actuele 
beoordelingsrichtlijn en accreditatieschema.

In de volgende paragrafen worden de normen, beoordelingsrichtlijnen toegelicht.

1.3.1 Normen onderzoeksstrategie
In tabel 1.1 zijn de kwaliteitsnormen opgenomen, die zijn toegepast voor de bepaling van de 
bodemonderzoeksstrategieën.

Tabel 1.1 Toegepaste onderzoeksnormen

Aspect onderzoek Toegepaste norm
Strategie voor uitvoeren van milieu hygiënisch vooronderzoek NEN 5725:2017
Strategie voor uitvoeren van verkennend (chemisch) onderzoek NEN 5740:2009 + A1: 2016
Strategie verkennend waterbodemonderzoek NEN 5720:2017
Strategie voor uitvoeren van asbest onderzoek in bodem NEN 5707:2015^2:2017
Strategie voor uitvoeren van asbest onderzoek in puin NEN 5897:2015^2:2017

Eventuele afwijkingen op de normen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn gekomen, zijn 
beschreven in respectievelijk Ş 2.6 "Afwijkingen vooronderzoek" en ş 3.6 "Afwijkingen strategie(ën)".

1.3.2 Veldwerkzaamheden
Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder procescertificaat op grond van de BRL SIKB 2000 
"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek", waarvoor Eco Reest BV Zuidwolde is 
gecertificeerd en erkend door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het certificaatnummer is K96988/02, en de certificerende instelling is KIWA te Rijswijk.

Het veldwerk heeft plaats gevonden conform SIKB 2001 "Plaatsen van handboringen en peilbuizen 
ten behoeve van het nemen van grond- en grondwatermonsters", protocol 2002 "Het nemen van 
grondwatermonsters", SIKB protocol 2003 "Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek" 
en protocol 2018 "Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem".

Opgemerkt wordt dat de werkzaamheden ten behoeve van de NEN5897:2015^2:2017, asbest- 
onderzoek in puin, niet onder een erkenningsregeling vallen.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door gecertificeerde en erkende veldmedewerkers, zoals 
weergegeven op het titelblad.

Eventuele afwijkingen op de normen en protocollen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn 
gekomen zijn weergegeven in Ş 3.5 "Afwijkingen protocollen".
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De bedrijf- en persoonserkenningen en het certificaatnummer zijn te verifiëren op de volgende 
website: https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu/

1.3.3 Laboratoriumwerkzaamheden
De chemische analyses zijn uitgevoerd conform de AS 3000 "Laboratoriumanalyses voor 
milieuhygiënisch bodemonderzoek", waarvoor Eurofins Analytico B.V. is geaccrediteerd en erkend 
door het ministerie van I en W.

Eurofins Analytico B.V. is een NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium, met 
certificaatnummer L010. Het certificaat is bijgevoegd in bijlage 6.

De asbest analyses zijn uitgevoerd door ACMAA Laboratoria BV te Deurningen, die geaccrediteerd en 
erkend is door het ministerie van I en W.

ACMAA Laboratoria BV is een NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 geaccrediteerd laboratorium, met 
certificaatnummer L376. Het certificaat is eveneens bijgevoegd in bijlage 6.

De monsterconservering is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001 "Conserveringsmethoden en 
conserveringstermijnen voor milieumonsters".

Eventuele afwijkingen op de normen, die tijdens de uitvoering van de analyses naar voren zijn 
gekomen, zijn beschreven in ş 4.2 "Afwijkingen laboratoriumwerkzaamheden".

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 worden de onderzoeksvragen beantwoord op basis van de resultaten van het 
vooronderzoek en wordt de onderzoekshypothese opgesteld. In hoofdstuk 3 zijn de veldwerkzaam- 
heden en waarnemingen tijdens het onderzoek beschreven, gevolgd door de toetsing van de 
analyseresultaten in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 is een samenvatting opgenomen en zijn de 
conclusies en aanbevelingen weergegeven.
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2. VOORONDERZOEK (NEN 5725:2017)

Het vooronderzoek is de basis voor werkzaamheden die een uitspraak vereisen over de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem.

Het doel van het vooronderzoek is inzicht te verkrijgen in de mogelijke aanwezigheid van 
verontreinigingen op de onderzoekslocatie. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de aard, 
mate, oorzaak en ligging van mogelijke verontreinigingen.

Om dit doel te bereiken wordt relevante informatie over de onderzoekslocatie zelf, alsmede 
eventuele beïnvloeding(en) vanuit de directe omgeving verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd, 
zoals hierna weergegeven.

2.1 Systematiek milieuhygiënisch vooronderzoek
Het vooronderzoek is onderverdeeld in twee stappen. In stap 1 wordt de aanleiding voor het 
vooronderzoek bepaald. De mogelijke aanleidingen (A t/m G) zijn weergegeven in bijlage 2.

Voor de in bijlage 2 weergegeven mogelijke aanleidingen zijn in de NEN 5725:2017 diverse 
onderzoeksvragen geformuleerd. In stap 2 van het vooronderzoek moet antwoord verkregen worden 
op een deze onderzoeksvragen.

Indien naar deskundigheid van de onderzoeker alle (verplichte) onderzoeksaspecten zijn behandeld 
en de onderzoeksvragen (zie bijlage 2) in voldoende mate zijn beantwoord, is het vooronderzoek 
afgerond en worden conclusies getrokken en een hypothese opgesteld.

2.2 Stap 1; aanleiding vooronderzoek
De eerste stap in het vooronderzoek is het vaststellen van de aanleiding voor vooronderzoek (zie ook 
bijlage 2). In het onderhavige geval is aanleiding A geselecteerd, die onderstaand is weergegeven.

- A. opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek 
volgens 6.2.1

2.3 Stap 2; onderzoeksvragen
Uit de geselecteerde aanleiding (A) voor het vooronderzoek volgt een aantal onderzoeksvragen die 
zijn weergegeven in bijlage 2. Op basis van het totaal aan informatie uit het vooronderzoek moeten 
de onderzoeksvragen worden beantwoord, waarna een hypothese voor bodemonderzoek wordt 
opgesteld.

In tabel 2.1 zijn de onderzoeksaspecten weergegeven, waarover bij het vooronderzoek informatie 
moet worden verzameld.

Tabel 2.1 Onderzoeksaspecten en te verzamelen informatie

2001-2002- Verkennend bodem- waterbodem- en asbestonderzoek
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Onderzoeksaspecten Aar
voo

ileidingen tot 
ronderzoek

Antopogene lagen in de 
bodem

S S S S S S S

Geohydrologie S S

Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit Geval van ernstige 
bodemverontreiniging?

S S S S S S

Kwaliteit o.b.v. BKK S 0 S S S S S

O.b.v. uitgevoerde 
bodemonderzoeken

S S S S S S

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

Voormalig S 0 S S S S

Huidig S S S S S

Toekomst
S

S 0
Asbestverdacht? S S S S S

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

De verzamelde informatie benoemd in tabel 2.1 met antwoorden is weergegeven in bijlage 2.

In Ş 2.4 (samenvatting vooronderzoek) is een beschrijving van de te onderzoeken (delen van de) 
locatie weergegeven met antwoorden, op basis van de antwoorden op de onderzoeksvragen 
weergegeven in bijlage 2.

2.4 Samenvatting vooronderzoek
Na het raadplegen van de verschillende bronnen zijn er voldoende gegevens bekend om antwoord te 
geven op de geformuleerde onderzoeksvragen (bijlage 2).

De onderzoekslocatie is kadastraal bekend als Gemeente Noordoostpolder, sectie C, nrs. 1475 (deels) 
2438, 2111 (deels) en 2110 en heeft een totale oppervlakte van 68.579 m2. De regionale ligging van 
de locatie is weergegeven in bijlage 1.1. De onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1.2.

Het onderzoeksterrein aan de Enserweg 19-1 is tot dusver onbebouwd en in gebruik geweest als 
bouwland (akkerland). Aan de noordwestzijde van de locatie is een gedempte sloot aanwezig. Aan de 
zuidoostzijde is plaatselijk sprake van puinverharding, met een oppervlakte van circa 1.950 m2. Uit 
informatie van de opdrachtgever blijkt, dat dit materiaal relatief recent is aangebracht. Het 
betreffende kwaliteitscertificaat is echter niet (meer) beschikbaar.

Op de locatie Drietorensweg 40-2 is een voormalig dierenpension met een woning aanwezig. De 
toegangsweg is verhard met grind. Het buitenterrein grotendeels is onverhard. Tussen de 
dierenhokken met asbestdaken is het buitenterrein plaatselijk verhard met tegels. Aan de zuidzijde 
van de locatie is plaatselijk asbestverdacht materiaal op het maaiveld aangetroffen en aan de 
oostzijde watert het asbestdak van de dierenhokken plaatselijk af op een onverhard deel van het 
maaiveld.

Op de bodemkwaliteitskaart regio Noordoostpolder is aan de bodem van de locatie de klasse 
landbouw/natuur toegekend. De bodem van de locatie bestaat tot circa 3,5 m-mv uit zand, gevolgd 
door klei, veen en zand tot circa 8,2 m-mv. De stroming van het grondwater is ter plaatse globaal
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noordelijk gericht, richting het centrum van de polder. Ter plaatse is op basis van het vooronderzoek 
geen sprake van bodemvreemde lagen.

De opdrachtgever is voornemens om ter plaatse kassen en kasschuren te realiseren, met een totale 
oppervlakte van 63.147 m2.

In het kader van de realisatie van dit bouwplan worden ter plaatse van de locatie Enserweg 19-1 een 
aantal (delen van) watergangen gedempt, met een breedte van 1 meter en een totale lengte van 592 
meter. Ter plaatse van de locatie Drietorensweg 40-2 wordt de ringsloot rond het perceel gedempt.

Voor zover bekend is ter plaatse van de te dempen sloten tot dusver geen sprake geweest van 
riooloverstorten van een gemengd stelsel en/of opslag van olieproducten.

2.5 Volledigheid en betrouwbaarheid vooronderzoek
Het vooronderzoek beschouwen wij als volledig in relatie tot het doel van het onderzoek, aangezien 
er voldoende relevante gegevens aanwezig zijn en er in afdoende mate antwoord kan worden 
gegeven op de onderzoeksvragen. Gezien het feit dat de gegevens, verstrekt door de verscheidene 
bronnen, in voldoende mate overeenkomen met elkaar en met de aangetroffen situatie ten tijde van 
de terreininspectie, achten wij het vooronderzoek tevens betrouwbaar.

2.6 Afwijkingen vooronderzoek
Er zijn bij de uitvoering van het vooronderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de NEN 
5725:2017 naar voren gekomen.

2.7 Onderzoekshypothese (NEN5725) en -strategieën (NEN5740, NEN5720, NEN5897 en 
NEN5707)

Op basis van de informatie uit het vooronderzoek is ter plaatse van (delen van) de in het 
vooronderzoek beschouwde locatie bodemonderzoek noodzakelijk.

In de tabel 2.2 is per te onderzoeken terrein(deel) de onderzoeksstrategie weergegeven.
Op basis van het vooronderzoek zijn de te onderzoeken terreindelen aan te merken als onverdacht 
voor chemische bodemverontreiniging(en), met uitzondering van de bodem ter plaatse van de 
gedempte sloot en de puinverharding.

Daarnaast is de bodem van de te onderzoeken terreindelen aan te merken als niet asbestverdacht, 
met uitzondering van de plaatselijk aanwezige puinverharding, en delen van de bodem van de locatie 
Drietorensweg 40-2, ter plaatse van het op het maaiveld aangetroffen asbest en de onverharde 
druppelzone van het golfplatendak van de dierenhokken.

Op basis van het vooronderzoek betreft zijn de te dempen (delen van) sloten aangemerkt als 
watergangen van het type Lintvormig water en het belastingstype; onbelast.

In de navolgende tabel is per te onderzoeken terrein(deel) de onderzoekshypothese en de 
bijbehorende strategie(en) weergegeven.

2001-2002- Verkennend bodem- waterbodem- en asbestonderzoek
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Tabel 2.2 Onderzoekshypothese(n) per terrein(deel)

Locatie Deellocatie 
Oppervlakte (m2)

Verontreinigde stof 
+ diepte van 
voorkomen
Grond Grond

water

Oorzaak/
Motivatie

Onderzoeksstrategie

A: Enserweg 
19-2

A1: Bouwlocatie
63.147

Geen Geen Agrarisch gebruik tot 
op heden

NEN 5740:2009, Ş 5.2

A2: Gedempte 
sloot, Circa 160

Metalen,
PAK

Geen Demping met 
onbekend materiaal

NEN 5740:2009, Ş 5.3

A3: Puinverharding, 
en onderliggende 
bodem, circa 1.950

Metalen,
PAK,
asbest

Geen Puin op maaiveld, 
herkomst onbekend

NEN 5740:2009, Ş 5.6 
NEN5897:2017, Ş 6.5.2

A4: Te dempen 
sloten circa 592

Geen - Verificatie slibkwaliteit 
t.b.v. demping

NEN5720:2017, Ş 5.1.11

B: Drie
torensweg

B1: Gehele terrein, 
5.432

Geen Geen Geen bodembedrei- 
gende activiteiten

NEN 5740:2009, Ş 5.1

40-2 B2: Te dempen 
sloot circa 200

Geen - Verificatie slibkwaliteit 
t.b.v. demping

NEN5720:2017, Ş 5.1.11

B3: Zone met 
asbest op maaiveld 
circa 10

Asbest Asbest op maaiveld 
aangetroffen

NEN5707:2017, Ş 6.4.4

B4: Druppelzone 
golfplatendak circa
10

Asbest Mogelijke belasting 
onverharde toplaag 
met asbestvezels

NEN5707:2017, Ş 7.4

Op basis van de informatie uit het vooronderzoek is het onderzoek ter plaatse van de bouwlocatie 
Enserweg 19-1 (deellocatie A1) uitgevoerd conform de richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld in de 
NEN 5740:2009, Ş 5.2. Het betreffende deel van het onderzoeksterrein is beschouwd als een 
grootschalige onverdachte locatie.

Op basis van de informatie uit het vooronderzoek is het onderzoek met betrekking tot de gedempte 
sloot op de locatie Enserweg 19-1 (deellocatie A2) uitgevoerd conform de richtlijnen zoals deze zijn 
vastgesteld in de NEN 5740:2009, Ş 5.3, zoals weergegeven in tabel 2.2. Het betreffende deel van het 
onderzoeksterrein is beschouwd als een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met 
een duidelijke verontreinigingskern.

Op basis van de informatie uit het vooronderzoek is het onderzoek met betrekking tot de bodem 
onder de puinlaag op de locatie Enserweg 19-1 (deellocatie A3) uitgevoerd conform de richtlijnen 
zoals deze zijn vastgesteld in de NEN 5740:2009, Ş 5.6, zoals weergegeven in tabel 2.2. Het 
betreffende deel van het onderzoeksterrein is beschouwd als een verdachte locatie, diffuse 
bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming.

Het asbestonderzoek met betrekking tot de puinlaag op de locatie Enserweg 19-1 (deellocatie A3) is 
uitgevoerd conform de richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld in de NEN 5707:2017, Ş 6.5.2, zoals 
weergegeven in tabel 2.2. De puinlaag is beschouwd als een kleinschalige open halfverharding.

Op basis van de informatie uit het vooronderzoek is het onderzoek met betrekking tot de locatie 
Drietorensweg 40-2 (deellocatie B1) uitgevoerd conform de richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld in 
de NEN 5740:2009, Ş 5.1. Het betreffende deel van het onderzoeksterrein is beschouwd als een
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onverdachte locatie.

Op basis van de informatie uit het vooronderzoek is het onderzoek met betrekking tot de te dempen 
sloten op de locaties Enserweg 19-1 (deellocatie A4) en Drietorensweg 40-2 (deellocatie B2) 
uitgevoerd conform de richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld in de NEN 5720:2017, ş 5.1.11, zoals 
weergegeven in tabel 2.2. De te dempen sloten zijn is beschouwd als onverdachte, lintvormige 
watergangen.

Op basis van de locatiegegevens is het asbestonderzoek met betrekking tot de bodem ter plaatse van 
het op het maaiveld van de locatie Drietorensweg 40-2 aangetroffen asbest (deellocatie B3) 
uitgevoerd conform de richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld in de NEN5707:2015, ş 6.4.4 zoals 
weergegeven in tabel 2.2. Het betreffende terreindeel is beschouwd als een verdachte locatie met 
een plaatselijke bodembelasting en een duidelijke kern.

Op basis van de locatiegegevens is het asbestonderzoek met betrekking tot de bodem ter plaatse van 
de onverharde druppelzone van het golfplatendak op de locatie Drietorensweg 40-2 (deellocatie B4) 
uitgevoerd conform de richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld in de NEN5707:2015, Ş 7.4 
"Milieuhygiënisch saneringscriterium", zoals weergegeven in tabel 2.2.

Er heeft geen onderzoek naar het voorkomen van asbest conform Ş 5.2.3 van de NEN5720:2017 
plaatsgevonden, aangezien er uit het vooronderzoek en de locatie inspectie geen vermoeden is 
ontstaan van het voorkomen van asbesthoudend materiaal in de waterbodem. Wel is er tijdens het 
veldwerk extra aandacht besteed aan het beoordelen van het materiaal op het voorkomen van 
asbest.

2.8 Veiligheidsklasse
Op basis van het vooronderzoek is er analyse gemaakt met betrekking tot de veiligheidsklasse 
waarbinnen het asbestonderzoek dient te worden uitgevoerd.
Hiervoor is gebruik gemaakt van de CROW P400 "Werken in en met verontreinigde". Omdat de 
aanwezigheid van asbestverdacht materiaal niet is aangetoond tijdens het verkennend onderzoek, is 
onderhavig asbestonderzoek uitgevoerd op basis van standaard veiligheidsklasse .

2001-2002- Verkennend bodem- waterbodem- en asbestonderzoek
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3. VELDWERKZAAMHEDEN CHEMISCH ONDERZOEK

In dit hoofdstuk is de uitvoering van de veldwerkzaamheden beschreven van het chemisch 
onderzoek, met eventuele afwijkingen op de veldwerkzaamheden en/of onderzoeksstrategie.

3.1 Uitvoering werkzaamheden (bemonstering grond en slib en plaatsen peilbuizen)
De uitvoering van het veldwerk heeft plaatsgevonden op 29 en 30 september en 7 oktober 2021 en 
het grondwater is bemonsterd op 7 en 14 oktober 2021.

Locatie A; Enserweg 19-1 
Deellocatie A1: Bouwlocatie, 63.147 m2
Het veldwerk heeft bestaan uit het verrichten van 11 boringen tot circa 2,0 m-mv (nrs. 1 t/m 5, 12 
t/m 16 en 44) en 26 boringen tot 0,5 m-mv (nrs. 17 t/m 43). De boringen nrs. 1 t/m 5 en 44, 
verspreid over de bouwlocatie zijn vervolgens doorgezet tot 3,0 m-mv en afgewerkt met een peilbuis 
ten behoeve van het grondwateronderzoek (peilbuizen nrs. 1 t/m 5 en 44; filterstelling 2,0-3,0 m-mv, 
grondwaterstand 1,5 m-mv).

Deellocatie A2: Gedempte sloot, circa 160 meter
Het veldwerk heeft bestaan uit het verrichten van 6 boringen tot circa 1,5 m-mv (nrs. 6 t/m 11). 
Grondwateronderzoek is met betrekking tot dit terreindeel niet aan de orde.

Deellocatie A3: bodem onder puinverharding, circa 1.950 m2
Het veldwerk heeft bestaan uit het verrichten van 3 boringen tot circa 2,0 m-mv (nrs. 1 t/m 3) en 12 
boringen tot circa 0,5 m-mv (nrs. 4 t/m 15). Boring 1, centraal ter plaatse van het betreffende 
terreindeel is vervolgens doorgezet tot 2,8 m-mv en afgewerkt met een peilbuis ten behoeve van het 
grondwateronderzoek (filterstelling 1,8-2,8 m-mv, grondwaterstand 1,3 m-mv).

Deellocatie A2: Te dempen sloten, circa 592 meter
Het veldwerk heeft bestaan uit het verrichten van 10 slibsteken (nrs. 11 t/m 20) in de te dempen 
(delen van) sloten. De monstername heeft plaatsgevonden met een zuigerboor vanaf de kant.

Locatie B; Drietorensweg 40-2 
Deellocatie B1: Gehele terrein, 5.432 m2
Het veldwerk heeft bestaan uit het verrichten van 4 boringen tot circa 2,0 m-mv (nrs. 1 t/m 4) en 19 
boringen tot 0,5 m-mv (nrs. 5 t/m 23). Boring 1, centraal ter plaatse van de locatie, is vervolgens 
doorgezet tot 3,0 m-mv en afgewerkt met een peilbuis ten behoeve van het grondwateronderzoek 
(filterstelling 2,0-3,0 m-mv, grondwaterstand 1,5 m-mv).

Deellocatie B2: Te dempen sloot, circa 200 meter
Het veldwerk heeft bestaan uit het verrichten van 10 slibsteken (nrs. 1 t/m 10) in de te dempen sloot. 
De monstername heeft plaatsgevonden met een zuigerboor vanaf de kant.

Van het opgeboorde materiaal zijn per 50 cm, of per afwijkende bodemlaag representatieve 
monsters genomen, die zijn beschreven qua textuur, geur en kleur. In bijlage 1.2 is een situatieschets 
van het terrein opgenomen met daarop aangegeven de ligging van de monsterpunten.
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3.2 Uitvoering werkzaamheden (bemonstering grondwater)
Op basis van de NEN 5744 zijn bij de monstername van grondwater de volgende metingen 
uitgevoerd:

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

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

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

Voor de resultaten van de bij de monstername in het veld uitgevoerde grondwatermetingen wordt 
verwezen naar bijlage 3.2.

Op basis van bijlage 3.2 blijken het geleidingsvermogen voldoende constant te zijn om over te gaan 
tot bemonstering. Het grondwater is echter beschouwd als troebel, bij de beoordeling van de 
analyses dient te worden vastgesteld of dit van invloed is geweest op het resultaat.

3.3 Bodemopbouw
De bodemopbouw van de locatie is samengevat in tabel 3.2.

Tabel 3.2 Bodemopbouw onderzoekslocatie

Diepte (m-rmv) Omschrijving

0,0 - 0,5 Matig fijn zand, sterk siltig, zwak humeus
0,5 -1,0 Matig fijn zand
1,0 - 2,0 Matig fijn zand, plaatselijk matig zandige klei
2,0 - 3,0 Matig fijn zand

3,0 Diepst verkende bodemlaag

Het grondwaterniveau is tijdens de monstername van het grondwater vastgesteld op een diepte 
tussen 0,55 en 1,5 m-mv.

3.4 Zintuiglijke waarnemingen
Het terrein en het opgeboorde materiaal zijn in het veld zintuiglijk beoordeeld op bijzonderheden.

Hierbij is het volgende vastgesteld. Ter plaatse van boringen 1 t/m 15 in de puinverharding ter 
plaatse van de Enserweg 19-1 (deellocatie A3) is tot 0,3 m-mv menggranulaat (>80% puin) 
aangetroffen.

Verder zijn er geen voor het onderzoek van belang zijnde waarnemingen naar voren gekomen.

Bij de beoordeling van het terrein en het opgeboorde materiaal is ook speciaal gelet op asbest
houdende) materialen. Deze zijn zintuiglijk niet op de bodem en in het opgeboorde materiaal ter 
plaatse van het onderzoeksterrein waargenomen, e.e.a. echter met uitzondering van het 
asbestverdachte materiaal op het maaiveld van de locatie Drietorensweg 40-2.
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Ter plaatse van de te dempen (delen van) sloten op de locatie Enserweg 19-1 is matig steekvast en 
matig zandig slib waargenomen, met een laagdikte van circa 10 cm. Ter plaatse van de te dempen 
sloot op de locatie Drietorensweg 40-2 is matig steekvast en zwak kleiig slib waargenomen, met een 
laagdikte van circa 20 cm.

3.5 Afwijkingen protocollen
Er zijn bij de uitvoering van het onderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de geldende 
SIKB protocollen 2001, 2002 en 2003 naar voren gekomen.

3.6 Afwijkingen strategie(ën)
Er zijn bij de uitvoering van het onderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de NEN 
5740:2009^1: 2016 en/of de NEN5717:2015 naar voren gekomen.
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4. ANALYSERESULTATEN EN BESPREKING (CHEMISCH ONDERZOEK)

Na bemonstering van grond en grondwater zijn de monsters gekoeld opgeslagen, en ter analyse 
aangeboden aan het laboratorium.

Alle geanalyseerde monsters zijn in het laboratorium voorbehandeld conform de eisen, opgesteld in 
het AS 3000 (Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek).

4.1 Analysemonsters
In tabel 4.1 zijn per onderzocht terreindeel de geanalyseerde grond-, grondwater- en waterbodem- 
monsters weergegeven.

Tabel 4.1 Analysemonsters grond, grondwater en waterbodem

Locatie Deel-
locatie

Grondmonster
Diepte
(m-mv)

Motivatie Analyse

A: Enser
weg 19-2

A1; Bouw 
locatie

Mp. 2, 3, 23 t/m 30 0,0-0,5 Bovengrond Standaardpakket bodem, OCB

Mp. 12, 13, 21, 22, 31,
32

0,0-0,5 Bovengrond Standaardpakket bodem, OCB

Mp. 1, 17 t/m 20, 4, 14, 
33 t/m 35

0,0-0,5 Bovengrond Standaardpakket bodem, OCB

Mp. 5, 15, 16,
37 t/m 43

0,0-0,5 Bovengrond Standaardpakket bodem, OCB

Mp. 5+15+16 1,0-2,0 Ondergrond Standaardpakket bodem

Mp. 2+12 1,0-2,0 Ondergrond Standaardpakket bodem

Mp. 1+4+14 1,0-2,0 Ondergrond Standaardpakket bodem

Mp. 3+13 1,0-2,0 Ondergrond Standaardpakket bodem

A2: Gedempte 
sloot

Mp. 7+10 0,5-1,0 Ondergrond Standaardpakket bodem

A3: Puinver
harding, en 
onderliggende 
bodem

Mp. 3, 4, 5, 7 0,3-0,8 Bovengrond Standaardpakket bodem, OCB

Mp. 1, 11, 12, 13 0,3-0,8 Bovengrond Standaardpakket bodem, OCB

Mp. 6, 8, 10, 14 0,3-0,8 Bovengrond Standaardpakket bodem, OCB

A4: Te
dempen
sloten

S 11 t/m 20 Sliblaag; 
10 cm

Waterbodem Standaardpakket waterbodem 
A, OCB

B: Drie
torens
weg 40-2

B1: Gehele
terrein

Mp. 2, 5 t/m 10 0,0-0,5 Bovengrond Standaardpakket bodem, OCB

Mp. 3, 4, 11, 14, 15, 16 0,0-0,5 Bovengrond Standaardpakket bodem, OCB

Mp. 17 t/m 23 0,0-0,5 Bovengrond Standaardpakket bodem, OCB

Mp. 1+2 1,0-2,0 Ondergrond Standaardpakket bodem

Mp. 3+4 1,0-2,0 Ondergrond Standaardpakket bodem

B2: Te
dempen sloot

S 1 t/m 10 Sliblaag; 
20 cm

Waterbodem Standaardpakket waterbodem 
A, OCB
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Vervolg tabel 4.1 Analysemonsters grond, grondwater en waterbodem

Locatie Deel-
locatie

Grondwater-
monster

Filter
(m-mv)

Motivatie Analyse

A: Enserweg A1; Bouw Pb. 1 2,0-3,0 Grondwater Standaardpakket grondwater
19-1 locatie Pb. 2 2,0-3,0 Grondwater Standaardpakket grondwater

Pb. 3 2,0-3,0 Grondwater Standaardpakket grondwater

Pb. 4 2,0-3,0 Grondwater Standaardpakket grondwater

Pb. 5 2,0-3,0 Grondwater Standaardpakket grondwater

Pb. 44 2,0-3,0 Grondwater Standaardpakket grondwater

A3: Puinverharding Pb. 1 1,8-2,8 Grondwater Standaardpakket grondwater

B: Drietorens
weg 40-2

B1: Gehele terrein Pb. 1 2,0-3,0 Grondwater Standaardpakket grondwater

Bij de geanalyseerde monsters in tabel 4.1 merken wij op, dat de bovengrond en de waterbodem op 
verzoek van de opdrachtgever tevens zijn geanalyseerd op Organochloor-bestrijdingsmiddelen (OCB), 
in verband met agrarische terreingebruik tot op heden.

Het analysepakket "standaardpakket bodem" genoemd in tabel 4.1 bestaat uit de paramaters droge 
stof, lutum en organische stof, zware metalen (barium, cadmium, kwik, kobalt, koper, molybdeen, 
nikkel, lood en zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), polychloorbifenylen (PCB) en 
minerale olie GC (C10-C40).

Het standaardpakket waterbodem (A); waterbodem en baggerspecie uit regionaal water bestaat uit 
de parameters droge stof, lutum en organische stof (gloeiverlies), zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, 
Mo, Ni, Pb en Zn), minerale olie GC (C10-C40), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 
VROM) en polychloorbifenylen (PCB's).

Het analysepakket "standaardpakket water" bestaat uit de paramaters zware metalen (barium, 
cadmium, kwik, kobalt, koper, molybdeen, nikkel, lood en zink), vluchtige aromatische koolwater
stoffen (BTEXN), vluchtige organische chloorhoudende oplosmiddelen (VoCl) en minerale olie GC 
(C10-C40). De zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (EGV) zijn in het veld bepaald bij monsterneming.

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

4.3 Toetsing analyseresultaten landbodem
De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de Bodem Toets- en Validatieservice 
(BoToVa), waarbij de toetsmodules T12 en T13 zijn gehanteerd.

Bij de interpretatie van de analyseresultaten is gebruik gemaakt van de toetsingstabel uit de 
Circulaire bodemsanering 2013. Hierin zijn voor de meeste gangbare parameters verwaarloosbare 
risiconiveaus (achtergrondwaarden, en voor grondwater streefwaarden) en maximaal toelaatbare 
risiconiveaus (interventiewaarden) weergegeven.

Deze verwaarloosbare en maximaal toelaatbare risiconiveaus (Achtergrond- of Streefwaarden, 
respectievelijk Interventiewaarden) zijn berekend met behulp van onder meer (eco)toxicologische
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gegevens, en hebben betrekking op de vastgestelde Nederlandse Standaardbodem, met een 
organische stofgehalte van 10% en een lutumgehalte van 25 %.

De toetsing van gehalten aan onder andere PAK, minerale olie en zware metalen in grond is 
afhankelijk gesteld van de gemeten organische stof- en/of lutumgehalten, die meestal afwijken van 
de gehalten in de vastgestelde Standaardbodem. Bij de BoToVa-toetsing wordt daarom, per stof, het 
gemeten gehalte omgerekend naar een gestandaardiseerd gehalte. Deze gestandaardiseerde 
gehalten worden vervolgens getoetst aan de standaard toetsingswaarden, die in bijlage 5 zijn 
weergegeven.

De getoetste analyseresultaten van de grond en het grondwater zijn weergegeven in de tabellen in 
de navolgende paragrafen. Onder de tabellen wordt de interpretatie van de toets-uitslag besproken. 
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4.

De betekenis van de toetsingswaarden en de wijze van weergave staan vermeld in tabel 4.2.

Tabel 4.2 Betekenis van de toetsingswaarden

Concentratieniveau Betekenis
Weergave
tabellen

Weergave 
bijlage 5

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

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

-

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

> I-waarde Sterke verhoging gemeten ***

Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met factor 0,7) (v)

Tabel 4.2 is de legenda voor de interpretatie van de geanalyseerde grond- en grondwatermonsters, 
zoals weergegeven in tabellen 4.4 t/m 4.7.

4.4 Toetsing analyseresultaten Waterbodem (sliblaag en onderliggende vaste bodem)
De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de Bodem Toets- en Validatieservice 
(BoToVa), waarbij de toetsmodules T1, T3 en T5 zijn gehanteerd

De resultaten zijn getoetst aan de normen voor verspreiding op aangrenzende percelen, toepassing 
in oppervlaktewater en toepassing op landbodem.
Voor de toepassing op landbodem en toepassing in oppervlaktewater is gebruik gemaakt van de 
BoToVa toetsen T1 (beoordeling kwaliteit grond of bagger bij toepassing op of in de bodem) en T3 
(beoordeling kwaliteit van bagger en ontvangende bodem bij toepassing in een oppervlaktewater- 
lichaam. Voor de toetsing ten behoeve van verspreiding op aangrenzende percelen is gebruik 
gemaakt van de BoToVa toets T5 (beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op aangrenzend 
perceel).

In de tabel in de navolgende paragraaf zijn de analyseresultaten van de onderzochte waterbodem 
(slib) geïnterpreteerd aan de hand van de normen uit het generieke kader van het Besluit Bodem
kwaliteit (Regeling bodemkwaliteit). Onder de betreffende tabel wordt de toetsuitslag besproken.

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. In de tabellen in bijlage 5 zijn de analyse
resultaten beoordeeld aan de hand van de toetsingswaarden. De betekenis van de toetsingswaarden 
en de wijze van weergave staan vermeld in tabel 4.3.
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Tabel 4.3 Legenda toetsing slibkwaliteit

Klasse t.b.v. Toepassing op Toepasbaarheid in Verspreidbaarheid op
landbodem oppervlaktewater aangrenzend perceel
(BoToVa T1) (BoToVa T3) (BoToVa T5)

Landbouw/natuur Vrij toepasbaar
Verspreidbaar

Wonen Klasse A
Industrie Klasse B

Niet Verspreidbaar
Niet toepasbaar Niet

Tabel 4.3 is de legenda voor de interpretatie van de geanalyseerde waterbodemmonsters, zoals 
weergegeven tabel 4.8.

4.5 Milieuhygiënische kwaliteit grond en grondwater locatie A: Enserweg 19-1
In de tabellen 4.4 en 4.5 zijn de geanalyseerde grond- en grondwatermonsters met toetsing conform 
tabel 4.2 weergegeven.

Tabel 4.4 Geanalyseerde grondmonsters Locatie A: Enserweg 19-1 met toetsing

Deellocatie Grondmonster
Diepte
(m-mv)

Motivatie
Gehalte in mg/kg d.s. en 
toetsing

A1: Bouwlocatie Mp. 2, 3, 23 t/m 30 0,0-0,5 Bovengrond Hexachloorbenzeen; 0,0019, 
Som Drins; 0,015

Mp. 12, 13, 21,
22, 31, 32

0,0-0,5 Bovengrond Som Drins; 0,0081

Mp. 1, 17 t/m 20,
4, 14, 33 t/m 35

0,0-0,5 Bovengrond Som Drins; 0,0042

Mp. 5, 15, 16,
37 t/m 43

0,0-0,5 Bovengrond Som Drins; 0,0048

Mp. 5+15+16 1,0-2,0 Ondergrond -

Mp. 2+12 1,0-2,0 Ondergrond -

Mp. 1+4+14 1,0-2,0 Ondergrond -

Mp. 3+13 1,0-2,0 Ondergrond -

A2: Gedempte 
sloot

Mp. 7+10 0,5-1,0 Ondergrond -

A3: Onder
liggende bodem 
puinverharding

Mp. 3, 4, 5, 7 0,3-0,8 Bovengrond -

Mp. 1, 11, 12, 13 0,3-0,8 Bovengrond -

Mp. 6, 8, 10, 14 0,3-0,8 Bovengrond -

Deellocatie A1: Bouwlocatie
In de geanalyseerde mengmonsters van de bovengrond (Mp. 2, 3, 23 t/m 30, Mp. 12, 13, 21, 22, 31, 
32, Mp. 1, 17 t/m 20, 4, 14, 33 t/m 35 en Mp. 5, 15, 16, 37 t/m 43) overschrijden de gehalten aan 
hexachloorbenzeen en/of Drins (som) de achtergrondwaarden. Deze gehalten houden waarschijnlijk 
verband met de toepassing van bestrijdingsmiddelen in het verleden.

In de geanalyseerde mengmonsters van de ondergrond (Mp. 5+15+16, Mp. 2+12, Mp. 1+4+14 en Mp. 
3+13) zijn geen gehalten aan de onderzochte parameters gemeten boven de achtergrondwaarden 
en/of detectiegrenzen.

Verkennend bodem- waterbodem- en asbestonderzoek
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Deellocatie A2: Gedempte sloot
In het geanalyseerde mengmonster van de ondergrond (Mp. 7+10) zijn geen gehalten aan de 
onderzochte parameters gemeten boven de achtergrondwaarden en/of detectiegrenzen.

Deellocatie A3: Onderliggende bodem puinverharding
In de geanalyseerde mengmonsters van de bovengrond (Mp. 3, 4, 5, 7, Mp. 1, 11, 12, 13 en Mp. 6, 8, 
10, 14) zijn geen gehalten aan de onderzochte parameters gemeten boven de achtergrondwaarden 
en/of detectiegrenzen.

Tabel 4.5 Geanalyseerde grondwatermonsters locatie A: Enserweg 19-1 met toetsing

Deellocatie
Grondwater-
monster

Filterstelling
(m-mv)

Motivatie Gehalte in ^g/l en toetsing

A1: Bouwlocatie Pb. 1 2,0-3,0 Grondwater Barium; 430

Pb. 2 2,0-3,0 Grondwater Barium; 170

Pb. 3 2,0-3,0 Grondwater Barium; 110

Pb. 4 2,0-3,0 Grondwater Barium; 120

Pb. 5 2,0-3,0 Grondwater Barium; 140

Pb. 44 2,0-3,0 Grondwater Barium; 120, xylenen; 0,29

A3: Onderliggende bodem 
puinverharding

Pb. 1 1,8-2,8 Grondwater Barium; 100

Deellocatie A1: Bouwlocatie
In het grondwater uit de peilbuizen 1 t/m 5 en 44 overschrijden de gehalten aan barium de 
streefwaarden. In het grondwater uit peilbuis 5 overschrijdt tevens het gehalte aan xylenen de 
streefwaarde. Dit gehalte houdt waarschijnlijk verband met het agrarische gebruik van de locatie tot 
dusver.

Deellocatie A3: Onderliggende bodem puinverharding
In het grondwater uit peilbuis 1 overschrijdt het gehalte aan barium de streefwaarde.

De gemeten gehalten aan barium zijn waarschijnlijk een gevolg van (fluctuerende) van nature 
verhoogde achtergrondconcentraties, die vaker voorkomen in de regio. Gelet op de hoogte van de 
gemeten gehalten aan organische parameters achten wij het niet aannemelijk dat de betreffende 
resultaten negatief zijn beïnvloed door de troebelheid van de grondwatermonsters.

Verder zijn er in de grondwatermonsters geen gehalten aan de onderzochte parameters gemeten 
boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen.

2001-2002- Verkennend bodem- waterbodem- en asbestonderzoek
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4.6 Milieuhygiënische kwaliteit grond en grondwater locatie B: Drietorensweg 40-2
In de tabellen 4.6 en 4.7 zijn de geanalyseerde grond- en grondwatermonsters met toetsing conform 
tabel 4.2 weergegeven.

Tabel 4.6 Geanalyseerde grondmonsters Locatie B: Drietorensweg 40-2 met toetsing

Deellocatie Grondmonster
Diepte
(m-mv)

Motivatie
Gehalte in mg/kg d.s. en 
toetsing

B1: Gehele
terrein

Mp. 2, 5 t/m 10 0,0-0,5 Bovengrond Zink; 77,
Som Drins; 0,0034

Mp. 3, 4, 11, 14, 15, 
16

0,0-0,5 Bovengrond Kwik; 0,43
Som Drins; 0,0058

Mp. 17 t/m 23 0,0-0,5 Bovengrond Som Drins; 0,0043

Mp. 1+2 1,0-2,0 Ondergrond -

Mp. 3+4 1,0-2,0 Ondergrond Minerale olie; 130

Deellocatie B1: gehele terrein
In de geanalyseerde mengmonsters van de bovengrond (Mp. 2, 5 t/m 10, Mp. 3, 4, 11, 14, 15, 16 en 
Mp. 17 t/m 23) overschrijden de gehalten aan zink, kwik en/of Drins (som) de achtergrondwaarden. 
De gemeten gehalten aan drins houden waarschijnlijk verband met de toepassing van bestrijdings
middelen ter plaatse van aangrenzend terrein in het verleden.

In het geanalyseerde mengmonster van de ondergrond van Mp. 1+2 zijn geen gehalten aan de 
onderzochte parameters gemeten boven de achtergrondwaarden en/of detectiegrenzen.

In het geanalyseerde mengmonster van de ondergrond van Mp. 3+4 overschrijdt het gehalte aan 
minerale olie de achtergrondwaarde. De ketenlengte van de aangetoonde minerale olie (met name 
lichte oliefracties) duidt op een petroleumachtig product.

Tabel 4.7 Geanalyseerd grondwatermonster Drietorensweg 40-2 met toetsing

Deellocate Grondwatermonster
Filterstelling
(m-mv)

Motivatie Gehalte in ^g/l en toetsing

B1: Gehele terrein Pb. 1 2,0-3,0 Grondwater Barium; 53

Deellocatie B1: gehele terrein
In het grondwater uit peilbuis 1 overschrijdt het gehalte aan barium de streefwaarde.

Dit gehalte is waarschijnlijk een gevolg van (fluctuerende) van nature verhoogde 
achtergrondconcentraties, die vaker voorkomen in de regio. Gelet op de hoogte van de gemeten 
gehalten aan organische parameters achten wij het niet aannemelijk dat de betreffende resultaten 
negatief zijn beïnvloed door de troebelheid van de grondwatermonsters.

Verder zijn er in het grondwatermonster geen gehalten aan de onderzochte parameters gemeten 
boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen.

2001-2002- Verkennend bodem- waterbodem- en asbestonderzoek
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4.7 Milieuhygiënische kwaliteit waterbodem
In tabel 4.8 zijn de geanalyseerde waterbodemmonsters weergegeven, met de toetsing conform 
tabel 4.3.

Tabel 4.8 Toetsing resultaten slib uit te dempen (delen van) watergangen

Deellocatie Monster Land
bodem;
Klasse

Para
meters)

Opper
vlakte
water

Para
meters)

Aangren
zend perceel

Para
meter^)

A4: sloten 
Enserweg
19-1

S 11 t/m 20
Industrie Olie Klasse A Zink, olie Verspreidbaar -

B2: ringsloot 
Drietorens
weg 40-2

S 1 t/m 10
Industrie Olie Klasse A

Kwik, zink, 
olie

Verspreidbaar -

Uit tabel 4.6 blijkt het volgende.

4.7.1 Toepassing op landbodem
Bij toetsing van de resultaten ten behoeve van toepassing op landbodem voldoet het slib ter plaatse 
van de te dempen (delen van) sloten op de locatie Enserweg 19-1 (locatie A4; S 11 ^m20) en 
Drietorenweg 40-2 (locatie B2: S 1 t/m 10) aan de normen voor de klasse Industrie, op basis van de 
gemeten gehalten aan minerale olie.

4.7.2 Toepassing in oppervlaktewater
Bij toetsing van de resultaten ten behoeve van toepassing in oppervlaktewater is het slib ter plaatse 
van de te dempen (delen van) sloten op de locatie Enserweg 19-1 (locatie A4; S 11 Vm20) en 
Drietorenweg 40-2 (locatie B2: S 1 t/m 10) aangemerkt als klasse A, op basis van de gemeten gehalte 
aan zink, kwik en/of minerale olie.

4.7.3 Verspreiding op het aangrenzend perceel
Het slib ter plaatse van de te dempen (delen van) sloten op de locatie Enserweg 19-1 (locatie A4; S 11 
Vm20) en Drietorenweg 40-2 (locatie B2: S 1 t/m 10) voldoet op basis van de toetsing van de 
resultaten van de standaardparameters aan de normen voor verspreidbaarheid op aangrenzende 
percelen.

2001-2002- Verkennend bodem- waterbodem- en asbestonderzoek
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5. VELDWERKZAAMHEDEN ASBESTONDERZOEK

In dit hoofdstuk is de uitvoering van de veldwerkzaamheden beschreven van het asbestonderzoek, 
met eventuele afwijkingen op de veldwerkzaamheden en/of onderzoeksstrategie.

5.1 Uitvoering werkzaamheden (visuele inspectie maaiveld en bodem)
De uitvoering van het veldwerk heeft plaatsgevonden op 30 september en 7 oktober 2021.

5.2 Visuele inspectie maaiveld
Het maaiveld ter plaatse van het onderzoeksterrein is geïnspecteerd op het voorkomen van 
asbestverdacht materiaal. Deze inspectie heeft plaats gevonden door het maaiveld in te delen in 
inspectiestroken van 1,5 meter en deze vervolgens strook voor strook (haaks op elkaar) te 
inspecteren.

Vervolgens zijn de locaties waar asbestverdacht materiaal is waargenomen geregistreerd op een 
veldwerkkaart en bemonsterd.

5.3 Resultaten veldwerkzaamheden
De waarnemingen die zijn gedaan tijdens de maaiveldinspectie zijn weergegeven tabel 5.1.

Tabel 5.1a Visuele inspectie maaiveld puinverharding Enserweg 19-1

Omschrijving Motivering
Inspecteur Dhr. W.B. Aasman
Weersomstandigheden Droog, zicht > 50 meter,
Conditie maaiveld Geheel verhard met metselwerkgranulaat
Inspectie efficiëntie 100
Asbestverdacht materiaal waargenomen Nee

Tabel 5.1b Visuele inspectie maaiveld Drietorensweg 40-2

Omschrijving Motivering
Inspecteur Dhr. T. Bonkes
Weersomstandigheden Droog, zicht > 50 meter,
Conditie maaiveld Circa 50 0A begroeid met gras en onkruid
Inspectie efficiëntie 80
Asbestverdacht materiaal waargenomen Ja

Uit tabel 5.1a en -b blijkt het volgende.
Ter plaatse van de puinverharding aan de zuidoostzijde van de locatie Enserweg 19-1 is geen 
asbestverdacht materiaal op het maaiveld waargenomen.

Ter plaatse van de locatie Drietorensweg 40-2 is op de dierenhokken sprake van dakbedekking van 
asbestverdachte golfplaten, met beschadigde goten. Ten zuiden van de dierenhokken is asbest
verdacht materiaal op het maaiveld waargenomen. Daarnaast is aan de oostzijde van de 
dierenhokken sprake van een onverharde druppelzone van het asbestverdachte dak.

De resultaten van de uitgevoerde inspectie wijken niet af van de onderzoekshypothese. De 
hypothese is dan ook niet aangepast.

2001-2002- Verkennend bodem- waterbodem- en asbestonderzoek
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5.4 Visuele inspectie en monsterneming diepere lagen
Ter plaatse van de puinverharding aan de zuidoostzijde van de locatie Enserweg 19-1 (deellocate A3) 
zijn met behulp van een kraan 15 inspectiesleuven gegraven (nrs. SL 1 t/m 15). Voor de diepere 
ondergrond is een edelmanboor met een diameter van 12 cm gebruikt.

Ter plaatse van de locatie Drietorensweg 40-2 (deellocatie B3) zijn met behulp van een schep 3 
inspectieputten gegraven (nrs. IP1 t/m IP3), tot de ongeroerde ondergrond. Voor de diepere 
ondergrond is een edelmanboor met een diameter van 12 cm gebruikt.

De bemonstering ter plaatse van toplaag 1 (deellocatie B4) is uitgevoerd conform paragraaf 7.4 
"Milieuhygiënisch saneringscriterium" uit de NEN 5707:2015. Per verdachte toplaag zijn 20 grepen 
van ten minste 0,5 kg. bemonsterd tot ca. 0,1 m-mv. Per toplaag is één mengmonster samengesteld 
van minimaal 10 kg ds. Gelet op het feit dat de lagen verdacht zijn voor vezels is het materiaal 
voorafgaand aan monstername niet gezeefd c.q. uitgeharkt.

De monstervoorbehandeling en monstername heeft plaatsgevonden volgens Hoofdstuk 9 
"Monstervoorbehandeling op locatie", uit de NEN 5707:2015.

De gehele inhoud van de inspectiesleuven en -putjes (met uitzondering van de verdachte toplaag van 
de bodem onder het asbestdak op Drietorensweg 40-2) is uitgeharkt, met een hark met een 
tandwijdte van 20 mm, per uitgegraven laag van maximaal 10 cm. Het grove materiaal is vervolgens 
geïnspecteerd op het voorkomen van asbestverdacht materiaal en andersoortige bodemvreemde 
materialen. De asbestverdachte materialen in de grove fractie zijn, indien aanwezig, per 
inspectieputje bemonsterd middels handpicking en gewogen met behulp van een digitale 
weegschaal.

De afmetingen van de inspectiesleuven en -putjes en de waarnemingen die zijn gedaan tijdens de 
monstervoorbehandeling zijn in tabel 5.2a en -b beschreven:

Tabel 5.2a Inspectiesleuven puinverharding Enserweg 19-1 (deellocatie A3) en waarnemingen

Inspectie-
put

Afmeting 
(l x b) in m

Diepte Aantal stukjes en 
gewicht

Soort Overige bijmengingen 
(massa %)

SL1 2,05 x 0,4 0,3 n.w. NVT Volledig metselwerkgranulaat
Boring 0,8 n.w. NVT Geen

SL2 2,03 x 0,4 0,3 n.w. NVT Volledig metselwerkgranulaat
Boring 0,8 n.w. NVT Geen

SL3 2,10 x 0,4 0,3 n.w. NVT Volledig metselwerkgranulaat
Boring 0,8 n.w. NVT Geen

SL4 2,00 x 0,4 0,3 n.w. NVT Volledig metselwerkgranulaat
Boring 0,8 n.w. NVT Geen

SL5 2,05 x 0,4 0,3 n.w. NVT Volledig metselwerkgranulaat
Boring 0,8 n.w. NVT Geen

SL6 2,08 x 0,4 0,3 n.w. NVT Volledig metselwerkgranulaat
Boring 0,8 n.w. NVT Geen

SL7 2,10 x 0,4 0,3 n.w. NVT Volledig metselwerkgranulaat
Boring 0,8 n.w. NVT Geen

SL8 2,15 x 0,4 0,3 n.w. NVT Volledig metselwerkgranulaat
Boring 0,8 n.w. NVT Geen

n.w. = geen asbestverdacht materiaal waargenomen tijdens veldwerkzaamheden
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Vervolg tabel 5.2a Inspectiesleuven puinverharding Enserweg 19-1 (deellocatie A3) en waarnemingen

Inspectie-
put

Afmeting 
(l x b) in m

Diepte Aantal stukjes en 
gewicht

Soort Overige bijmengingen 
(massa %)

SL9 2,10 x 0,4 
Boring

0,3 n.w. NVT Volledig metselwerkgranulaat
0,8 n.w. NVT Geen

SL10 2,05 x 0,4 
Boring

0,3 n.w. NVT Volledig metselwerkgranulaat

0,8 n.w. NVT Geen
SL11 2,00 x 0,4 

Boring
0,3 n.w. NVT Volledig metselwerkgranulaat
0,8 n.w. NVT Geen

SL12 2,10 x 0,4 
Boring

0,3 n.w. NVT Volledig metselwerkgranulaat
0,8 n.w. NVT Geen

SL13 2,05 x 0,4 
Boring

0,3 n.w. NVT Volledig metselwerkgranulaat
0,8 n.w. NVT Geen

SL14 2,08 x 0,4 
Boring

0,3 n.w. NVT Volledig metselwerkgranulaat
0,8 n.w. NVT Geen

SL15 2,20 x 0,4 
Boring

0,3 n.w. NVT Volledig metselwerkgranulaat
0,8 n.w. NVT Geen

n.w. = geen asbestverdacht materiaal waargenomen tijdens veldwerkzaamheden

Tabel 5.2b Inspectieputten Drietorensweg 40-2 (deellocatie B3) en waarnemingen

Inspectie-
put

Afmeting 
(l x b) in m

Diepte Hoeveelheid stukjes 
en gewicht

Soort Overige bijmengingen 
(massa %)

IP 1 0,30 x 0,30 0,5 n.w. NVT Geen
Boring 1,0 n.w. NVT Geen

IP 2 0,31 x 0,30 0,5 n.w. NVT Geen
Boring 1,0 n.w. NVT Geen

IP 3 0,31 x 0,32 0,5 n.w. NVT Geen
Boring 1,0 n.w. NVT Geen

n.w. = geen asbestverdacht materiaal waargenomen tijdens veldwerkzaamheden

n.b. de lengte en breedtemaat van de inspectieputten is afgestoken langs een maatband op exact 30 cm.

Uit de tabel 5.2a en -b blijkt, dat in het uitgegraven materiaal uit de inspectiesleuven ter plaatse van 
de puinverharding op de locatie Enserweg 19-1 (Deellocatie A3: SL 1 t/m 15) en de inspectieputten 
op de locatie Drietorensweg 40-2 (deellocatie B3: IP 1 t/m 3) geen asbestverdacht materiaal is 
waargenomen.

5.5 Afwijkingen onderzoeksopzet
Tijdens de werkzaamheden hebben er geen afwijkingen plaats gevonden met betrekking tot de 
gehanteerde onderzoeksopzet en protocol.
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6. ANALYSERESULTATEN EN BESPREKING (ASBESTONDERZOEK)

De monsters zijn ter analyse aangeboden aan het laboratorium voor vezelonderzoek ACMAA 
Laboratoria BV te Deurningen.

6.1 Analysemonsters
In tabel 6.1 zijn de geanalyseerde puin- en grondmonsters weergegeven.

Tabel 6.1 Analysemonsters asbest

Terreindeel Monster Diepte
(m-mv)

Fractie Hoeveelheid* Analyse

A3: Puinverharding 
Enserweg 19-1

SL1 t/m 5 0,0-0,3 < 20 mm 30,9 kg NEN5898 puin

SL6 t/m 10 0,0-0,3 < 20 mm 32,4 kg NEN5898 puin

SL11 t/m 15 0,0-0,3 < 20 mm 32,8 kg NEN5898 puin

B3 en B4:
Drietorensweg 40-2

IP 1 t/m 3 0,0-0,5 < 20 mm 14,8 kg NEN5898 grond

Toplaag 1 0,0-0,1 < 20 mm 11,0 kg NEN5898 grond

*droog gewicht

6.2 Analysemethoden en monsterbehandeling

6.2.1 Analyse asbest in bodem en puin (volgens NEN 5898)
De in het veld samengestelde puin- en grondmonsters zijn in emmers verpakt en aan het 
laboratorium aangeboden. De monsters zijn minimaal 24 uur in een stoof van 1050C gedroogd. Na 
het drogen is het percentage droge stof berekend en zijn de monsters gezeefd. Het zeven is gebeurd 
in een speciale zeefkast met afzuiging om geen asbestvezels in de ruimte te krijgen. In de zeefkast 
staan zeven met de volgende maaswijdtes onder elkaar opgesteld; bovenaan 20 mm, gevolgd door 8 
mm, 4 mm, 2 mm, 1 mm, 0,5 mm. Geheel onderop is een opvangbak geplaatst voor het fijne 
materiaal ^0,5 mm). Na het zeven zijn de zeeffracties (al het materiaal dat op de zeef blijft liggen) > 
20 mm, > 8 mm en > 4 mm volledig visueel afgezocht.

Asbestverdachte materialen zijn (indien aanwezig) eruit gehaald en ter analyse aangeboden voor 
microscopie. Van de zeeffractie > 2 mm, > 1 mm en > 0,5 mm zijn verschillende hoeveelheden voor 
stereomicroscopie aangeboden. Van de zeeffractie > 2 mm wordt 50 % m.b.v. de stereomicroscoop 
afgezocht, van de zeeffractie > 1 mm 20 % en van de zeeffractie > 0,5 mm wordt 5 % afgezocht.
De aangetroffen asbestverdachte materialen uit de verschillende zeeffracties zijn met 
polarisatiemicroscopie op asbestkenmerken onderzocht. Als een materiaal asbesthoudend is, is het 
materiaal gewogen, en het gewichtspercentage van de betreffende asbestsoort op het totale gewicht 
van het materiaal geschat en wordt de hechtgebondenheid van de asbestvezels bepaald.

6.3 Toetsingskader asbest
In het verkennend onderzoek wordt het gehalte getoetst aan de interventiewaarde gecorrigeerd met 
een factor 2. Deze correctiefactor in een maat voor de betrouwbaarheid van het verkennend 
onderzoek in relatie tot het nader onderzoek. De interventiewaarde bodemsanering voor asbest en 
de restconcentratienorm voor asbesthoudende bulkmaterialen is vastgesteld op 100 mg/kg 
(gewogen), e.e.a. beschreven in de Circulaire Bodemsanering 2013.
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6.4 Analysemonsters en concentraties
De door het laboratorium gemeten concentraties zijn weergegeven in de tabellen 6.2. en 6.3. Er 
moet worden opgemerkt dat de gemeten concentratie serpentijnasbest vermeerderd is met 
tienmaal de concentratie amfiboolasbest.

Tabel 6.2 Analyses en resultaten puinverharding Enserweg 19-1 (deellocatie A3)

Monster Monstersoort Analyse Resultaat puin Resultaat mvm Totaal puin en
gewogen in gewogen materiaal in
mg/kg d.s. in mg/kg d.s. mg/kg d.s

SL1 t/m 5
Puin ^0 mm NEN 5898 n.a. - n.a.
Materiaal NEN 5896 - n.w.

SL6 t/m 10
Puin ^0 mm NEN 5898 n.a. - n.a.
Materiaal NEN 5896 - n.w.

SL11 t/m 15
Puin ^0 mm NEN 5898 n.a. - n.a.
Materiaal NEN 5896 - n.w.

n.a = niet aangetoond 
n.w = niet waargenomen

Uit tabel 6.2 blijkt dat in de geanalyseerde mengmonsters uit de sleuven ter plaatse van de 
puinverharding op de locatie Enserweg 19-1 (deellocatie A3) geen asbest is aangetoond.

Tabel 6.3 Analyses en resultaten Drietorensweg 40-2 (deellocaties A3 en A4)

Monster Monstersoort Analyse Resultaat 
grond 
gewogen in 
mg/kg d.s.

Resultaat mvm
gewogen 
in mg/kg d.s.

Totaal grond 
en materiaal in 
mg/kg d.s

IP 1 t/m 3
Grond ^0 mm NEN 5898 n.a. - n.a.
Materiaal NEN 5896 - n.w.

Toplaag 1
Grond ^0 mm NEN 5898 38 - 38
Materiaal NEN 5896 - n.w.

n.a = niet aangetoond 
n.w = niet waargenomen

Uit tabel 6.3 blijkt dat in het geanalyseerde mengmonster van de grond uit de inspectieputten nrs. IP 
1 t/m 3, ten zuiden van de dierenhokken op de locatie Drietorensweg 40-2 (deellocatie A3), geen 
asbest is aangetoond.

Daarnaast blijkt uit tabel 6.3, dat in het geanalyseerde monster van de onverharde druppelzone aan 
de oostzijde van de dierenhokken op Drietorensweg 40-2 (deellocatie A4: toplaag 1) een gehalte aan 
asbest is aangetoond, dat beneden de helft van de interventiewaarde ligt. Het betreft 110 deeltjes 
met 3,5 tot 7,5 % niet hechtgebonden chrysotiel en 1,05 tot 3,5 % niet hechtgebonden crocidoliet. 
Daarnaast zijn in dit monster asbestverdachte vezels aangetoond in de fractie ^,5 mm.

6.5 Afwijkingen laboratoriumwerkzaamheden
Er zijn geen afwijkingen naar voren gekomen bij de uitvoering van de laboratoriumwerkzaamheden.

2001-2002- Verkennend bodem- waterbodem- en asbestonderzoek
2003-2018 Enserweg 19-1 en Drietorensweg 40-2 te Ens (kenmerk: 211364-211466)
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7. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

De doelstelling van het bodemonderzoek is bereikt. In dit hoofdstuk vindt u de samenvatting van de 
onderzoeksresultaten, en de conclusies en aanbevelingen die daaruit voortvloeien.

7.1 Samenvatting
Door Eco Reest BV is een verkennend milieukundig bodem- waterbodem- en asbestonderzoek 
uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Enserweg 19-1 en de Drietorensweg 40-2 te Ens.

Aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek is de geplande realisatie van een kas en een 
kasschuur op de locatie.

Aanleiding tot het verkennend waterbodemonderzoek is de voorgenomen demping van (delen van) 
watergangen, in het kader van het te realiseren bouwplan.

Aanleiding tot het verkennend asbestonderzoek wordt gevormd door de puinlaag op het maaiveld 
ter plaatse van de bouwlocatie Enserweg 19-1 en het asbestverdachte materiaal op het maaiveld van 
de locatie aan de Drietorensweg 40-2.

Doel van het verkennend bodemonderzoek is een indruk te verkrijgen omtrent de eventuele 
aanwezigheid van verontreinigingen in de grond en in het grondwater van de onderzoeks-locaties.
Dit gebeurt teneinde te bepalen of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen bestaan voor 
het toekomstige gebruik van de locaties (bedrijfsterrein t.b.v. glastuinbouw).

Doel van het verkennend waterbodemonderzoek is het bepalen van de kwaliteit van het slib ter 
plaatse van de te dempen (delen van) watergangen, waarbij tevens een inschatting van de slibdikten 
wordt gemaakt.

Doel van het verkennend asbestonderzoek is om met een relatief geringe onderzoeksinspanning na 
te gaan of de verdenking op verontreiniging van de bodem met asbest terecht is en een indicatieve 
uitspraak te doen over het asbestgehalte in de bodem en de puinlaag.

Vooronderzoek
De onderzoekslocatie is kadastraal bekend als Gemeente Noordoostpolder, sectie C, nrs. 1475 (deels) 
2438, 2111 (deels) en 2110 en heeft een totale oppervlakte van 68.579 m2. Het onderzoeksterrein 
aan de Enserweg 19-1 is tot dusver onbebouwd en in gebruik geweest als bouwland met sloten. Aan 
de zuidoostzijde is plaatselijk sprake van puinverharding.

Op de locatie Drietorensweg 40-2 is een voormalig dierenpension met een woning aanwezig. het 
perceel wordt omsloten door een ringsloot. Het buitenterrein grotendeels is gedeeltelijk verhard met 
tegels en grind en verder onverhard. Aan de zuidzijde van de locatie is plaatselijk asbestverdacht 
materiaal op het maaiveld aangetroffen en aan de oostzijde watert het asbestdak van de 
dierenhokken plaatselijk af op een onverhard deel van het maaiveld.

Veldwerkzaamheden
Uit de veldwerkzaamheden blijkt dat de bodem van de onderzochte locatie tot circa 3,0 m-mv 
opgebouwd is uit zand, met plaatselijk klei tussen 1,0 en 2,0 m-mv. Het grondwaterniveau is tijdens 
het onderzoek vastgesteld tussen 0,55 en 1,5 m-mv.

Verkennend bodem- waterbodem- en asbestonderzoek
Enserweg 19-1 en Drietorensweg 40-2 te Ens (kenmerk: 211364-211466)

2001-2002
2003-2018
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Tijdens het veldwerk zijn geen voor het onderzoek van belang zijnde waarnemingen naar voren 
gekomen. Bij de beoordeling van het terrein en het opgeboorde materiaal is ook speciaal gelet op 
asbest(houdende) materialen. Deze zijn ter plaatse van de locatie Enserweg 19-1 zintuiglijk niet op de 
bodem en in het opgeboorde materiaal ter plaatse van het onderzoeksterrein waargenomen.

Bij de uitvoering van het veldwerk is ter plaatse van de locatie Drietorensweg 40-2 plaatselijk 
asbestverdacht materiaal op het maaiveld waargenomen.

Uit de chemische analyses van het verkennend bodemonderzoek op de locatie Enserweg 19-1 
(locatie A) is het volgende naar voren gekomen:

Deellocatie A1: Bouwlocatie
In de bovengrond overschrijden de gehalten aan hexachloorbenzeen en/of Drins (som) de 
achtergrondwaarden. In de ondergrond zijn geen gehalten aan de onderzochte parameters gemeten 
boven de achtergrondwaarden en/of detectiegrenzen.
In het grondwater uit de peilbuizen 1 t/m 5 en 44 overschrijden de gehalten aan barium de 
streefwaarden. In het grondwater uit peilbuis 5 overschrijdt tevens het gehalte aan xylenen de 
streefwaarde.

Deellocatie A2: Gedempte sloot
In de ondergrond zijn geen gehalten aan de onderzochte parameters gemeten boven de 
achtergrondwaarden en/of detectiegrenzen.

Deellocatie A3: Onderliggende bodem puinverharding
In de bovengrond zijn geen gehalten aan de onderzochte parameters gemeten boven de 
achtergrondwaarden en/of detectiegrenzen. In het grondwater uit peilbuis 1 overschrijdt het gehalte 
aan barium de streefwaarde.

Uit de chemische analyses van het verkennend bodemonderzoek op de locatie Drietorensweg 40-2 
(locatie B) is het volgende naar voren gekomen:

Deellocatie B1: Gehele terrein
In de bovengrond overschrijden de gehalten aan zink, kwik en/of Drins (som) de achtergrond
waarden. In de ondergrond (mp 1+2) zijn geen gehalten aan de onderzochte parameters gemeten 
boven de achtergrondwaarden en/of detectiegrenzen. In de ondergrond van Mp. 3+4 overschrijdt 
het gehalte aan minerale olie de achtergrondwaarde.
In het grondwater uit peilbuis 1 overschrijdt het gehalte aan barium de streefwaarde.

Uit de asbestanalyses is het volgende naar voren gekomen:

Deellocatie A3: Puinverharding Enserweg 19-1
In de geanalyseerde mengmonsters van het puin uit de sleuven is geen asbest is aangetoond.

Deellocaties B3 en B4: Drietorensweg 40-2
In de grond uit de inspectieputten nrs. IP 1 t/m 3 (deellocatie B3) is geen asbest aangetoond.

In het monster van de onverharde druppelzone (Toplaag 1; deellocatie B4) is een gehalte aan asbest 
aangetoond dat beneden de helft van de interventiewaarde ligt.

2001-2002- Verkennend bodem- waterbodem- en asbestonderzoek
2003-2018 Enserweg 19-1 en Drietorensweg 40-2 te Ens (kenmerk: 211364-211466)
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7.2 Conclusies en aanbevelingen 
Verkennend chemisch bodemonderzoek
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in de bovengrond en in het grondwater overschrijdingen van 
de achtergrond- en streefwaarden uit de Wet bodembescherming zijn aangetoond.

De onderzoekshypothese, zijnde onverdachte locatie(s), is op basis van de resultaten van het huidige 
onderzoek met betrekking tot de bouwlocatie op Enserweg 19-1 en de locatie Drietorensweg 40-2 
verworpen.

Met betrekking tot de ondergrond ter plaatse van de gedempte sloot en de bovengrond onder de 
puinverharding op de locatie Enserweg 19-1 bovengrond is de onderzoekshypothese, zijnde 
verdachte locatie(s) op basis van de resultaten van het huidige onderzoek verworpen.

Gezien de aard en de concentraties van de aangetoonde parameters in relatie tot de toekomstige 
bestemming van het terrein (bebouwing en verharding), concluderen wij dat verhoogde risico's voor 
de volksgezondheid en/of het milieu op basis van de aangetoonde milieuhygiënische 
bodemkwaliteit, niet te verwachten zijn. De resultaten van het onderzoek vormen dan ook geen 
aanleiding tot nader onderzoek en zijn geen milieuhygiënische belemmering in relatie tot de 
toekomstige bestemming van het terrein.

Verkennend asbestonderzoek
Op basis van de onderzoeksresultaten van het asbestonderzoek concluderen wij dat in het 
geanalyseerde monster van de toplaag van de bodem ter plaatse van de onverharde druppelzone 
van het asbestverdachte dak van de dierenhokken op Drietorensweg 40-2 (toplaag 1) asbest is 
aangetoond.

Het ter plaatse van toplaag 1 aangetoonde gehalte aan asbest ligt beneden de helft van de 
interventiewaarde. Indien het asbestgehalte aangetoond bij verkennend asbestonderzoek kleiner is 
dan de helft van de interventiewaarde is het statistisch aannemelijk dat ook in een nader 
onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden overschreden. In deze gevallen geldt er geen 
noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest (e.e.a. conform paragraaf 6.1 NEN5707).

In de geanalyseerde mengmonsters van de puinverharding op Enserweg 19-1 en het onderzochte 
deel van de bovengrond ter plaatse van het op Drietorensweg 40-2 op het maaiveld aangetroffen 
asbestverdachte materiaal is geen asbest aangetoond.

De hypothese "verdachte locaties" wordt op grond van de resultaten van het huidige asbest
onderzoek met betrekking tot de onverharde druppelzone op Drietorensweg 40-2 bevestigd.

Met betrekking tot de overige op asbest onderzochte terreindelen wordt de hypothese "verdachte 
locaties" op grond van de resultaten van het huidige asbestonderzoek verworpen.

Op grond van de huidige resultaten van onderhavige asbestonderzoek is formeel geen nader 
asbestonderzoek aan de orde.

Als er vragen zijn naar aanleiding van het onderzoek dan kunt u contact opnemen met ons bureau.

2001-2002- Verkennend bodem- waterbodem- en asbestonderzoek
2003-2018 Enserweg 19-1 en Drietorensweg 40-2 te Ens (kenmerk: 211364-211466)
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7.3 Resultaten, conclusies en aanbevelingen waterbodemonderzoek 
Toepassing op landbodem
Bij toetsing van de resultaten ten behoeve van toepassing op landbodem voldoet het slib ter plaatse 
van de van de te dempen (delen van) sloten op de locatie Enserweg 19-1 en Drietorenweg 40-2 aan 
de normen voor klasse Wonen en kan het slib worden toegepast in een gebied waar bodem- 
kwaliteitsklasse industrie is toegestaan en de ontvangende bodem van dezelfde, of mindere kwaliteit 
is dan de onderzochte partij.

Toepassing in oppervlaktewater
Bij toetsing van de resultaten ten behoeve van toepassing in oppervlaktewater voldoet het slib ter 
plaatse van de van de te dempen (delen van) sloten op de locatie Enserweg 19-1 en Drietorenweg 
40-2 aan de normen voor klasse A en kan het slib worden toegepast in een gebied waar de maximale 
waarden voor kwaliteitsklasse A is toegestaan en de ontvangende waterbodem van dezelfde, of 
mindere kwaliteit is dan de onderzochte partij.

Verspreiding over aangrenzende percelen
Ter plaatse van de te dempen (delen van) sloten op de locatie Enserweg 19-1 en Drietorenweg 40-2 
voldoet het slib aan de maximale waarden voor verspreiding over het aangrenzend perceel.

Het plan om bagger te verwerken moet ten minste vijf werkdagen van te voren worden gemeld bij 
https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl

De meldingsplicht geldt voor alle toepassingen van grond en baggerspecie, met uitzondering van:
* de toepassing van grond of baggerspecie door particulieren;
» het toepassen van grond of baggerspecie binnen een landbouwbedrijf indien de grond 

of baggerspecie afkomstig is van een tot dat landbouwbedrijf behorend perceel grond 
waarop een vergelijkbaar gewas wordt geteeld als op het perceel grond waar de grond of 
baggerspecie wordt toegepast;

» het verspreiden van baggerspecie uit een watergang over de aan de watergang grenzende 
percelen;

» het toepassen van schone grond en baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m3. Voor 
het toepassen van schone grond en baggerspecie in hoeveelheden vanaf 50 m3 moet 
eenmalig de toepassingslocatie worden gemeld.

Voor de verwerking van de onderhoudsspecie die voldoet aan de maximale waarden voor 
verspreiding over het aangrenzend perceel geldt in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit 
(Regeling bodemkwaliteit) dat:

- Vrijkomende specie tot aan de perceelsgrens mag worden verspreid. Hiervoor geldt een 
ontvangstplicht t.a.v. het aangrenzende perceel.

- Er hoeft niet getoetst te worden aan de kwaliteit van de ontvangende bodem.
- De verspreiding over aangrenzende percelen hoeft niet te worden gemeld.

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

Eco Reest BV
ing. M. van den Broek

2001-2002- Verkennend bodem- waterbodem- en asbestonderzoek
2003-2018 Enserweg 19-1 en Drietorensweg 40-2 te Ens (kenmerk: 211364-211466)
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VOORONDERZOEK NEN 5725:2017 Bijlage 2
Stap 1 Aanleiding voor het vooronderzoek
Bepaal de aanleiding voor het vooronderzoek A. opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek 

volgens paragraaf 6.2.1

Stap 2; te behandelen onderzoeks-aspecten per aanleiding Aanleidingen tot vooronderzoek

A B C D E F G
Locatiegegevens Eigendomssituatie 0 0

Hoogteligging S

Bodemopbouw en geohydrologie Bodemopbouw S S S S S

Antropogene lagen in de bodem S S S S S S S
Geohydrologie S S

Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit Geval van ernstige bodemverontreiniging? S S S S S S

Kwaliteit o.b.v. BKK S 0 S S S S S

O.b.v. uitgevoerde bodemonderzoeken S S S S S S

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

Voormalig S 0 S S S S
Huidig S S S S S
Toekomst S 0
Asbestverdacht? S S S S S S

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

Voor de bovenstaand vermelde mogelijke aanleidingen voor het vooronderzoek zijn onderzoeksvragen opgesteld, die gemotiveerd moeten worden 
beantwoord op basis van de resultaten van het vooronderzoek. Op basis van de antwoorden op de onderzoeksvragen kan vervolgens de 
onderzoekshypothese en -strategie worden bepaald.

In de navolgende tabel zijn de onderzoeksvragen weergegeven voor Aanleiding A (opstellen onderzoekshypothese voor bodemonderzoek). De verplichte 
onderzoeksvragen zijn vetgedrukt weergegeven.
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Onderzoeksvraag (aanleiding A) Antwoord en motivatie
Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en 
is deze voldoende?

Adres (x/y-coördinaten): Enserweg 19-1 te Ens (x/y 185.827-515.722) 
Drietorensweg 40-2 te Ens (x/y 186.089-515.520)

Kadastrale aanduiding: Enserweg 19-1 te Ens; Noordoostpolder, sectie C, 
nrs. 1475 (deels), 2438 en 2111 (deels). 
Drietorensweg 40-2 te Ens: Noordoostpolder, sectie 
C, nr. 2110.

Te onderzoeken terreindeel (info opdrachtgever): Nieuwbouwlocatie Enserweg 19-1 en gehele terrein 
Drietorensweg 40-2

Begrenzing onderzoekslocatie aangegeven op: Bijlage 1.2 t/m 1.2.3
Afbakening onderzoekslocatie voldoende? Ja

Eigendomssituatie Wouters Onroerend Goed B.V.
Rechthebbenden Perceel 2111; zakelijk recht als bedoeld in art. 5, lid 3 onder b, van de belemmeringenwet privaatrecht;

KPN B.V. en Liander N.V.
Publiekrechtelijke beperkingen Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke en kadastrale registratie.
Bouwjaar bebouwing op locatie Enserweg 19-1: onbebouwd. Aangrenzende bebouwing dateert van 1988 en 2001.

Drietorensweg 40-2; 1957.
Historie o.b.v. oude kaarten Bebouwing op locaties grenzend aan de huidige bouwlocatie op Enserweg 19-1 en t.p.v. Drietorensweg

40-2 zichtbaar vanaf 1964.
Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek Bovengrondse tank op Drietorenweg 38 II te Ens. Bodemonderzoek IJB 1995.
Terreininspectie Enserweg 19-1; bouwland, deels nog begroeid met mais. Puinverharding in zuidoosthoek. Drietorensweg 

40-2; voormalig dierenpension met woning. Toegangsweg verhard met grind. Buitenterrein grotendeels 
onverhard, behalve tegels tussen woning en dierenhokken met asbestdaken. Plaatselijk asbest op 
maaiveld.

Is er sprake van potentiële bronnen van 
bodemverontreiniging, zowel vanuit het verleden 
als het heden?

Nee.

Is de bodem asbestverdacht? Enserweg 19-1; Nee, de locatie is tot op heden onbebouwd. De puinverharding wordt beschouwd als 
verdacht; hiervan is geen certificaat beschikbaar.
Drietorensweg 40-2; Ja; nabij de dierenhokken is asbest op het maaiveld aangetroffen en is sprake van een 
onverharde druppelzone van het golfplatendak van de dierenhokken.

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

Op de digitale bodemkwalteitskaart (https://kaart.flevoland.nl/bodematlas/) is aan de locatie op de 
ontgravingskaart boven- en ondergrond en de toepassingskaart boven- en ondergrond de kwaliteit 
landbouw 7 natuur toegekend.

Enserweg 19-1 en Drietorensweg 40-2 te Ens, projectnr. 211364-211466
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Onderzoeksvraag (aanleiding A) Antwoord en motivatie
Wat is de bodemopbouw en geohydrologie en is er 
binnen het onderzoeksgebied sprake van 
verschillende fysische kwaliteiten en/of 
bodemvreemde lagen?

Bodemopbouw
Geologisch booronderzoek
Identificatie B21A0343 Identificatie: B21A0343

Coördinaten : 186190,515530 (RD)
Maaiveld: -0.70 m t.O.V. NAP
Beschikbare informatie: Digitale opnamegegev 
Geschrijfmethode: Onbekend

Lìttlqiůįíė

Is ter plaatse sprake van een 
Grondwaterbeschermings- of -onttrekkingsgebied, 
Waterberging?

Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving 
van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het 
grondwater?
Wordt op de locatie of een deel daarvan (een 
geval van ernstige) bodemverontreiniging 
vermoed?
Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 
afdoende bekend of is bodemonderzoek

Richting grondwaterstroming, te verwachten grondwaterstand
Uit de isohypsen op de TNO-kaarten blijkt dat de regionale grondwaterstroming in het Tweede 
Watervoerend Pakket westelijk gericht is. De stromingsrichting van het freatisch grondwater is noordelijk 
gericht, richting het centrum van de polder.____________________________________________________
Fysisch afwijkende/bodemvreemde lagen:
Nee_____________________________________________________________________________________
Nee (bron https://kaart.flevoland.nl/bodematlas/)

Bron Locatie Verdachte parameter
Nee - -

Vermoeden bodemverontreiniging op de locatie; Nee

Nee, ten behoeve van de te realiseren kas en kasschuur dient de milieuhygiënische bodemkwaliteit te 
worden bepaald.

Enserweg 19-1 en Drietorensweg 40-2 te Ens, projectnr. 211364-211466
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Onderzoeksvraag (aanleiding A) Antwoord en motivatie
noodzakelijk? Motiveer het antwoord.
Welke hypothese en strategie zijn van toepassing 
bij de uitvoering van bodemonderzoek?

Zie paragraaf 2.7

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

BRON VOORONDERZOEK SPECIFICATIE VAN DE BRON BRON
GERAADPLEEGD

DATUM
RAADPLEGEN BRON

INFORMATIE
BESCHIKBAAR

Opdrachtgever Wouters Onroerend Goed B.V. JA 14 september 2021 JA

Gemeente Noordoostpolder JA 14 september 2021 JA
Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek JA 14 september 2021 JA
Terreininspectie Veldwerk JA 29 en 30 september 

2021
JA

Kadaster http://www.kadaster.nl/ JA 14 september 2021 JA
Kadaster BAG viewer http://www.kadaster.nl/bag/bagviewer/ JA 14 september 2021 JA
Google Maps http://maps.google.nl/ JA 14 september 2021 JA
Bodemkwaliteitskaart https://kaart.flevoland.nl/bodematlas/ JA 14 september 2021 JA
Bodeminformatie http://www.bodemloket.nl JA 14 september 2021 JA
Bodeminformatie provincie https://flevoland.omgevingsrapportage.nl/

https://kaart.flevoland.nl/bodematlas/
JA 14 september 2021 JA

Bodemopbouw http://www.dinoloket.nl JA 14 september 2021 JA
Grondwater
(stromingsrichting)

http://www.grondwatertools.nl/isohypsen JA 14 september 2021 JA

Grondwater (drinkwater) http://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten JA 14 september 2021 JA
Historie van de locatie http://www.topotijdreis.nl JA 14 september 2021 JA
KLIC http://www.klic.nl JA 14 september 2021 JA

Enserweg 19-1 en Drietorensweg 40-2 te Ens, projectnr. 211364-211466
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BIJLAGE 3A

Enserweg

Behoort bij rapport:
Enserweg 19-1 en Drietorensweg 40-2 
Ens
Project: 211364-211466



01

datum 29-09-2021 
boormeester Wa

x 185894.32 
y 515737.61

zand, matig fijn,sterk siltig, 
zwak humeus, neutraal 
bruin, zwart, edelman

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

------------------------------------------------------------- 100
zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal bruin, grijs, 
edelman

------------------------------------------------- 150
zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal grijs, zwart, 
edelman

akker! cm toy maaiveld 0

filter
-300

200

300

02

V.

150-

J

300 ----------------
type peilbuis met 1

zand, matig fijn,sterk siltig, 
zwak humeus, neutraal 
bruin, zwart, edelman

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

------------------------------------------------------------- 100
zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal bruin, grijs, 
edelman

------------------------------------------------- 150
zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal grijs, zwart, 
edelman

akker ļ cm tov maaiveld 0

filter
-300

datum 29-09-2021
boormeester Wa

x 185816.62 
y 515641.43

200

300
i peilbuis met 1 filter 
29-09-2021

akker ļ cm tov maaiveld
zand, matig fijn,sterk siltig, 
zwak humeus, neutraal 
bruin, zwart, edelman

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

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

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

o

-50

-100

-150

-300

boormeester Wa
x 185891.80 
y 515536.43

1

200

akker ļ cm tov maaiveld 0
zand, matig fijn,sterk siltig, 
zwak humeus, neutraal 
bruin, zwart, edelman

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

--------------------------------------- 100
zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal bruin, grijs, 
edelman

------------------------------------------------- 150
zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal grijs, zwart, 
edelman

type peilbuis met 1 filter 
datum 29-09-2021

-300

boormeester Wa
x 185937.58 
y 515645.42

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek
project code

getekend conform

Bouwlocatie Enserweg 19-1 Ens
211364-A
NEN 5104

MILIEU A [ IESBUREAU

ECO

7
Reest
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datum 29-09-2021 
boormeester Wa

x 186025.78 
y 515628.83

zand, matig fijn,sterk siltig, 
zwak humeus, neutraal 
bruin, zwart, edelman

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

------------------------------------------------------------- 100
zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal bruin, grijs, 
edelman

------------------------------------------------- 150
zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal grijs, zwart, 
edelman

akker! cm toy maaiveld 0

filter
-300

12

V.

150-

200

II

type grondboring 
datum 29-09-2021

boormeester Wa
x 185790.37 
y 515735.51

zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
neutraal bruin, zwart, 
edelman___________________

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

akker ļ cm tov maaiveld 0

------------------------------------------------- 150
zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal grijs, zwart, 
edelman

-200

13

2.

150-

200

lī

type grondboring 
datum 29-09-2021

boormeester Wa
x 185878.36 
y 515619.17

akker ļ cm tov maaiveld 0
zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
neutraal bruin, zwart, 
edelman g

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

------------------------------------------------- 150
zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal grijs, zwart, 
edelman

-200

14

V.

150-

200

J

type grondboring 
datum 29-09-2021

boormeester Wa
x 185983.36 
y 515580.11

akker ļ cm tov maaiveld 0
zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
neutraal bruin, zwart, 
edelman

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

------------------------------------------------- 150
zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal grijs, zwart, 
edelman

-200

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek
project code

getekend conform

Bouwlocatie Enserweg 19-1 Ens
211364-A
NEN 5104

MILIEU A [ IESBUREAU

ECO

7
Reest



15

200

II

type grondboring 
datum 29-09-2021 

boormeester Wa
x 186019.06 
y 515678.81

zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
neutraal bruin, zwart, 
edelman___________________5
zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal bruin, geel, 
edelman

akker! cm toy maaiveld 0

------------------------------------------------- 150
zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal grijs, zwart, 
edelman

-200 200
type grondboring 

datum 29-09-2021 
boormeester Wa

x 186091.30 
y 515574.44

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

------------------------------------------------- 50
zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal grijs, zwart, 
edelman

akker ļ cm tov maaiveld 0

-200

17

type grondboring 
datum 29-09-2021 

boormeester Wa
x 185859.88 
y 515787.59

akker ļ cm tov maaiveld 0
zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
neutraal bruin, zwart, 
edelman

type grondboring 
datum 29-09-2021 

boormeester Wa
x 185841.40 
y 515768.27

akker ļ cm tov maaiveld 0
zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
neutraal bruin, zwart, 
edelman

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek
project code

getekend conform

Bouwlocatie Enserweg 19-1 Ens
211364-A
NEN 5104

MILIEU A [ IESBUREAU

ECO

7
Reest



19

type grondboring 
datum 29-09-2021

boormeester Wa

x 185873.32 
y 515744.96

zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
neutraal bruin, zwart, 
edelman

akker! cm toy maaiveld Q

type grondboring 
datum 29-09-2021 

boormeester Wa
x 185916.37 
y 515702.96

zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
neutraal bruin, zwart, 
edelman c

akker ļ cm tov maaiveld 0

21

type grondboring 
datum 29-09-2021

boormeester Wa

x 185828.38 
y 515711.99

akker ļ cm tov maaiveld 0
zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
neutraal bruin, zwart, 
edelman

22

type grondboring 
datum 29-09-2021 

boormeester Wa
x 185844.97 
y 515674.82

akker ļ cm tov maaiveld 0
zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
neutraal bruin, zwart, 
edelman

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek
project code

getekend conform

Bouwlocatie Enserweg 19-1 Ens
211364-A
NEN 5104

MILIEU ADVIESBUREAU

ECO

7
Reest
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type grondboring 
datum 29-09-2021

boormeester Wa
x 185788.90 
y 515676.71

zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
neutraal bruin, zwart, 
edelman

akker Į cm toy maaiveld Q 24

type grondboring 
datum 29-09-2021 

boormeester Wa
x 185746.27 
y 515721.02

zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
neutraal bruin, zwart, 
edelman c

akker ļ cm tov maaiveld 0

25

type grondboring
datum 29-09-2021

boormeester Wa

x 185727.58 
y 515678.81

akker ļ cm tov maaiveld 0
zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
neutraal bruin, zwart, 
edelman

26

type grondboring 
datum 29-09-2021 

boormeester Wa
x 185775.04 
y 515635.97

akker ļ cm tov maaiveld 0
zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
neutraal bruin, zwart, 
edelman

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek
project code

getekend conform

Bouwlocatie Enserweg 19-1 Ens
211364-A
NEN 5104

MILIEU A D V IESBUREAU

ECO

7
Reest



27
i r
i:

type grondboring 
datum 29-09-2021 

boormeester Wa
x 185816.83 
y 515589.35

zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
neutraal bruin, zwart, 
edelman

akker! cm toy maaiveld Q 28

type grondboring 
datum 29-09-2021 

boormeester Wa
x 185825.44 
y 515551.55

zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
neutraal bruin, zwart, 
edelman c

akker ļ cm tov maaiveld Q

29

type grondboring
datum 29-09-2021 

boormeester Wa

x 185873.32 
y 515501.15

akker ļ cm tov maaiveld 0
zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
neutraal bruin, zwart, 
edelman

30

type grondboring 
datum 29-09-2021 

boormeester Wa
x 185864.29 
y 515591.03

akker ļ cm tov maaiveld 0
zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
neutraal bruin, zwart, 
edelman

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek
project code

getekend conform

Bouwlocatie Enserweg 19-1 Ens
211364-A
NEN 5104

MILIEU ADVIESBUREAU

ECO

7
Reest



31
i r
i:

type grondboring 
datum 29-09-2021 

boormeester Wa
x 185939.26 
y 515556.59

zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
neutraal bruin, zwart, 
edelman

akker! cm toy maaiveld Q 32

type grondboring 
datum 29-09-2021 

boormeester Wa
x 185918.26 
y 515614.55

zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
neutraal bruin, zwart, 
edelman c

akker ļ cm tov maaiveld Q

33

type grondboring
datum 29-09-2021 

boormeester Wa

x 185930.65 
y 515672.51

akker ļ cm tov maaiveld 0
zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
neutraal bruin, zwart, 
edelman

34

type grondboring 
datum 29-09-2021 

boormeester Wa
x 185949.76 
y 515613.92

akker ļ cm tov maaiveld 0
zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
neutraal bruin, zwart, 
edelman

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek
project code

getekend conform

Bouwlocatie Enserweg 19-1 Ens
211364-A
NEN 5104

MILIEU ADVIESBUREAU

ECO

7
Reest



35
i r
i:

type grondboring 
datum 29-09-2021 

boormeester Wa
x 185974.54 
y 515642.69

zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
neutraal bruin, zwart, 
edelman

akker! cm toy maaiveld Q 36

type grondboring 
datum 29-09-2021 

boormeester Wa
x 186007.93 
y 515584.10

zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
neutraal bruin, zwart, 
edelman c

akker ļ cm tov maaiveld Q

37

type grondboring
datum 29-09-2021

boormeester Wa

x 186034.28 
y 515594.71

akker ļ cm tov maaiveld 0
zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
neutraal bruin, zwart, 
edelman

type grondboring 
datum 29-09-2021 

boormeester Wa
x 186003.31 
y 515660.54

akker ļ cm tov maaiveld 0
zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
neutraal bruin, zwart, 
edelman

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek
project code

getekend conform

Bouwlocatie Enserweg 19-1 Ens
211364-A
NEN 5104

MILIEU ADVIESBUREAU

ECO

7
Reest



39
i r
i:

type grondboring 
datum 29-09-2021 

boormeester Wa
x 186061.69 
y 515630.72

zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
neutraal bruin, zwart, 
edelman

akker! cm toy maaiveld Q 40

type grondboring 
datum 29-09-2021 

boormeester Wa
x 186101.59 
y 515567.93

zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
neutraal bruin, zwart, 
edelman c

_____gras ļ cm tov maaiveld 0

41

type grondboring
datum 29-09-2021

boormeester Wa

x 186082.69 
y 515546.83

_____ gras ļ cm tov maaiveld 0
zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
neutraal bruin, zwart, 
edelman

42

type grondboring 
datum 29-09-2021 

boormeester Wa
x 186044.26 
y 515544.20

_____ gras ļ cm tov maaiveld 0
zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
neutraal bruin, zwart, 
edelman

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek
project code

getekend conform

Bouwlocatie Enserweg 19-1 Ens
211364-A
NEN 5104

MILIEU ADVIESBUREAU

ECO

7
Reest



43

type grondboring 
datum 29-09-2021 

boormeester Wa
x 186059.38 
y 515589.14

zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
neutraal bruin, zwart, 
edelman

_____gras ! cm toy maaiveld 0 44

300
type peilbuis met 1 filter 

datum 29-09-2021 
boormeester Wa

x 185966.98 
y 515559.95

zand, matig fijn,sterk siltig, 
zwak humeus, neutraal 
bruin, zwart, edelman

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

------------------------------------------------------------- 100
zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal bruin, grijs, 
edelman

------------------------------------------------- 150
zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal grijs, zwart, 
edelman

akker ļ cm tov maaiveld 0

-300

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek
project code

getekend conform

Bouwlocatie Enserweg 19-1 Ens
211364-A
NEN 5104

MILIEU A D V IESBUREAU

ECO

7
Reest



o

50

100

2.

150
type grondboring 

datum 29-09-2021 
boormeester Wa

x 185856.52 
y 515729.21

06

ì
I

zand, matig fijn, sterk siltig, 
neutraal bruin, zwart, 
edelman

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

------------------------------------------------------------- 100
zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal grijs, zwart, 
edelman

akker ļ cm tov maaiveld 0

-150

07
!

r

type grondboring 
datum 29-09-2021 

boormeester Wa
x 185852.95 
y 515726.48

zand, matig fijn, sterk siltig, 
neutraal bruin, zwart, 
edelman

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

------------------------------------------------------------- 100
zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal grijs, bruin, 
edelman

akker ļ cm tov maaiveld 0

-150

o

50

100-

2!
150
type grondboring 

datum 29-09-2021 
boormeester Wa

x 185847.70 
y 515724.59

08

1
1
i

akker ļ cm tov maaiveld 0
zand, matig fijn, sterk siltig, 
neutraal bruin, zwart, 
edelman

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

------------------------------------------------------100
zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal grijs, bruin, 
edelman

-150

09

boormeester Wa
x 185891.38 
y 515692.67

akker ļ cm tov maaiveld 0
zand, matig fijn, sterk siltig, 
neutraal bruin, zwart, 
edelman

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

------------------------------------------------------100
zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal grijs, bruin, 
edelman

-150

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek
project code

getekend conform

Ens
211364-A1
NEN 5104

MILIEU A [ IESBUREAU

ECO

7
Reest



o

50

100

2.

150
type grondboring 

datum 29-09-2021 
boormeester Wa

x 185889.49 
y 515691.62

10

ì
I

zand, matig fijn, sterk siltig, 
neutraal bruin, zwart, 
edelman

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

-------------------- 100
zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal grijs, bruin, 
edelman

akker ļ cm tov maaiveld 0

-150

1 1
!

r

type grondboring 
datum 29-09-2021 

boormeester Wa
x 185882.98 
y 515685.53

zand, matig fijn, sterk siltig, 
neutraal bruin, zwart, 
edelman

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

------------------------------------------------------------- 100
zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal grijs, bruin, 
edelman

akker ļ cm tov maaiveld 0

-150

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek
project code

getekend conform
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1 01
______________ puin ļ cm tov maaiveld q

edelman, menggranulaat op 
worteldoek

1

2

3

4

5

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

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

-30

-130

-250

zand, matig fijn, matig siltig, neutraal^ 
grijs, beige, resten veen, edelman

type

datum

boormeester

x

y

peilbuis met 1 filter 
30-09-2021 
Veldwerker 
186066.62 
515556.70

-280

02
0

1

2

3

type

datum

boormeester

x

y

grondboring
30-09-2021
Veldwerker
186045.73
515554.28

puin I cm tov maaiveld ---------- ---------------- o
edelman, menggranulaat op 
worteldoek

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

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

------------------------------------------------------------------------------------- -130

zand, matig fijn, sterk siltig, neutraal 
grijs, beige, edelman

-230

meetpunt 01, laag 250-280, bijz. veen 
30105928

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek
project code

getekend conform
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03

type

datum

boormeester

x

y

grondboring
30-09-2021
Veldwerker
186066.73
515586.20

edelman, menggranulaat op 
worteldoek
-----------------------------------------------------------------30
zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
geel, grijs, edelman

_____________puin ļ cm tov maaiveld q

-----------------------------------------------------------------130
zand, matig fijn, sterk siltig, neutraal 
grijs, beige, edelman

-230

04
o -i--------

50 - I
type

datum

boormeester

x

y

grondboring
30-09-2021
Veldwerker
186083.95
515600.90

puin I cm tov maaiveld ---------- ---------------- o
edelman, menggranulaat op doek

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

-80

05
0 -I------

50 -

type

datum

boormeester

x

y

grondboring
30-09-2021
Veldwerker
186051.68
515583.71

puin I cm tov maaiveld ---------- ---------------- o
edelman, menggranulaat op doek

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

-80

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek
project code

getekend conform

Ondergrond puinverharding Ens
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7
Reest



o
06

______________ puin ļ cm tov maaiveld q

edelman, menggranulaat op doek

type

datum

boormeester

x

y

grondboring
30-09-2021
Veldwerker
186053.84
515569.69

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

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

-80

07
0 -1--------

50 -

type

datum

boormeester

x

y

grondboring
30-09-2021
Veldwerker
186038.14
515568.85

puin I cm tov maaiveld ---------- ---------------- o
edelman, menggranulaat op doek

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

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

-80

08
0 -I------

50 -

type

datum

boormeester

x

y

grondboring
30-09-2021
Veldwerker
186043.10
515545.36

puin I cm tov maaiveld q

edelman, menggranulaat op doek

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

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

-80

09

1_
1_

1_
1_

1_
1

type

datum

boormeester

x

y

grondboring
30-09-2021
Veldwerker
186050.90
515546.38

______________ puin ļ cm tov maaiveld q

edelman, menggranulaat op doek

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

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

-80

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek
project code

getekend conform

Ondergrond puinverharding Ens
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NEN 5104

MILIEU A [ IESBUREAU

ECO
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Reest



o
10

______________ puin ļ cm tov maaiveld q

edelman, menggranulaat op doek

type

datum

boormeester

x

y

grondboring
30-09-2021
Veldwerker
186061.06
515543.99

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

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

-80

1 1
0 -1-------

50 -

type

datum

boormeester

x

y

grondboring
30-09-2021
Veldwerker
186057.91
515534.96

puin I cm tov maaiveld ---------- ---------------- o
edelman, menggranulaat op doek

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

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

-80

12
0 -I------

50 -

type

datum

boormeester

x

y

grondboring
30-09-2021
Veldwerker
186072.61
515542.94

puin I cm tov maaiveld q

edelman, menggranulaat op doek

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

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

-80

13

1_
1_

1_
1_

1_
1

type

datum

boormeester

x

y

grondboring
30-09-2021
Veldwerker
186086.49
515558.40

______________ puin ļ cm tov maaiveld q

edelman, menggranulaat op doek

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

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

-80

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek
project code

getekend conform

Ondergrond puinverharding Ens
211466-c1
NEN 5104

MILIEU A [ IESBUREAU

ECO

7
Reest



o
14

______________ puin ļ cm tov maaiveld q

edelman, menggranulaat op doek

type

datum

boormeester

x

y

grondboring
30-09-2021
Veldwerker
186065.28
515568.22

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

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

-80

15

. . 
. I 

. I

type

datum

boormeester

x

y

grondboring
30-09-2021
Veldwerker
186061.82
515577.20

puin I cm tov maaiveld ---------- ---------------- o
edelman, menggranulaat op doek

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

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

-80

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek
project code

getekend conform

Ondergrond puinverharding Ens
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Reest


